
              ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 48/2021
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

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
întrunit în şedinţa publică ordinară din data 06.07.2021,

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului comunei Valea Crişului

privind  necesitatea  modificării  şi  completării  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.

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului  comunei  Valea  Crişului,  rapoartele  comisiilor  de  specialitate  din  cadrul
Consiliului Local precum şi avizul secretarului general al comunei Valea Crişului.

- prevederile Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare  a  localităţilor  membre  ale  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  “ECO
SEPSI” în favoarea operatorului regional S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe cu modificările
şi completările ulterioare;

- prevederile art. 16 alin (3) lit. c) şi d) coroborat cu art. 21^1 din Statutul Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI”;

- prevederile art. 20 alin. (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“ECO SEPSI”;

-  parcurgerea  procedurii  prevăzute  la  art.  7  din  Legea  nr.  52/2003  privind
transparenţa  decizională  în  administraţia  publică,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

-  dispoziţiile  art.  10 alin.  (5)  din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), şi alin. (7), lit. n) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulteriare;

În temeiul dispoziţiilor art.  139 alin. (3) şi art.  196 alin. (1) lit.  a)  din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Valea Crişului
adoptă prezenta hotărâre:

ART. 1.  -  Se  aprobă modificarea  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor
publice de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe nr. 4/2009 şi anexele sale, încheiat
între  Asociaţia  de Dezvoltare  Intercomunitară  “ECO SEPSI”,  în  calitate  de delegatar  şi
operatorul  regional  de  salubritate  S.C.  TEGA  S.A.  Sfântu  Gheorghe,  potrivit  clauzelor



cuprinse în proiectul actului adiţional nr. 21/2021, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care
face parte integrantă.

ART. 2. - Se aprobă modificarea şi completarea Caietului de sarcini al serviciului de
salubrizare  stradală, anexa nr. 1B la Contractul de delegare potrivit clauzelor cuprinse în
proiectul actului adiţional nr. 21/2021, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte
integrantă.

ART. 3. - Se mandatează dl  Kisgyörgy Sándor, reprezentantul UAT Valea Crişului
în Adunarea Generală a Asociaţilor „ECO SEPSI”  să aprobe în cadrul şedinţei adunării
generale cele cuprinse la art. 1 al prezentei hotărâri.

Valea Crişului, la 06.07.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                          Secretar general al comunei 
          KÖLTŐ Attila                                                             PANAITE Ana-Diana
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