
 
 

 

                                                                                        
 
 

       Anexa nr. 1 la HCL nr. 118/2019  
 

 
PROIECT 

ACT ADITIONAL NR. 8/1/        .12.2019 
LA CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice 

 Nr. 1/10.06.2013 
  
Părţi contractante: 
  
 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “REGIO KEZDI”, cu sediul în mun.Tg.Secuiesc 
str.Budai Nagy Antal, nr.1, judeţul Covasna, CIF 32114771, reprezentată de Bokor Tiberiu, 
având funcţia de preşedinte, pe o parte, în calitate de delegatar, 

 
şi 
 
Operatorul regional firma GOSP-COM S.R.L., CUI RO8510382, cu sediul în mun.Tg. 

Secuiesc, str.Budai Nagy Antal, nr. 1, judeţul Covasna, reprezentată de Zonda Balazs, având 
funcţia de director general, pe de altă parte, în calitate de delegat,  

 
am încheiat prezentul Act Adiţional la contractul de delegare a gestiunii: 

  
Se modifică următoarele din contract: 
 

Art.I. Se modifică articolul 9 din contract şi va avea următorul cuprins: 
Art.9. – Suma prevăzută la art.7 va fi plătită prin ordin de plată, în contul UAT Tg.Secuiesc, 
deschis la  

 
 
Art.II. Se modifică articolul 16 din contract şi va avea următorul cuprins: 

 
Art. 16 alin. (1) – Tariful de salubrizare cuprinde colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor 
precolectate de utilizatorii persoane fizice si juridice sunt următoarele: 
 
 
 Nr. 

Crt. 
Denumire tarif UM Tarif in 

lei,Fără 
TVA  

1. Măturat manual stradă Lei/mp 0.08 
2. Măturat mecanic stradă Lei/mp 0.11 
3. Măturat mecanic trotuar Lei/mp 0.04 
4. Colectare şi transport deşeuri 

 
Urban persoane fizice 

 
Rural persoane fizice 

 
Persoane juridice 

 
 

Lei/Pers 
 

Lei/Pers 
 

Lei/mc 

 
 

8.41 
 

6.73 
 

109.25 



 
 

 

 

5. Colectare şi transport deşeuri similare deşeurilor menajere Lei/to 338,00 
6. Colectare şi transport deşeu stradal, respectiv din parcuri 

si piete 
Lei/mc 109.25 

7. Depozitare deşeuri nereciclabile în Centrul de colectare Lei/mc 72,82 
8. Depozitare deşeuri din descopertari, construcţii şi 

demolări în Centrul de colectare 
Lei/mc 45.37 

9. Transport container 4 mc  Lei/km 3.85 
10. Transport container 4 mc cu moloz Lei/ocazie 84.01 
11 Transport container 4 mc cu deşeuri biodegradabile Lei/ocazie 58.83 
12 Spălat, dezinfectat containere 1.1 mc Lei/buc 20.00 
13 Saci menajeri cu valoare preplătită (0.1 mc) Lei/buc 10.93 
14 Chirie container 4 mc/lună leibuc 37.82 
15 Închirierea la evenimente a pubelelor de 120 litri  Lei/zi 2.48 
16 Chirie pubela 1.1 mc/luna Lei/buc 29.17 
17 Chirie pubela 120 litri/luna Lei/buc 4.96 
18 Chirie pubele 240 litri/luna buc 5.83 
19 Colectat şi transportat PET ambalaje mc Gratuit* 
20 Colectat şi transportat hârtie/carton ambalaje mc Gratuit* 
22 Colectat şi transportat sticlă ambalaje mc Gratuit* 
22 Colectat şi transportat alte deşeuri selective valorificabile: 

– DEEE, baterii uzate acumulatori, lemne etc. 
mc Gratuit* 

24 Colectat şi transportat deşeuri selective neambalaje Lei/mc 26.81 
25 Emitere aviz consultativ pentru autorizaţii de construcţii Lei/aviz 20 

 
 
Cantităţile de deşeuri ce trebuie colectate este separat, astfel: 

Municipiul Târgu Secuiesc, Persoane fizice: 
Colectarea deşeurilor menajere din zona blocurilor pe raza mun.Târgu Secuiesc se 

realizează din insulele de colactrare a deşeurilor, frecvenţa de colectare fiind de 6 ori pe 
săptămână. 

