
Anexa la HCL nr. 432/2017 
 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE    OPERATOR REGIONAL 
INTERCOMUNITARĂ "AQUACOV"    GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. 
 

ACT ADIŢIONAL 
NR.           / ............................... 

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU 
APĂ ŞI CANALIZARE NR. 23/04.11.2009 

 
 PREAMBUL:  
 Având în vedere HCL al Municipiului Sfântu-Gheorghe, cu nr. ..../.......... privind 
modificarea art. 18 punct 11 și a art. 39.2.3ii din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/2009 cu reglementările art. 4 și ale art. 
6 din O.U.G.198/2005, în baza art. 61 din Contractul de delegare a serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare – nr. 23/04.11.2009 
 
 PĂRŢILE CONTRACTANTE:  
 1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI „AQUACOV” cu sediul în 
Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Petőfi Sándor nr. 2 jud. Covasna, înscrisă în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Sfântu Gheorghe, sub nr. 40/28 noiembrie 
2008, reprezentată de Dl. Thiesz János în calitate de Preşedinte; în numele şi pe seama 
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, în calitate de Autoritate 
Delegantă, şi  
 2. Gospodărie Comunală S.A. cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada 
Bánki Dónát nr. 27, jud. Covasna, înmatriculată la registrul Comerţului Covasna sub nr. 
J/14/284/1996, reprezentată prin Director General Ing. Fejér Alexandru, în calitate de 
Operator, au hotărât încheierea unui act adiţional pentru modificarea și completarea 
contractului, după cum urmează:  
 
 ART. 1. 
� Articolul 18 punct 11 va avea următorul cuprins: “să plătească Dividendele, 
Redevența și Impozitul pe profit (care sunt surse de constituire a fondului IID, conform art. 
4 alin. 2 lit. b)-d) și art. 6 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 198/2005 în conturile bugetelor 
locale, urmând ca acestea să vireze înapoi aceste sume, în contul operatorului, în termen de 
5 zile lucrătoare de la încasarea lor.” 
� Articolul 39.2.3ii va avea următorul cuprins: “În alte cazuri decât cele prevăzute la 
punctul anterior i) redevența datorată de operator se plătește, conform art. 6 lit. a din 
O.U.G. nr. 198/2005, în conturile bugetelor locale, urmând ca acestea să vireze înapoi 
aceste sume, în contul operatorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea lor.” 
 ART. 2. Modificările prezentului contract se vor aplica cu începere din 
_______________.  
 ART. 3. Restul prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de 
apă și canalizare nr. 23, încheiat la 04.11.2009, rămân neschimbate. 
 
Prezentul act adiţional s-a încheiat azi ___________________ , în 2 exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte contractantă și conține 2 (două) file.  
 
          Autoritatea Delegantă         Operator Regional  
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Gospodărie Comunală S.A. 
                "AQUACOV" 
 
                     Președinte                                 Director General 
  BOKOR TIBERIU                        Ing. FEJÉR ALEXANDRU  


