ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 35/2017
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 Ozun,
întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20 martie 2017,
analizând Expunerea de motive a Primarului cu privire 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,
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;
- art. 7. din Legea nr. 52 / 2003. privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- art. 10. alin. (5) al Legii nr. 51 / 2006, republicată şi actualizată a serviciilor
comunitare de utilităţi publice;
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;
H O T Ă R Ă Ş T E

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. 16/2017, anexa la prezenta hotărâre din care face
parte integrantă.
ART. 2. - Se mandatează dna Szabó Anna Mária, viceprimar, reprezentantul UAT în
AGA ECO SEPSI să aprobe modificarea Contractului de delegare nr. 4 / 2009., conform
Actului adiţional nr. 16 / 2017.
Ozun, la 20 martie 2017.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Bordás Zsolt
Difuzare:







1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. contabilitate
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar
1 ex. Viceprimar

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

Anexa la Hotărârea nr. 35 din 20.03.2017.

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 S.C. 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 Tóth-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 S.C. TEGA S.A. cu sediul în mun. 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. al Adunării
Generale ale 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.
Aliniatul 2. al art. 8. din Capitolul V. Redevenţa al Contractului de delegare nr. 4 / 2009. va avea
următorul conţinut: „Investiţiile efectuate care devin bunuri de retur vor fi aprobate de către
A.G.A. ADI ECO SEPSI”.
Aliniatul 3. al art. 8. din Capitolul V. Redevenţa al Contractului de delegare nr. 4 / 2009. se
abrogă.
Art. 2.
Conţinutul anexei nr. 6. privind Tarifele serviciilor publice de salubrizare se înlocuieşte cu anexa
nr. 1 la prezentul act adiţional din care face parte integrantă.
Art. 3.
Conţinutul anexelor 21 şi 27 – 31 al Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare delegat anexa nr. 1.A. la Contractul de delegare, se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3 - 7 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,
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor
“ECO SEPSI”
Tóth-Birtan Csaba - preşedinte

