
Nr. 4,1919/2014

EXPUNERE DE MOTI\'E
privind rnoditicarea Contractului de delegare m. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de

salubrizare a localitdljlor membre a1e Asocialiei de Dezvoltare I[tercomunitard ECO SEPSI,
incheiat cu S.C. TEGA S.,A.. Slantu Gheorghe

in baza prevederilor H.C.L. m. 112/2009, Municipiul Sf6ntu Gheorghe s-a asociat cu

judelul Covasna $i alte unitali administrativ-lerilo ale in vederea iniinlarii Asocialiei de

dozvoltare jntercomunitari " Slstem integrat de management al de$eurilor injudegul Covasna"

al c5rui obicct corlstituie rcalizarea proiectului de interes judelean "Sistem de Management

lntcgrat al de$eurilor injudelul Covasna."

O pafie a acestui proiect vizeaza inchidcrea Ei recultivarca depozitului de deqeuri allat

in prcprietatea publicd a municipiului Sfintu Ghoorghe, concesionat cetre operatorul regional

S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe.

in acest sens, Consiliul Judelean in calitate de beneficiar al investiliei ce urmeaza a

realiza in baza cortractului de finanlare al proiectului, a solicitat p n H.C.L. N. 12/2412

transmiterea imobilului in prop etate publica a Consiliului Judetean Covasna. Pentru a se

putea da curs solicitdrii autodlelii publice judelene intr-o p md ctapd, terenul in cauzi

uremazd sd lie dezmembrat in doud lotud, din care terenul in suprafaF de 23.306 mp, dupl

modificarea contractului de delegare a serviciilor de salubrizare a localitalllor nr.4/2009,

incheiat cu S.C. TEGA S.A. SJAntu Gheorghe se va transmite in propdotatea publicd a

judelului Covasna si in administrarca Consiliului Judelean pentru inceperea lucrdrilor de

inchidere a depozitului de deqeuri.

Uiterior, dupa finalizarea prlmei etape, se va trece la transmiterea cdtre judelul

Covasna 9i al celui de al doilea 1ot pdni la realizarea Centrului de Management de lntegrat al

Degeurilor de la Boroqneu Mare. Pentru a putca incadla in temenul de valabilitate a

conffactului de finanlare este nevoie sd se inccapd cat mai urgent lucririle de inchidere a

acestui depozit.

Datorita faptului cd, evolulia timpului impune solulionarea urgentd a problcmelor

existente, propunem adoptarea proiectului de hotirare in regim de rLlgel1ld, confom

prevederilor art. 7 alin. (13) din Legca 52/2003 privind transparenla decizionald in

adminishalia publicd. republicatd.
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Nr.44.920/2014

RAPOR'I Dtr SPECIALITATE
privind modilicarea Contractului de delegarc nr. 4/2009 a gestiurii seniciilor publice de

saLub zare a localitalilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ECO SEPSI,
incheiat cu S.C. TEGA S.A. Sf6ntu Gheorghe

In baza prevedcrilor H.C.L. nr. 1 12l2009. Municipiul Sfantu Ghcorghe s-a asociat cu

judelul Covasna fi ahe unitSti administlativ-terito ale in vederea infiintarii Asociatriei de

dezvoltare intercomunilare "Sistem integrat de management al de;eurilor in judelul Covasna,'

al cerui obicct consliluie realizatea proiectului dc interes judelean "Sistcm de Management

Integrat a1 defeurilor injudelul Covasna."

Operatorul rcgionai de salubritatc S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe a solicitat prin

referatul m. 12.598/2014 rnodificarea poziliei rr. 6 din anexa nr. 3 al Contractului de deiegare

a gestiunii seniciilor de salubrizare a localilatrilor membre ale Asocialiei de Dezvoltare

Intercomunitard ECO SEPSI, incheiat cu S.C. TEGA S.A. Sldntu Gheorghe nr. 4/2009 pind

la realizarea investitiei de inchidere a depozitelor dc defeud obiectiv a.l proiectului "Sistem

integrat de management a1 de;eurilor in judelul Covasna" .

Modificarea contractului constd in dezmembrarea jmobilului proprietatea publice a

nuoicipiului Sl'dntu Gheorghc, cu dtept de administrare opeGtivd a1 Consiliului Local al

Municipiului Sfdntu Gheorghc , situat in str. J6kai M6r fn. sub nr. cad. 9846 in suprafalA

total5 de 67.901 mp.

in acest sens, Consiliul Judelean in calitate de ber,eficiar al invcstiliei ce Llmleaza a

reallza 1n baza contractului de linanlare al proiectului, a soljcitat prin H.C.L. nr. 12l20i2

transmiterea imobilului in proprielate publici a Consiiiului Judelean Covasna. Pentru a se

putca da curs solicitdrii autoritSfi publice judclcne intr-o primi etapi, terenul in cauza

uremazd se fie dezmembrat in doud loturi, din carc terenul in suprafaF de 23.306 mp. dupi

modillcarea contractului de delegare a scrviciilor de salubrizare a iocalitdtilor N.4/2009,

incheiat cu S.C. TEGA S.A. SfAntu Ghcorghe se va transmite in proprietatea publicA a

judelului Covasna $i in administiarca Consiliului Judefean pentru inceperea lucriirilor dc

inchidere a depozitului de deqeuri.

Ulterior, dupa finalizalca primei etape. se va tece la transmiterea cdtre judelul

Covasna 5i al cclui de al doilea lot pana la realizarea Centf.rlui de Management de Integrat al

Deqeurilor dc la BoroSneu Marc. Pentrr a putea incadra in termenul de valabilitatc a



contractului de finantare este nevoie sI se inceapa cAt mai urgent lucrdrile de inchidere a
acestui depozit.

ConlbnD planului de identificare fi dezmembrare executat dc Vigh Zo1t6n se aproba
tmnsmiterea in proprietatea publicd ajudelului Covasna in adrninistrarea Consiiiului Judelean
covasn4 teren depozit de degeuri cu o suprafari de 23.306 rap, in varoare totale de
661.538.17lei.

Datoriti faplului cA, evohllia tinpului impune sohLtionarea urgerltd a problemelor
exisiente, propunem adoptarea proieclului de hotirare in rcgilr de urgenta, coDform
prevederilor att. '7 alin. (i3) clin Legea nt. 52/2003 privind transparenla decizionalal ?n
administlalia publici, republicatd.

in vederea realizArii modifictuii inventarul Contraclului de delegare
serviciilor de salubrizare a localitdlilor u. 41200(), Biroul Locativ, Relaiii,
Administrare Cimitjr Comun, proprure proiectul de hotdr6re penrru dezbatere fi
;edirrla Corrsiliului Local al Municipiului Sfentu Gheorghc.
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