
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR.4143/16.09.2021 

REFERATDEAPROBARE 
a proiectului de hotarare privind modificarea ~i completarea Contractului de delegare 

nr. 4/2009, a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO SEPSI", incheiat cu S.C. TEGA S.A. 

Sfantu Gheorghe 

Analizand adresa Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ,,ECO SEPSI" prin care 
ne trimite proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea Contractului de delegare 
nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO SEPSI", incheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe, 
cu solicitarea de aprobare de catre Consiliul local al comunei Reci a acestui proiect de 
hotarare. 

Analizand referatul nr.62/14.09.2021 privind modificarea ~i completarea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare nr.4/2009 ~i anexele sale. 

Avand in vedere, Hotararea Consiliului Local al comunei Reci nr. 19/2009, privind 
aderarea comunei Reci laAsociata ECO SEPSI, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art 10 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice 
nr. 51/2006, republicata, prevederile art. 21 alin. (2) lit. f) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la 
asociatii ~i fundatii cu modificarile ~i completarile ulterioare, tinand cont de prevederile art. 6 
-7 din . Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

Pentru modificarea ~i completarea efectiva a contractului de delegare in sensul celor 
cuprinse 1n actul aditional anexa la proiectul de hotarare, este necesara aprobarea 'in prealabil 
de catre consiliul local a proiectului actului aditional, precum ~i manadatarea reprezentantului 
unitatii administrativ-teritoriale 'in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru serviciile de salubrizare a localitatilor "ECO SEPSI", pe care 'ii prezint 
spre adoptare Consiliului local Reci. 

Primar 
Dombora Lehel-Lajos 

J.L 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.4144/16.09.2021 

PROJECT DE HOTARARE 
privind modificarea ~i completarea Contractului de delegare nr. 4/2009. a gestiunii serviciilor 

publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
,,ECO SEPSI", Incheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe 

Consiliul Local al Reci, in !jedinta ordinari; 
Avand In vedere Referatul de aprobare nr. 4143 / 16.09.2021; 
Avand In vedere Raportul de specialitate nr. 4145/16.09.2021; 
A vand In vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local 

al comunei Reci; 
Avand In vedere prevederile Contractului de delegare nr. 4/2009. a gestiunii serviciilor 

publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
"ECO SEPSI" In favoarea operatorului regional S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

A vand In vedere prevederile art. 16 alin (3) lit. d) coroborat cu art. 21 /\ 1 din Statutul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO SEPSI"; 

A vand 1n vedere parcurgerea procedurii prevazute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala In administratia publica, republicata; 

Avand In vedere art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilitati publice, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), ~i alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulteriare; 

in temeiul art. 139 alin. (3) ~i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulteriare; 

HOTARA.~TE 

ART. 1. - Se aproba modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de salubrizare a municipiului Sfantu Gheorghe nr. 4/2009, ~i anexele sale, incheiat 
Intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO SEPSI", In calitate de delegatar ~i 
operatorul regional de salubritate S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe, potrivit clauzelor 
cuprinse In proiectul actului aditional nr. 22/2021, anexa nr. 1 la prezenta hotarare din care 
face parte integranta. 

ART. 2. - Se mandateaza di. Dombora Lehel-Lajos, reprezentantul UAT Comuna 
Reci 'in Adunarea Generala a Asociatilor ,,ECO SEPSI" sa aprobe 'in cadrul ~edintei adunarii 
generate cele cuprinse la art. 1 al prezentei hotarari. 

Initiator, 
Primar 

DOMBORA Lebel-Lajos 

J.J. 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
VICEPRIMAR 

NR. 4145/16.09.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea ~i completarea Contractului de delegare nr. 4/2009, a gestiunii 

serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,ECO SEPSI", incheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe 

Analizand adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO SEPSI" prin care 
ne trimite proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea Contractului de delegare 
nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO SEPSI", incheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe, 
cu solicitarea de aprobare de catre Consiliul local al comunei Reci a acestui proiect de 
hotarare. 

Din adresa domnului T6th-Birtan Csaba, pre~edintele asociatiei reiese ca este necesara 
modificarea prevederilor Contractului de delegare ~i a anexelor sale. 

Avand in vedere, Hotararea Consiliului Local al comunei Reci nr. 19/2009, privind 
aderarea comunei Reci la Asociata ECO SEPSI, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in conformitate cu prevederile art 10 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice 
nr. 51 /2006, republicata, prevederile art. 21 alin. (2) lit. t) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la 
asociatii ~i fundatii cu modificarile ~i completarile ulterioare, tinand cont de prevederile art. 6 
-7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

Luand in considerare art.136 alin.(10) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrative, 

pentru modificarea ~i completarea efectiva a contractului de delegare 'in sensul celor 
cuprinse in actul aditional anexa la proiectul de hotarare, este necesara aprobarea in prealabil 
de catre consiliul local a proiectului actului aditional, precum ~i manadatarea reprezentantului 
unitatii administrativ-teritoriale in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru serviciile de salubrizare a localitatilor "ECO SEPSI", 

propun spre aprobare consiliului local proiectul de hotarare ~i anexele la proiectul de 
hotarare in forma initiata de di. Primar. 

Vicerimar 
Peter losif-Enric 

f7 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public §i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. 5"" l.f-2- I 2.C, • ' I • 3E'.] 2., ~ 

Raport al comisiei de specialitate 
privind modificarea ~i completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a 

gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO SEPSI", incheiat cu S.C. TEGA S.A. 

Sfantu Gheorghe 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, 
susmentionat, constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum prevederile Ordinului ANRSC nr.82/2015 
privind regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor. 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare, ~i propune spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu in forma 
elaborata. 

Pre~edinte, 
M6di-K6reh ~ or 

Secretar, 
Borbath Jeno 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finanfe, agricultura, gospodarire comunala, 
protecf ia mediului, comerf ~i turism 
Nr. 'o] ::f:-':)( 2., -! I. 2. o ~ 

Raport al comisiei de specialitate 

privind modificarea ~i completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO SEPSI", incheiat cu S.C. TEGA S.A. 
Sfantu Gheorghe 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, 
susmentionat, constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum prevederile Ordinului ANRSC nr.82/2015 
privind regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor. 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare, ~i propune spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu in forma 
elaborata. 

i 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i 
protectie sociala, activitati social - culturale, culte ~i protectia copiilor 

Nr. 6lff{ ,/ 2f. ·/ !, 2._o ~ 

Raport al comisiei de specialitate 
privind modificarea ~i completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a 

gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei 
de Dezvoltare lntercomunitara ,,ECO SEPSI", incheiat cu S.C. TEGA S.A. 

Sfantu Gheorghe 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, . 
susmentionat, constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum prevederile Ordinului ANRSC nr.82/2015 
privind regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor. 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare, ~i propune spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu in forma 
elaborata. 

PRESEDINTE 
VERES ISTVAN 

7 
SECRETAR 

BUKUR ISTVAN 


