ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 1/2016
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 sa publică ordinară din 26.01.2016,
Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei
Valea Crişului,
Având în vedere rapoartele comisiei de specialitate, a compartimentului contabilitate şi
avizul secretarului comunei Valea Crişului,
Având în vedere prevederile:
- referatul nr. 56 / 13.10.2015 al directorului executiv ADI ECO SEPSI;
- Ordinul ANRSC nr. 82/2015
privind Regulamentul-cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- prevederile Contractului de delegare nr. 4 / 2009. a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare a localităţilor member ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI”
în favoarea operatorului regional S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52 / 2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; cu modificările și completările
ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. c, şi alin. (6) lit. a pct. 14 şi din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45. alin. (3) şi art. 115. alin. (1) lit. b din Legea nr. 215 / 2001. privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ART. 1. - Se aprobă Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe nr. 4 / 2009, şi anexele sale – anexa
nr. 2. Regulamentul serviciului de salubrizare; anexa nr. 5. Bunuri de retur realizate din
fondul de investiţii salubritate, care la terminarea contractului revin delegatarului; anexa
nr. 6. Tarifele serviciilor publice de salubrizare; anexa nr. 1.A. Caietul de sarcini al
serviciului de salubrizare delegat; anexa nr. 1.B. Caietul de sarcini al serviciului de
salubrizare stradală - încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI”,
în calitate de delegatar şi operatorul regional de salubritate S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe,
anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Se mandatează primarul Comunei Valea Crișului, dl Kisgyörgy Sándor,
reprezentantul UAT în AGA ECO SEPSI să aprobe modificarea Contractului de delegare nr.
4/2009., modificat conform Actului adiţional.
Valea Crişului, la 26.01.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SZÁNTÓ OLIVER

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA DIANA

