
Anexa la HCL nr. 66/2011 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 1/2011 

 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice salubrizarea 
localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 

publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” 
 
Părţile contractante: 
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru 
salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI”, cu sediul în municipiul Sfântu 
Gheorghe, str. Energiei nr. 2, judeţul Covasna, având Cod de înregistrare 
fiscală 25295381, numărul contului IBAN RO24RNCB0124108453980001, 
deschis la B.C.R. Sfântu Gheorghe, reprezentată prin Antal Árpád András 
având funcţia de preşedinte, pe de o parte, în calitate de delegatar, în 
numele unităţilor administrativ teritoriale membre ale asociaţiei de utilitate 
publică “ECO SEPSI” 
şi 
Operatorul  S.C. TEGA S.A. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
Crângului nr. 1, judeţul Covasna, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă 
Tribunalul Covasna sub. Nr. J/14/295/1996, având CIF. RO8670570, 
numărul contului IBAN RORNCB0124038030390001 deschis la B.C.R. 
sucursala Sfântu Gheorghe, reprezentat prin director general ing. Tóth-
Birtan Csaba pe de altă parte, în calitate de delegat, 
 
 În baza HCL nr. _______/2011 au convenit de comun acord asupra 
încheierii prezentului act adiţional, după cum urmează. 
 

Art.1. - Anexa nr. 4 la Contractul de delegare, reprezentând lista 
bunurilor proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe care 
alcătuiesc infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de salubrizare delegat, 
se modifică şi se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr. 1 la 
prezentul act adiţional din care face parte integrantă. 

 
Art. 2. – Ca urmare a modificărilor prevăzute la art. 1, anexa nr. 4 la 

contract se va înlocui cu anexa nr. 2 la prezentul act adiţional din care face 
parte integrantă. 

 
Toate celelate prevederi contractuale rămân nemodificate. 
Încheiat şi semnat astăzi.............../2011, în două exemplare câte unul 
pentru fiecare parte. 

 
       Delegatar        Delegat 
A.D.I.”ECO SEPSI”             S.C. TEGA S.A. 
Antal Árpád András               Tóth-Birtan Csaba- director general 

         preşedinte                      Vajna Kinga- director economic 






