
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 141/2015 

 

 

ACTUL ADIŢIONAL NR. 1/2015 

 
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. ............./2015, 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, după cum urmează: 

 
I.– La anexa nr. 1/A “Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare delegat” la 

contractul de delegare articolele 18, 19 şi 26 vor avea următorul cuprins: 
 
“Art. 18. - Deşeurile municipale se sortează la staţia de sortare situată în str. Energiei, 

nr. 2, respectiv pe terenul situat lângă Adăpostul de câini din Cartierul Câmpul Frumos” 
 
“Art. 19. - Depozitul de deşeuri în care se va depozita fracţia inutilizabilă este situată în 

extravilanul municipiului Braşov, DJ 103 zona CET, sau alt depozit autorizat” 
 
“Art. 26. – Operatorul va asigura, în condiţiile legii, desfăşurarea activităţii de 

depozitare controlată a deşeurilor municipale, la depozitul conform situat în municipiul 
Braşov, administrat de FIN-ECO S.R.L. în baza Contractului pentru utilizarea depozitului 
de deşeuri de către agenţii economici nr. 6276/08.04.2015, sau în cazul în care se identifică 
condiţii financiare mai favorabile la un alt depozit autorizat, până la punerea în funcţiune, 
în condiţiile legii, a depozitului conform din comuna Boroşneu Mare şi crearea cadrului 
contractual de depozitare a deşeurilor municipale în acest depozit” 

 
II. La anexa nr. 3 “ Mijloace fixe aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu 

Gheorghe aferente serviciilor de salubrizare delegate. Bunuri de retur” la contractul de 
delegare se elimină poziţiile cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional din care face 
parte integrantă. 

 
III. Anexa nr. 3 “ Mijloace fixe aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu 

Gheorghe aferente serviciilor de salubrizare delegate. Bunuri de retur” se completează cu 
imobilul situat în Cartierul ”Câmpul Frumos” compus din teren identificat în CF nr. 25647 



cu o suprafaţă totală de 5.314 mp şi construcţiile neintabulate situate în Carierul Câmpul 
Frumos, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional din care face parte integrantă, în 
vederea desfășurării activităţii de sortare şi balotare deşeuri din mase plastice. 

 
IV. Anexa nr. 3 la contractul de delegare se va înlocui cu anexa nr. 3 la prezentul act 

adișional din care face parte integrantă. 
 
V. 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 __________2015. 
 

 
 
 

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

 


