
Anexa nr. 1 la H.C.L. Sfântu Gheorghe nr._______/2009 

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. ____/2009 

la Contractul  de Concesiune nr. 1/1998 

 

 

• PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

 
 1. Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în mun. Sfântu 
Gheorghe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, având CIF. 4404605, numărul 
contului IBAN RO09TREZ25624670220XXXXX ,deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe 
reprezentat prin Antal Árpád András primar, Kulcsár Tünde secretar, Veres Ildikó 
director executiv, în calitate de concedent, pe de o parte şi    

 2.  S.C.”Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe, cu sediul în 
Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Dónáth, nr.27, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului jud. Covasna sub nr.J14/284/1996; CIF RO8574327, nr. Cont IBAN 
___________________________, deschis la ____________, reprezentată prin dl. Fejér 
Alexandru – director general şi dl. Staharoczky György, director economic, în calitate de 
concesionar, pe de altă parte,     

În baza Hotărârii nr. _______/2009 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe; 

Având în vedere înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV 
(A.D.I.); 

Ţinând cont de calitate de acţionar la  S.C.Gospodărie Comunală S.A. care urmează a 
deveni operator regional al serviciilor de apă şi canalizare în sensul art. 2, lit. 2, lit.g1 din 
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Statutului A.D.I. privind concesionarea activităţii de apă 
şi canalizare, părţile convin: 

 
Articol unic. – (1) Contractul de concesiune nr. 1/1998, cu modificările şi 

completările ulterioare, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi 
S.C. Gospodărie Comunală S. A., împreună cu anexele sale se reziliază cu acordul 
ambelor părţi,  având în vedere că delegarea serviciului de alimentarea cu apă, canalizare 
şi epurare a apelor uzate, respectiv colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale în 
municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestui 
serviciu se va realiza prin Asociaţia de dezvoltare intercomunitară “AQUACOV” în baza 
prevederilor art. 31^1, din Legea nr. 51/2006, coroborate cu prevederile statutare ale 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  “AQUACOV”. 

(1) Rezilierea va opera de la data semnării Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare între S.C. Gospodărie Comunală 
S.A., în calitate de operator regional şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUACOV, în calitate de autoritate delegantă. 

 
 
 
 
 
 
 



Încheiat şi semnat astăzi _______ 2009, în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
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