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EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea ~i completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

"ECO SEPSI", incheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe

Avand 'in vedere prevederile Legii nr. 215/200 I privind administratia publica local a,

republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Legii nr. 5112006 a serviciilor

comunitare de utilitati publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale actului constitutiv ~i

ale Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO SEPSI'.

Conform legii, gestiunea delegata se realizeaza pe baza unui contract de delegare a

gestiunii.

Avand In vedere prevederile H.C.L. nr. 169/2009 privind delegarea serviciului de

salubrizare a localitatilor ECO SEPSI, In favoarea operatoului regional S.C. TEGA S.A. Srantu

Gheorghe propun spre aprobare modificarea Contractu lui de delegare a serviciului de salubrizare

nr. 412009 Impreuna cu anexele aferente privind Regulamentelor ~i Caietelor de sarcini ~i a

anexelor acestora, precum ~i aprobarea modifidirii unor tarife a prevederilor O.G nr. 3112013

pentru modificarea ~i completarea O.V.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Tinand cont de faptul ca sunt Intrunite conditiile legale pentru solutionarea cererii , va

prezint urmatorul proiect de hotlirare.
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RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea ~i completarea Contractului de delegare nr. 4 12009 a gestiunii serviciilor
pub lice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

"ECO SEPSI", incheiat cu S.c. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe

La nivelul municipiului Stantu Gheorghe serviciile publice de salubrizare a
localitatilor au fost delegate catre operatorul regional S.C. TEGA S.A. stantu Gheorghe prin
Asociatia de dezvoltare Intercomunitara "ECO SEPSI".

Operatorul serviciului public de salubrizare S.C. TEGA S.A. stantu Gheorghe a
1'____ solicitat prin adresa nr. 59896/2013 modificarea prevederilor contractu lui de delegare nr.

412009, pentru aprobarea unui nou unita(i administrativ-teritoriale a Ora§ului Baraolt.
Cu privire la aderarea Or~ului Baraolt ~i a prevederilor O.G. nr. 3112013 pentru

modificarea O.D.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, propun spre aprobare
modificarea unor tarife de salubrizare menajera referitor la depozitarea de~eurilor la rampa de
de~euri.

Totodata, pe langa completarile propuse in sensul celor mai sus, concesionarul
propune unele modificari la Regulementele ~i caietele de sarcini anexe, ale contractului
valabile in prezent.

In vederea analizei solicitate de operatorul regional S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe
privind modificarea prevederilor contractuale Biroul Locativ, Relatii, Contracte ~i
Administrare Cimitir Comun, propune proiectul de hotarare pentru dezbatere ~i aprobare in
~edinta Consiliului Local al Municipiului Stantu Gheorghe.

Sefbirou
Tamas Tlinde


