
Anexă la HCL nr. 86/2017 

 

 
ACT ADIŢIONAL nr. 16/2017 

pentru modificarea şi completarea CONTRACTULUI nr. 4 din 
01.06.2009 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a 

localităţilor membre ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
 pentru serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”, încheiat cu 

TEGA S.A. Sfântu Gheorghe 
 

PĂRŢI 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. Sf. Gheorghe, reprezentată prin Toth-

Birtan Csaba 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 TEGA S.A. cu sediul în municipiul Sf. 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 RO 8670570, numărul contului IBAN 
RO55RNCB0124038030390001 deschis la B.C.R. sucursala Sf. Gheorghe, reprezentat 
prin director general Máthé László pe de altă parte, în calitate de delegat,  
 

În temeiul prevederilor art. ___ din Hotărârea nr. ___ din ______ 2017 a Adunării 
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile 
de Salubrizare a Localităţilor „ECO SEPSI”, prevederile Contractului de delegare se 
modifică începând cu _________2017, potrivit următoarelor:   
 
Art. 1. 
Alineatul 2 al articolului 8 din Capitolul V. Redevența Contractului de delegare nr. 4/2009 
va avea următorul conținut: 
„Investițiile efectuate care devin bunuri de retur vor fi aprobate de către A.G.A. ADI „ECO 
SEPSI”. 
Alineatul 3 al articolului 8 din Capitolul V. Redevența Contractului de delegare nr. 4/2009 
se abrogă. 
 
Art. 2. 
Anexele nr. 3 şi 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a 
localităţilor se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul act adiţional din care fac parte 
integrantă. 
 

Art. 3. 
Anexa nr. 6 privind Tarifele serviciilor publice de salubrizare se înlocuieşte cu anexa nr. 3 
la prezentul act adiţional din care face parte integrantă. 
 
Art. 4.  
Anexele 7 – 9, 21 – 31 ale Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare delegat - anexa 
nr. 1.A. la Contractul de delegare, se înlocuiesc cu anexele nr. 4-6 şi 7-17 la prezentul act 
adiţional din care fac parte integrantă. 
 
 



Art. 5.  
Anexele 1 – 4, 10 – 20 ale Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare stradală - anexa 
nr. 1.B. la Contractul de delegare, se înlocuiesc cu anexele nr. 18-21 şi 22-32 la prezentul 
act adiţional din care fac parte integrantă. 
 
Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare rămân neschimbate, producând în 
continuare aceleaşi efecte juridice.  
Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi________ 2017, în 2 exemplare originale. 
 
 
                        Delegatar,                                                                          Delegat, 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  
pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor                                 TEGA S.A. 

                  “ECO SEPSI” 
      Toth-Birtan Csaba - preşedinte     Máthé László – director general 


