
Anexa nr. 5. la Hotărârea AGA nr. 23 din 30.04.2015. 

 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 14 / 2015. 

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 Antal Árpád András 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 S.C. 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 Tóth-Birtan Csaba pe de altă parte, în calitate de delegat,  

 

În temeiul prevederilor art. 5. din Hotărârea nr. 23 din 30.04.2015. 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 01.mai. 

2015., potrivit următoarelor:   

 

 

I. CAPITOLUL VIII. 

Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora 

Tarifele serviciilor publice de salubrizare se modifică conform anexei nr. 5. la prezenta din care face 

parte integrantă.  

 

 

II. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DELEGAT, ANEXA NR. 

2.A. LA CONTRACTUL DE DELEGARE SE MODIFICĂ ŞI SE COMPLETEAZĂ, 

DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

 

Anexa nr. 1. la Contractul de prestări servicii publice de salubrizare persoane juridice - F-5.2-01 se 

modifică conform anexei la prezenta.  

 

 

III. CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALĂ, 

ANEXA NR. 1.B. LA CONTRACTUL DE DELEGARE SE MODIFICĂ ŞI SE 

COMPLETEAZĂ, DUPĂ CUM URMEAZĂ:  

 

Art. 1. se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 

salubrizare stradală, în municipiul Sfântu Gheorghe, oraşul Baraolt şi comuna Ilieni, stabilind 

nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă 

şi siguranţă. 

 



Art. 2. se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în 

vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare stradală în municipiul 

Sfântu Gheorghe, oraşul Baraolt şi comuna Ilieni. 

 

Art. 6. se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor 

publice, în condiţiile legii, în raza localităţii Sfântu Gheorghe, oraşul Baraolt şi comuna Ilieni, judeţul 

Covasna. 

 

Art. 10. se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al zăpezii de pe căile 

publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în condiţiile legii, în 

localitatea Sfântu Gheorghe, oraşul Baraolt şi comuna Ilieni, judeţul Covasna. 

 

 

IV. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALĂ, ANEXA NR. 

2.B. LA CONTRACTUL DE DELEGARE SE MODIFICĂ ŞI SE COMPLETEAZĂ, 

DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

 

Art. 1. se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de salubrizare stradală a 

municipiului Sfântu Gheorghe, oraşul Baraolt şi comuna Ilieni, denumit în continuare serviciu de 

salubrizare, pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor 

economici de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. 

 

 

Celelalte clauze rămân neschimbate şi îşi produc efectele juridice.  

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi 30.04.2015., în 2 exemplare. 

 

 

                        Delegatar,                                                                                 Delegat, 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  

pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor                                S.C. TEGA S.A. 

                  “ECO SEPSI” 

Antal Árpád András -preşedinte    Tóth-Birtan Csaba – director general 

 


