Anexa nr. 2. la Hotărârea AGA nr. 1 din 01.02.2016.
Nr. 7 din 26.01.2016.

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2015.

În anul 2015. ADI ECO-SEPSI şi-a continuat obiectul de activitate statuat prin actul constitutiv de
organizare, reglementare, finanţare, exploatare, monitorizare şi gestionare în comun a serviciului de
salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a UAT membre, precum şi realizarea în comun a unor
investiţii de interes zonal în acest domeniu în baza strategiei de dezvoltare adoptate în anul 2014.
În anul 2015. ADI ECO-SEPSI a avut 5 şedinţe AGA din care 2 în plen şi 3 în prezenţa a UAT interesate,
şi a adoptat următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 22 din 18.03.2015. – 2 participanţi (Sf. Gheorghe, Baraolt)
- Aprobarea Actului adiţional nr. 13 / 2015. al Contractului de delegare nr. 4 / 2009., conform
HCL 11 / 2015. al Consiliului Local al oraşului Baraolt.
2. Hotărârea nr. 23 din 30.04.2015. – 29 participanţi
- Aprobare Raport Consiliu director şi situaţii financiare pe anul 2014.
- Aprobare Organigramă, Lista de investiţii şi BVC pe anul 2015.
- Aprobare Act constitutiv şi Statut, conform HG 742 / 2014. – Încheiere Judecătoria Sf.
Gheorghe din data de 30.06.2015., Dosar nr. 2393/305/2015.
- Aprobarea Actului adiţional nr. 14 / 2015. al Contractului de delegare nr. 4 / 2009.
3. Hotărârea nr. 24 din 12.11.2015. – 26 participanţi
- Aprobare ROF, ROI, şi Stat de funcţii.
4. Hotărârea nr. 25 din 12.11.2015. – 2 participanţi (Sf.Gheorghe, Baraolt)
- Aprobarea Actului adiţional nr. 16 / 2015. al Contractului de delegare nr. 4 / 2009.
5. Hotărârea nr. 26 din 08.12.2015. – Sf. Gheorghe
- Aprobarea microcreditului încheiat între Societatea de Finanţare Rurală LAM IFN S.A şi S.C.
TEGA S.A.

Hotărârile luate în AGA în anul 2015. au fost puse în aplicare, după
cum urmează:
- A fost aprobată modificarea Contractului de delegare, a Caietelor de
sarcini şi a Regulamentelor anexe, care constă din aderarea oraşului
Baraolt la ADI ECO SEPSI şi aplicarea Legii nr. 101 din 2006, privind
serviciul de salubrizare a localităţilor, modificată prin Legea nr. 99 din 2014. Totodată începând cu data
de 01.05.2015. serviciul de salubrizare stradală a fost extinsă şi în comuna Ilieni.
- A fost modificat Actul constitutiv în sensul că au fost introduse toţi asociaţii cu datele de identificare.
Statutul a fost modificat conform dispoziţiilor obligatorii H.G. nr. 742 din 2014. - Încheiere Judecătoria
Sf. Gheorghe din data de 30.06.2015., Dosar nr. 2393/305/2015. Toţi membrii asociaţiei au adoptat
această hotărâre.
- Membrii Consiliului director au aprobat angajarea unei persoane cu 3 ore, completând astfel la 4 ore
postul de secretar cu CIM pe 1 oră, şi angajarea unui contabil cu 1 oră, astfel postul de contabil actual se
modifică în contabil şef.
- A fost aprobată Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine interioară al ADI
ECO SEPSI.
- În şedinţa AGA din 12.11.2015., care a avut loc la Cernat s-a hotărât calendarul modificării
Contractului de delegare, datorat următoarelor motive:
1. Prin Ordinul ANRSC din 9 martie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 195 din 24.03.2015. s-a
adoptat Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor în urma căreia a fost
necesară actualizarea Regulamentelor anexe la Contractul de delegare. Având în vedere faptul că
Ordinul ANRSC tratează unitar toate activităţile serviciilor de salubrizare, s-a propus actualizarea
şi comasarea celor două regulamente.
2. Contractul de delegare în art. 3. prevede între bunurile de retur şi cele care se realizează pe durata
contractului de delegare care la încetarea contractului revin de plin drept gratuit delegatarului,
categorie care include şi investiţiile realizate din fondul de investiţii salubritate, care nu au apărut
în listele anexă la contract şi s-a propus includerea lor.
3. Tarifele serviciilor de salubritate au fost aprobate în anii 2010 - 2011 şi ele nu mai asigură aportul
financiar necesar unei funcţionări fără pierderi atât datorită modificării unor elemente de cost (în
principal cheltuielile cu forţa de muncă care au crescut proporţional cu creşterea salariului minim
brut pe economie) cât şi datorită unor costuri noi care au apărut datorită închiderii depozitului de
deşeuri din Sf. Gheorghe şi transportul acestora la Braşov urmând ca odată cu darea în funcţiune a
CMID Leţ acestea să fie depozitate şi tratate la această locaţie. Acest fapt determină creşterea
costurilor de transport (carburant, forţă de muncă, întreţinere utilaje) cât şi cele cu depozitarea
(taxă de depozitare respectiv costuri de depozitare şi fond de închidere şi monitorizare
postânchidere).
4. Având în vedere includerea în Regulamentul cadru a prevederii potrivit căruia operatorul,
împreună cu autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia să identifice toţi producătorii de

deşeuri – cu sau fără contract – s-a propus schimbarea numărului
de locuitori menţionaţi în Caietul de sarcini respectiv anexa nr.
31. determinat prin preluarea datelor de recensământ cu cele
determinate prin identificarea efectivă, prevăzută în anexele la
Actul adiţional.
5. Contractul cadru anexă la Regulament (F-5.2-02) are prevăzute
unele elemente care nu se mai regăsesc în prestaţiile actuale ale
operatorului. Astfel nu se mai acordă saci menajeri de 30 şi 60 litri numai de 120 litri. Din acest
motiv s-a propus modificarea acestuia.
- Astfel, în data de 17. noiembrie 2015. a apărut anunţul în conformitate cu Legea nr. 52 / 2003, a cărui
termen de punere pe ordinea de zi C.L. ale U.A.T. a hotărârilor de acordare mandat reprezentanţilor a
expirat în data de 30.12.2015.
- În anul 2015. au fost luate 5 hotărâri cu privire la mandatarea reprezentanţilor în AGA, astfel plenul
AGA al ADI ECO-SEPSI a fost amânat pe luna ianuarie a anului 2016.
- Din fondul de investiţii creat în baza Contractului de delegare s-au realizat următoarele investiţii:
- Automăturătoare Mercedes Atego-Faun (rate leasing)

126.088 lei

- Autogunoieră compactoare Rotopress 16 mc (rate leasing)

111.541 lei

- Puncte de colectare deşeuri ( 9 buc)

87.476,12 lei
_____________________

TOTAL

325.105,12 lei

- Unele UAT membre au înregistrat restanţe la plata cotizaţiei, situaţia acestora fiind prezentată prin
anexă la prezenta.
- În anul 2015. ADI ECO-SEPSI a fost controlat de auditorii Curţii de Conturi. Observaţiile făcute prin
decizia C.C.R. au fost rezolvate prin aprobarea ROF şi ROI respectiv prin includerea listei bunurilor de
retur în anexa Contractului de delegare.

Director executiv,

