
       Anexă la H.C.L. nr. 348/2014. 
 

 

 

ACTUL ADIŢIONAL NR. 5/2014 

 
privind modificarea şi completarea 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: 

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 

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 

încheierii prezentului act adiţional, după cum urmează: 
  
 ART. 1. – Articolul 1 din Contract va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 – Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia 
de a presta serviciile de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere precolectate 
din raza teritorială a Unităţilor Administrativ Teritoriale membre ale Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor 
ECO SEPSI, care au şi calitatea de acţionari ai operatorului regional de salubritate S.C. 
TEGA S.A., inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura 
tehnico-edilitară aferentă serviciului şi activităţilor în aria administrativ-teritorială a 
municipiului Sfântu Gheorghe. În acest sens operatorul regional va presta următoarele 
servicii: 

1. colectarea separată şi transportul separate al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activiăţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separate, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri din echipamente 
electrice şi electrocasnice, baterii şi acumulatori; 

2. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

3. organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a 
deşeurilor; 

4. sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în situaţiile de sortare; 
5. administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a isntalaţiilor de eliminare a 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare.” 
 
 
 
 



ART. 2. – Articolul 1^1 din Contract va avea următorul cuprins: 
„Art. 1^1 – Începând cu data de 01 august 2009, obiectul prezentului contract de 

delegare se completează în raza teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe cu dreptul şi 
obligaţia delegatului de a presta serviciul de salubrizare stradală, dezăpezire şi împrăştierea 
de material antiderapant şi cuprinde următoarele activităţi: 

1. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
2. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheţ; 
3. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

unităţilor de ecarisaj.” 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