Delegat,
S.C. TEGA S.A.
Máthé László – director general

Anexa nr.____ la Hotărârea AGA nr. __ din ______.2017.
Regulament de aplicare a exceptărilor de plată a tarifului de salubritate,
fixat prin Hotărârea AGA a ADI ECO-SEPSI nr. ___ din _____ 2017.
A. În cazul limitei de vârstă de 70 ani
Art. 1. Începând cu data de 01. aprilie 2017. tarifele aferente serviciilor publice de salubrizare, prestate în
favoarea utilizatorilor care au împlinit vârsta de 70 de ani, se vor aplica în baza veniturilor individuale
realizate de către aceştia, după cum urmează:
1. persoanele care au realizat venituri lunare care nu depăşesc suma de 800 lei, beneficiază de
gratuitatea serviciului;
2. persoanele care au realizat venituri lunare cuprinse între 801 lei-1000 lei, beneficiază de o
reducere de 50% din valoarea serviciilor publice de salubrizare;
3. persoanele ale căror venituri obţinute lunar depăşesc suma de 1001 lei, nu beneficiază de nicio
reducere, fiind obligate la plata integrală a tarifelor de salubrizare.
Art. 2. În vederea determinării încadrării acestor utilizatori ai serviciilor publice de salubrizare într-una din
categoriile de la pct. 1-3 al art. 1. şi pentru a beneficia de reducerea aferentă, utilizatorii vor prezenta în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, personal la sediul societăţii din Sfântu
Gheorghe, str. Crângului nr. 1 (în cazul utilizatorilor în mediu urban) sau prin agentul încasator (pentru
utlizatorii din mediu rural) documentele doveditoare ale veniturilor realizate în luna precedentă. Persoanele
care au realizat venituri din mai multe surse (de ex. pensie, pensie de urmaşi, altă indemnizaţie), vor declara
conform declaraţiei pe proprie răspundere, toate veniturile realizate.
Art. 3. În lipsa prezentării documentelor de la art. 2., facturarea serviciilor prestate în favoarea acestor
persoane se va efectua conform tarifelor normale, la numărul de persoane efectiv deservite, fără aplicarea
reducerilor prevăzute de prezentul regulament.
Art.4. Exceptarea, respectiv reducerea tarifului de salubritate se acordă până la sfârşitul anului calendaristic,
aferent depunerii actelor doveditoare. Utilizatorul va prezenta pentru solicitarea beneficierii tarifului
preferenţial, împreună cu depunerea actelor doveditoare, privind veniturile realizate la începutul fiecărui an
calendaristic.
Art. 5. Reducerile de la plata tarifului de salubritate prevăzute la art. 1, pct. 1 şi 2, se acordă numai în cazul
contractului de la adresa de domiciliu a solicitantului, în baza actului de identitate, al cuponului de pensie şi
al actelor aferente altor surse de venit realizate, după caz (din luna precedentă solicitării) şi al declaraţiei pe
proprie răspundere (formular tipizat). Solicitările utilizatorilor depuse în baza prezentului regulament, vor fi
verificate pe baza CNP de către angajaţii TEGA SA.
Art. 6. Dacă la o adresă domiciliează mai multe persoane care au depăşit 70 ani, reducerea se acordă pentru
fiecare , cu respectarea prevederilor art. 1. şi art. 2.
Art. 7. Tariful preferenţial se acordă începând cu luna următoare celei în care vârsta limită a fost împlinită,
respectiv luna următoare depunerii cererii de exceptare, dacă acesta nu a fost predată în luna în care s-a
împlinit vârsta limită. Reducerea nu se acordă retroactiv.
Art. 8. Reducerea nu se cumulează. În cazul în care pentru contractul în cauză este în vigoare exceptare
pentru membrii de familie peste numărul limită de 4 persoane, nu se mai acordă reducere pentru vârsta de
peste 70 ani.
Art. 9. Reducerea se acordă numai în cazul achitării datoriilor anterioare, inclusiv a cheltuielilor de judecată
şi a penalităţilor de întârziere, dacă acestea au fost stabilite prin hotărâre judecătorească.
Art. 10. Reducerea se acordă numai după încheierea contractului de salubrizare sau de la data stabilirii
efective la domiciliul deservit şi plata contravalorii serviciilor prestate.
Art. 11. În cazul persoanelor din localităţile în care serviciile se facturează după cantităţi reducerea se poate
acorda doar dacă aceştia locuiesc singur, sau dacă locuiesc numai persoane care au dreptul la reducere.
Art. 12. Persoanele beneficiare ale reducerii de la plata tarifului de salubrizare, au dreptul de prestarea
serviciului conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv la punerea la dispoziţie a pubelei şi a sacilor
de colectare selectivă gratuiţi. Garanţia pubelei respectiv costul sacilor cu valoare preplătită nu face obiectul
exceptării.
Art. 13. Tariful de salubritate pentru câinii de companie crescuţi în apartamente în municipiul Sf. Gheorghe
se plăteşte şi de către cei care beneficiază de prevederile prezentului regulament.

Art. 14. Declararea decesului persoanei beneficiare este obligatorie pentru membrii familiei acestuia.
Art. 15. Bonusul acordat pentru predare de deşeuri valorificabile nu se acordă persoanelor beneficiare de
prevederile acestui regulament.
B. În cazul copiilor cu vârstă de sub 1 an
Art. 1. Exceptarea este valabilă numai în cazul declarării naşterii copilului la operatorul de salubritate. În caz
contrar intră în vigoare dreptul operatorului de a lua în evidenţă persoanele nedeclarate în conformitate cu
prevederile art. 19. alin (3) din Regulamentul serviciului de salubrizare.
Art. 2. Cu ocazia declarării se depune copia certificatului de naştere.
Art. 3. Exceptările nu se cumulează. În cazul în care pentru contractul în cauză este în vigoare exceptare
pentru membrii de familie peste numărul limită de 4 persoane, nu se mai acordă exceptarea pentru vârsta de
până la 1 an.
Art. 4. În luna după împlinirea vârstei de 1 an copii declaraţi pentru exceptare vor intra în numărul
persoanelor pentru care se emite factura.
C. În cazul persoanelor cu handicap grav
Art. 1. Exceptarea este valabilă cu luna următoare depunerii solicitării la care s-a anexat certificatul din care
reiese că persoana a fost declarată ca având handicap grav în conformitate cu Ordinul MS nr. 762/1992/2007.
Art. 2. Exceptările nu se cumulează. În cazul în care pentru contractul în cauză este în vigoare exceptare
pentru membrii de familie peste numărul limită de 4 persoane, nu se mai acordă exceptarea pentru handicap
grav.

