
Nr.2945812012

EXPLTNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Contractului de delegar e nr. 412009 a gestiunii serviciilor publice de

salubrizare a localitalilor membre ale Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ECO

SEPSI, incheiat cu S.C. TEGA S'A' SfAntu Gheorghe

potrivit legii 5 112006 privind organizarea Ei tirnclionarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public qi privat de interes local, activit5lile serviciului de

salubrizare trebuie sd asiguie satisiacerea cerintelor qi nevoilor de utilitate publicd ale

comunit1lii locale, dervoliarea qi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane, proteclia qi

conservarea mediului natural qi construit. autoritatea locall avdnd posibilitatea sd asigure

gestiunea delegatd a serviciului, in ceea ce priveqte activitafile menlionate in caietul de

Iarcini gi in studiul de oportunitate, cdtre un operator care sd asigure:

- Prestate;
- continuitateaserviciului;
- dezvoltarea durabi16 a serviciului; calitatea gi eficien{a acestui serviciu;

- ridicarea continud a standardelor qi indicatori lor de performar\d a serviciilor

proteclia mediulu i inconjurdtor;
Asocia{iei de dezvoltare intercomunitarb, ale utilitAli publice pentru serviciile de

salubrizare a localit6gilor "ECO SEPSI" au fost infiinlat prin Hotdrdrea Consiliului Local

nr.16912009 ?n favoarea operatorului regional s.c. TEGA S.A. Sfdntu Gheorghe.

Avdnd in vedere cele expuse *ui rm qi linAnd seama de atribu{iile ce le revin

autoritalilor locale in domeniul administririi qi coordonirii Serviciului de administrare a

domeniului public si privat, conform Legea serviciului de salubrizare a localitllilor nr.

101/2006, cu completdrile qi modificdrile ulterioare;

RIMAR



Nr.29457/2012

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Contractului de delegare nr. 412009 a gestiunii serviciilor publice de

salubrizare a localitdlilor membre ale AsociaJiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO
SEPSI, incheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfdntu Gheorghe

Avdnd in vedere art. 30 alin. 1 din Legea 5112006 definegte gestiunea delegatd ca

fiind modalitatea de gestiune in care autorit[1ile administrafiei publice locale transferd

unui operator toate sarcinile gi responsabilitatile privind fwnizarealprestarea serviciilor

de utilitefi publice, precum gi administrarea qi exploatarea sistemelor de utilitefi publice

aferente acestora, pe baza unui contract denumit contract de delegarea a serviciilor

publice salubrizare a localitalilor member ale Asocialiei de dezvoltare intercomunitar[
..ECO SEPSI".

ExistenJa operatorului regional la nivelul judelului va avea efecte benefice qi din

punct de vedere al indeplinirii cerinlelor de proteclia mediului.

Pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitAtilor membre

ale Asocialiei de dezvoltare intercomunitard pentru serviciile de salubrizare a localitdfilor

"ECO SEPSI" in favoarea operatorului regional S.C. TEGA S.A. Sfdntu Gheorghe a fost

infiinlat prin H.C.L. nr. 169/2009.

Biroul Locativ, Relalii, Contracte gi Administrare Cimitir Comun, propune proiectul

de hotdrdre pentru dezbatere qi aprobare in gedinla Consiliului Local al Municipiului

Sfbntu Gheorghe.

$ef birou


