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EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea ~i completarea Actului constitutiv ~i a Statutului Asociatiei Dezvoltare
Intercomunitara de utilitati publice pentru servicii de salubrizare a localitati1or "ECO SEPSI",

Sfantu Gheorghe

Potrivit Legii nr. 51/2006 privind organizarea ~i fimctionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public ~i privat de interes local, activitatile serviciului de
salubrizare trebuie sa asigure satisfacerea cerintelor ~i nevoilor de utilitate publica ale
comunitatii locale, dezvoltarea ~i modemizarea infrastructurii edilitar-urbane, protectia ~i
conservarea mediului natural ~i construit. autoritatea locala avand posibilitatea sa asigure
gestiunea delegata a serviciului, in ceea ce prive~te activitalile mentionate in caietul de sarcini
~i in studiul de oportunitate, catre un operator care sa asigure:

prestate;
continuitatea serviciului;
dezvoltarea durabila a serviciului; calitatea ~i eficienta acestui serviciu;
ridicarea continua a standardelor ~i indicatori lor de perfomlanta a serviciilor
protectia mediului inconjurator;

Avand In vedere prevederile H.C.L. nr. 169/2009 privind delegarea serviciului publice
de salubrizare a localitati1or " ECO SEPSI", In favoarea operatorului regional S.c. TEGA
S.A. SIantu Gheorghe, propun spre aprobare hotararea privind modificarea Actului constitutiv
~i a Statutului asociatiei prin adrearea Ora~ului Baraolt la Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara de utilitati pub lice pentrru servicii de salubrizare a localitatilor "ECO SEPSI"
Sf'antu Gheorghe.
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Nr. 65.714/2013

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea ~i completarea Actului constitutiv ~i a Statutului Asociatiei Dezvoltare

Intercomunitara de utilit[,i publice pentru servicii de salubrizare a localitatilor "ECO SEPSI",
Sfantu Gheorghe

Avand in vedere art. 30 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 define~te gestiunea delegata ca

fiind modalitatea de gestiune prin care autoritatile administratiei publice locale transfera unui

operator toate sarcinile ~i responsabilitatile privind fumizarealprestarea serviciilor de utilitati

pub lice, precum ~i administrarea ~i exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente

acestora, pe baza unui contract denumit contract de delegare a serviciilor pub lice salubrizare a

localitatilor, membre ale Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "ECO SEPSI".

Operatorul serviciului public de salubrizare S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe a

solicitat prin adresa nr. 59896/2013 modificarea Actului constitutive ~i al statutului asociatiei

cu privire la aderarea Ora~ului Baraolt la Asocialia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitali

publice pentru servicii de salubrizare a localitatilor "ECO SEPSI" Sfantu Gheorghe.

Conform prevederilor legale in vigoare autoritatile au competenta de a hotanl

modificarea Actului constitutive ~i al Statutului asociatiilor de dezvoltare intercomunitara

La nivelul municipiului Sfantu Gheorghe serviciile publice de salubrizare a

localitatilor au fost delegate catre operatorul regional prin Asociatia de dezvoltare

Intercomunitara "ECO SEPSI".

Biroul Locativ, Relalii, Contracte ~i Administrare Cimitir Comun, propune proiectul de

hotarare pentru dezbatere ~i aprobare in ~edinta Consiliului Local al Municipiului Sfantu

Gheorghe.
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