
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 69/2021 
 

pentru 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 Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7639/14.07.2021, întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7640/14.07.2021al viceprimarului comunei 

Ozun, d-na Szabó Anna-Mária; 
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Ozun; 
Având în vedere 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; 

Având în vedere prevederile art. 16 alin (3) lit. c) și d) coroborat cu art. 211 din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI”; 

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

Având în vedere 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) și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
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 mandatează d-na Szabó Anna - Mária, reprezentantul U.A.T. Ozun în 
Adunarea Generală a Asociaţilor „ECO SEPSI”, să aprobe în cadrul şedinţei adunării generale 
cele cuprinse la art. 1 al prezentei hotărâri. 

 
 Ozun, la 16 iulie 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ
        MOLNÁR ANDRÁS        SECRETAR GENERAL 
                   BARTALIS FRUZSINA 
 

 
 
 



Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. d-nei Szabó Anna – Mária 
- 1 ex. TEGA S.A./„Eco Sepsi” 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