Anexa nr. 1. la Act adiţional nr. 16 din 2017.
Anexa nr. 6. la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor

TARIFELE SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE
VALABILE CU 1. aprilie 2017.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Denumire tarif
SALUBRIZARE STRADALĂ
Măturat manual
Măturat mecanic
Stropit străzi
Spălat străzi şi trotuare
Aplicat material antiderapant din
mijloace mecanice
Aplicat material antiderapant manual
Curăţat zăpadă mecanic de pe străzi
Curăţat zăpadă şi gheaţă manual
Curăţat zăpadă mecanic de pe trotuar
Colectat şi transportat deşeu stradal
Măturat mecanic trotuar
Aplicat soluţie ClCa pe străzi
Curăţat suprafaţă proprietate privată
SALUBRIZARE MENAJERĂ
Transport deşeuri menajere
precolectate
mediu urban – persoane fizice
câini de companie crescuţi în apart. bloc. de
locuinţe

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

persoane juridice
mediu rural – persoane fizice
Transport deşeuri de la case de
vacanţă cu suprafaţa mai mică sau
egală cu 40 mp
Transport deşeuri de la case de
vacanţă cu suprafaţa mai mare decât
40 mp
Depozitare deşeuri biodegradabile
Depozitare deşeuri nereciclabile în
Centrul de colectare
Depozitare deşeuri din descopertări,
construcţii şi demolări în Centrul de
colectare
Transport container 7 mc cu moloz
Transport container 4 mc cu moloz
Spălat container
Transport sac 1 mc cu moloz
Transport preplătit prin saci – 120 litri
Chirie container 4 mc
Chirie container 1,1 mc
Chirie pubelă 120 litri
Chirie pubelă 240 litri
Colectat şi transportat PET
valorificabil *
Colectat şi transportat hârtie
valorificabilă *

UM

Tarif vechi
01.01.2016.

Tarif nou
01.04.2017.

Coef. de
majorare

1000 mp
1000 mp
1000 mp
1000 mp
Mc

22,92 lei
25,88 lei
9,87 lei
40,82 lei
235,78 lei

27,50 lei
31,06 lei
11,84 lei
48,98 lei
282,94 lei

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Mc
1000 mp
Mp
1000 mp
Mc
1000 mp
Mc
1000 mp

300,61 lei
12,68 lei
0,25 lei
56,91 lei
90,58 lei
66,06 lei
1.368 lei
180 lei

360,73 lei
15,22 lei
0,30 lei
68,29 lei
108,70 lei
79,27 lei
1.641,60 lei
216 lei

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Pers/lună
Câine/lună
Mc
Pers/lună

8 lei
8 lei
92 lei
6,5 lei

9 lei *****
9 lei
110 lei
7 lei

12,5 %
12,5 %
20 %
7,69 %

an

24 lei

28,80 lei

20 %

an

96 lei

115,20 lei

20 %

mc
mc

45 lei

45 lei
54 lei

20 %

mc

20 lei

24 lei

20 %

ocazie
ocazie
buc
buc
buc

165 lei
95 lei
6,70 lei
40 lei
2,00 lei

165 lei **
95 lei **
6,70 lei
40 lei
2,00 lei ***

0
0
0
0
0

buc/lună
luna
lună
lună
mc

46 lei
38 lei
4 lei
6 lei
Gratis

46 lei
38 lei
4 lei
6 lei
Gratis

0
0
0
0

mc

Gratis

Gratis
,

18.
19.

