
Anexa nr. 1 la Hotărârea AGA nr. 3 din 12.12.2018 

ACT ADIŢIONAL nr. 18/2018. 
pentru modificarea şi completarea CONTRACTULUI nr. 4 din 01.06.2009. 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile de salubrizare  

a localităţilor “ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe 
 
 
 PĂRŢI CONTRACTANTE  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice de salubrizare a localităţilor 
“ECO SEPSI”, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Energiei, nr. 2, judeţul Covasna, având 
Cod de Înregistrare Fiscală 25295381, numărul contului IBAN RO24RNCB0124108453980001, deschis 
la B.C.R. Sf. Gheorghe, reprezentată prin Toth-Birtan Csaba având funcţia de preşedinte, pe de o parte, 
în calitate de delegatar, în numele unităţilor administrativ teritoriale membre ale asociaţiei de utilitate 
publică “ECO SEPSI”,  

şi 
Operatorul TEGA S.A. cu sediul în mun. Sf.Gheorghe, str. Crângului nr. 1, judeţul Covasna, 

înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J/14/295/1996, având CIF RO 8670570, 
numărul contului IBAN RO55RNCB0124038030390001 deschis la B.C.R. sucursala Sf. Gheorghe, 
reprezentat prin director general Máthé László pe de altă parte, în calitate de delegat,  

În temeiul prevederilor Hotărârii nr. 3 din 12.12.2018 al Adunării Generale ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor „ECO 
SEPSI”, prevederile Contractului de delegare se modifică începând cu 1 ianuarie 2019, potrivit 
următoarelor:   
 
 
 ART.1. - Articolul 11 pct. e. din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 ”Delegatul are următoarele obligații: 
 e) să respecte indicatorii de performanță prevăzuți în anexa nr. 7 la Legea 211/2011 privind 
regimul deșeurilor și anume: 
 

Activitatea serviciului de 
salubrizare 

Descrierea indicatorului 
Valoarea 
minimă a 

indicatorului 

Colectarea separată a 
deşeurilor municipale 

prevăzute la art. 17 alin. (1) 
lit. a). 

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă 
din deşeurile municipale, colectate separat, ca procentaj 
din cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, 
plastic şi sticlă din deşeurile municipale. 
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă 
din deşeurile municipale colectate separat reprezintă 
cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către 
staţia/staţiile de sortare. 
Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, 
plastic şi sticlă din deşeurile municipale se calculează pe 
baza determinărilor de compoziţie realizate de către 
operatorul de salubrizare. 
În lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor 
municipale, cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic 
şi sticlă din deşeurile municipale se consideră a fi 33%. 

40% pentru anul 
2019 

50% pentru anul 
2020 şi 60% 

pentru anul 2021 
70% începând 
cu anul 2022 

Colectarea şi transportul 
deşeurilor provenite din 

locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau 

exterioară a acestora. 

Cantitatea totală de deşeuri provenite din locuinţe, 
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau exterioară a acestora, predată pentru 
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 
materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, 
direct sau prin intermediul unei staţii de transfer ca 
procentaj din cantitatea de deşeuri provenite din 
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora 
colectate (%). 

2018 …. 45% 
2019 …. 55% 
2020 …. 70% 
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 ART. 2. - (1) Anexa nr. 3 la Contractul de delegare se completează cu o nouă poziție, după cum 
urmează:  ”Extindere acoperiș 120 mp (piața Gării)”, cu nr. inventar TG8039, având valoare de 
32.107,14 lei. 
 (2) Anexa nr. 3 la Contractul de delegare se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezentul act adițional, 
din care face parte integrantă. 
 ART. 3. - (1) În cuprinsul anexei nr. 6, tariful de salubrizare menajeră stabilit pentru persoane 
juridice se modifică la 120 lei/mc/lună. 
 (2) În cuprinsul anexei nr. 6, partea ”Salubrizare Menajeră” se adaugă o nouă mențiune, cu 
următorul cuprins: 
- Utilizatorul care nu colectează separat deșeurile menajere, acesta generează un volum mai 

mare de deșeu menajer, față de utilizatorii care colectează separat deșeurile selective (PET, carton, 
aluminiu), astfel pentru aceste persoane se stabilește tariful de colectare și transport de 12 lei/lună/pers., 
în cazul fiecărei unități locative rurale și 15 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative de pe raza 
teritoriului Municipiul Sfântu Gheorghe. Totodată acești utilizatori riscă să fie și amendați conform 
dispozițiilor art. 14 (1) din Legea 211/2011. 
- Utilizatorii care solicită o frecvență de colectare suplimentară a serviciului de colectare a 
deșeurilor, generează un volum mai mare de deșeu, față de programul stabilit, se aplică un tarif de 12 
lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative rurale solicitante și 15 lei/lună/pers., în cazul fiecărei 
unități locative solicitante de pe raza teritoriului Municipiul Sfântu Gheorghe. Solicitarea serviciului de 
colectare a deșeurilor suplimentare se efectuează pe baza unei cereri înregistrate la TEGA S.A. În fiecare 
UAT deșeurile se colectează săptămânal, într-o săptămână deșeurile menajere, cealaltă săptămână 
deșeurile selective; în Municipiul Sfântu Gheorghe, colectarea deșeurilor biodegradabile se efectuează 
săptămânal, alternativ cu deșeurile menajere sau celor selective.” 
 (3) Anexa nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a 
localităților se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul act adițional, din care face parte integrantă.  
 ART. 4. - Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare delegat, anexa nr. 1A la Contractul de 
delegare se modifică și se completează, după cum urmează: 

