
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 288/2014 

 

 

 

ACTUL ADIŢIONAL NR. 4/2014 

 
privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor 

 publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
 Intercomunitară ECO SEPSI, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

1. Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice de 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 

2. Operatorul S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, 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 prevederilor H.C.L. nr. ............./2014, de comun acord, au convenit asupra 

modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a 
localităţilor membre ale Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile de 
salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” nr. 4/2009, potrivit celor cuprinse la prezentul Act 
adiţional. 

 
ART. 1. – Se modifică anexa nr. 3 poziţia nr. 6 la Contractul de delegare nr. 

4/2009, şi va avea următorul cuprins: 
 
“Teren depozit de deşeuri cu o suprafaţă de 44.595 mp, în valoare totală de 

1.271.564,38 lei”. 

 
Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. 

 
Prezentul act adiţional intră în vigoare la data semnării şi a fost încheiat în 2 

exemplare originale, câte una pentru fiecare parte contractantă la data de __________2014. 
 
 
 
 

             Delegatar           Delegat prin 
Antal Árpád-András – preşedinte         ing. Tóth-Birtan Csaba – Director general 
 

 
 