20.
21.
22.

Colectat şi transportat sticlă
valorificabilă *
Colectat şi transportat deşeuri
selective valorificabilă – DEEE, tuburi
fluorescente, baterii uzate, textile, etc.
*
Saci cu valoare preplătită pentru
deşeuri vegetale
Garanţie pubele 120 l
Emitere aviz consultativ pentru
autorizaţii de construcţii

mc

Gratis

Gratis

mc

Gratis

Gratis

buc

0,50 lei

0,50 lei

0

50 lei
25 lei

50 lei
25 lei

0
0

buc
ocazie

Tarifele includ TVA.
* Colectarea şi transportul deşeurilor precolectate selectiv, respectiv Pet, hârtie şi sticlă, DEEE, tuburi
fluorescente, baterii uzate, textile, etc., care nu sunt valorificabile, se transportă contra cost cu tariful de 110
lei / mc cu TVA.
** În cazul transportului în afara perimetrului municipiului Sf. Gheorghe se va percepe un tarif de dislocare
de 4,80 lei/km, inclusiv TVA, luându-se în calcul traseul dus-întors.
*** Sacii menajeri cu valoare preplătită se utilizează exclusiv de către persoanele fizice pentru colectarea
deşeurilor menajere excedentare faţă de capacitatea pubelei primite de la operator sau în cazul în care
optează în contract pentru utilizare de saci în loc de pubelă.
***** În cazul oraşului Baraolt se aplică tariful valabil în mediu rural.
Notă:
- În cazul familiilor cu acelaşi domiciliu compuse din mai mult de 4 membrii, atât în mediu rural cât şi în
mediu urban, facturarea cantităţilor se limitează la 4 persoane. Se exceptează cazul câinilor de companie
crescuţi în apartamente, caz în care numărul acestora se va adăuga numărului de persoane pentru care se
facturează prestaţiile.
- Copiii în vârstă de până la 1 an respectiv persoanele cu handicap grav (în termenii O.M.F.F.S. şi OMSP nr.
762 / 1992 / 2007, modificată) se exceptează de la plata tarifelor de transport deşeuri . Persoanele care au
împlinit vârsta de 70 de ani vor beneficia de reduceri de la plata tarifului de salubritate, conform
Regulamentului de aplicare a exceptărilor de plată a tarifului de salubritate, fixat prin Hotărârea
AGA a ADI ECO SEPSI nr. ____ din _____________.
- În cazul persoanelor juridice la care cantitatea de deşeu produs depăşeşte 5 mc pe lună, chiria lunară a
recipienţilor de precolectare se va reduce lunar cu acordul părţilor, existând posibilitatea eliminării totale.
- În cazul societăţilor care închiriează recipienţi de colectare prevăzuţi la punctele 12 - 15 (salubrizare
menajeră) şi nu solicită transport deşeuri, tariful lunar se majorează cu 50 % în prima lună şi cu 100 %
începând cu luna doua.
- La Salubrizare menajeră pct. 2. şi 3. nu se aplică proprietarilor de case de vacanţă care au domiciliul stabil
în raza teritorială a membrilor Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile
de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”.
- La Salubrizare menajeră pct. 1. – persoane fizice tariful se poate diminua cu 70 % din valoarea actualizată
de valorificare a deşeurilor de hârtie, plastic, ambalaje de sticlă şi DEEE inclusiv bonificaţiile încasate de
TEGA S.A. de la organizaţiile colective de reciclare, corespunzător cantităţilor predate de utilizatorii
serviciilor de salubritate către TEGA S.A. cu ocazia caravanelor de reciclare respectiv cu ocazia predării
deşeurilor la centrul de colectare selectivă.
- La Salubrizare menajeră pct. 1. – mediu urban tariful se poate diminua cu 8 % în cazul în care în
gospodăria utilizatorului se colectează separat deşeurile de plastic şi hârtie în sacii asiguraţi de operator.
- În cazul transporturilor de deşeuri menajere sau din construcţii şi demolări în caz de solicitare de urgenţă se
poate percepe o majorare de tarif de 25 %.