I. Anexa nr.11A la Caietul de sarcini ”Căile de circulație pe care se execută măturatul manual, 
incluzând și parcările de reședință” se completează cu următoarele: 

Denumire tronsor stradă Gradul de 
prioritate 

Lung. 
(m) 

Lăț. 
(m) 

Supr. 
(mp) 

Grad de 
urmărire 

Bartók Béla 2 280 5 1400 Parte carosabilă 
Grădinarilor 2 140 5 700 Parte carosabilă 
Rândunicii 2 120 5 600 Parte carosabilă 
Örkő 2 300 5 1500 Parte carosabilă 
Bartalis Ferenc 2 220 5 1100 Parte carosabilă 
Bartalis Ferenc 2 100 3 300 Parte carosabilă 
Orbán Balázs 2 200 5 1000 Parte carosabilă 
Cânepei 2 500 5 2500 Parte carosabilă 
Debren 2 200 5 1000 Parte carosabilă 
Debren 2 280 3 840 Parte carosabilă 

II. Anexa nr. 11A la Caietul de sarcini se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezentul act adițional, din 
care face parte integrantă. 

III. Anexa nr. 13 la Caietul de sarcini ”Spălat mecanic trotuar” se completează cu o stradă nouă: 
Nicolae Colan. 

IV. Anexa nr. 13 la Caietul de sarcini se înlocuiește cu anexa nr.4 la prezentul act adițional, din 
care face parte integrantă. 

V. Anexa nr. 15A la Caietul de sarcini ”Căile de circulație pe care se execută activitatea de 
curățare a zăpezii” se completează cu următoarele: 

Denumire tronsor stradă Gradul de 
prioritate 

Lung. 
(m) 

Lăț. 
(m) 

Supr. 
(mp) 

Grad de 
urmărire 

Bartók Béla 2 280 5 1400 Parte carosabilă 
Grădinarilor 2 140 5 700 Parte carosabilă 
Rândunicii 2 120 5 600 Parte carosabilă 
Örkő 2 300 5 1500 Parte carosabilă 
Bartalis Ferenc 2 220 5 1100 Parte carosabilă 
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Bartalis Ferenc 2 100 3 300 Parte carosabilă 
Orbán Balázs 2 200 5 1000 Parte carosabilă 
Cânepei 2 500 5 2500 Parte carosabilă 
Debren 2 200 5 1000 Parte carosabilă 
Debren 2 280 3 840 Parte carosabilă 
Dela capătul străzii Ciucului până la 
SEP 

2 250 5 1250 Parte carosabilă 

Borvíz 2 900 2,5 2250 Pista de 
bicicliști 

 VI. Anexa nr. 15A la Caietul de sarcini se înlocuiește cu anexa nr.5 la prezentul act adițional, din 
care face parte integrantă. 

VII. Anexa nr. 16A la Caietul de sarcini ”Căile de circulație pe care trebuie menținute în 
funcțiune prin combaterea poleiului și înghețului” se completează cu următoarele: 

Denumire tronsor stradă Gradul de 
prioritate 

Lung. 
(m) 

Lăț. 
(m) 

Supr. 
(mp) 

Grad de 
urmărire 

Bartók Béla 2 280 5 1400 Parte carosabilă 
Grădinarilor 2 140 5 700 Parte carosabilă 
Rândunicii 2 120 5 600 Parte carosabilă 
Örkő 2 300 5 1500 Parte carosabilă 
Bartalis Ferenc 2 220 5 1100 Parte carosabilă 
Bartalis Ferenc 2 100 3 300 Parte carosabilă 
Orbán Balázs 2 200 5 1000 Parte carosabilă 
Cânepei 2 500 5 2500 Parte carosabilă 
Debren 2 200 5 1000 Parte carosabilă 
Debren 2 280 3 840 Parte carosabilă 
Dela capătul străzii Ciucului până la 
SEP 

2 250 5 1250 Parte carosabilă 

Borvíz 2 900 2,5 2250 Pista de 
bicicliști 

 VIII. Anexa nr. 16A la Caietul de sarcini se înlocuiește cu anexa nr.6 la prezentul act adițional, 
din care face parte integrantă. 
 ART. 5. - Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare delegat, Anexa nr. 1.B. al 
contractului de delegare a serviciului de salubrizare se modifică, conform anexei nr. 7 la 
prezentul act adițional, din care face parte integrantă. 

ART. 6. – Modelele contractelor de prestări servicii de salubrizare, Anexa nr. 2. la Regulamentul 
Serviciului de Salubrizare, se înlocuiesc cu Anexa nr.8 la prezentul act adițional, din care fac parte 
integrantă. 
 
Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare rămân neschimbate, producând în continuare aceleaşi 
efecte juridice.  
Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi ___________, în 2 exemplare originale. 
 

                        Delegatar,                                                                                  Delegat, 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  
pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor                                    S.C. TEGA S.A. 
                  “ECO SEPSI” 

Toth-Birtan Csaba -preşedinte              Máthé László – director general 
 