Colectarea deşeurilor selective (hârtie, metal, plastic şi sticlă) din zona blocurilor pe raza 
mun.Tg Secuiesc se realizează din insulele de colectare a deşeurilor, frecvenţa de colectare fiind 
de minim 3 ori până la 6 ori pe săptămână, în funcţie de sezon şi de necesitati. 
  
 Colectarea deşeurilor menajere de la gospodăriile particulare în mun.Târgu Secuiesc se 
realizează săptămânal în pubelele de 120 litri puse la dispoziţia utilizatorilor, frecvenţa de 
colectare fiind de o dată pe săptămână sau minim de patru ori pe luna; 

Colectarea deşeurilor biodegradabile se efectuează în 2 în 2 săptămâni în timp de iarna în 
perioada 01 noiembrie – 31 martie, respectiv săptămânal în timp de vară în perioada 01 aprilie – 
31 octombrie, deşeurile selective se colectează din două în două săptămâni. 

În cazul persoanelor juridice rezidente sau nerezidente care au punct de lucru în raza de 
activitate al firmei Gosp-Com SRL, colectarea se efectuează din containerele puse la dispoziţia 
acestora, în aceeşi zi conform programului de colectare a deşeurilor menajere de la unităţi 
locative. 

Colectarea deşeurilor selective (hârtie, metal, plastic şi sticlă) în cazul persoanelor 
juridice se efectuează din containerele de colectare respectiv saci personalizate puse la dispoziţia 
acestora de către operator frecvenţa de colectare fiind de 3 ori pe săptămână. 

În comunele Cernat şi Estelnic colectarea deşeurilor menajare şi cele selective se va 
desfăşura alternativ, după cum urmează: săptămânile pare ale lunii se va desfăşura colectarea 



 
 

 

deşeurilor menajere în comuna Cernat şi colectarea deşeurilor selective (hârtie, metal, plastic şi 
sticlă) în comuna Estelnic şi în satele Albiş, Icafalău, Valea Scurtă, iar în săptămânile impare se 
va desfăşura colecatarea deşeurilor menajere în comuna Estelnic şi în satele Albiş, Icafalău, 
Valea Scurtă şi se efectuează colectarea deşeurilor selective (hârtie, metal, plastic şi sticlă) în 
comuna Cernat.  

Colectarea deşeurilor menajere se efectuează din pubelele de 120 litri, iar cele selective 
din saci personalizate, puse la dispoziţia utilizatorilor. 

În comunele Cernat şi Estelnic în cazul persoanelor juridice rezidente sau nerezidente 
care au punct de lucru in raza de activitate a Gosp-Com SRL, colectarea deseurilor menajere si 
cel selective se efectueaza din containerele, respectiv saci personalizate puse la dispozitia 
acestora, in aceesi zi conform programului de colectare a deseurilor menajere de la unitati 
locative. 

Trimestrial se va organiza atât în mun.Tg.Secuiesc, cât si în comunele Cernat, Estelnic şi 
satele aparţinătoare (Albiş, Icafalău, Valea Scurtă), campanii pentru colectarea deşeurilor 
voluminoase, deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice.  
În cazul utilizatorilor serviciului de salubritate la care cantitatea colectată excede de cel 
contractată şi solicită serviciul de colectare a deşeurilor suplimentare în afara programului 
respectiv în alte containere decât cele asigurate de operator generând astfel un volum de deşeu 
mai mare, acesta se va ridica pe baza unui cereri şi aviz de însoţire contra cost. 

- În cazul persoanelor juridice, pentru care firma Gosp-com S.R.L. asigură containere pentru 
colectarea deşeurilor selective gratuit şi acestea nu sunt folosite în scopul colectării deşeurilor 
selective se percepe tarif pentru închirierea containerelor. 

- În cazul transportului în afara perimetrului municipiului Târgu Secuiesc se va percepe tariful de 
dislocare, luându-se în calcul traseul dus-întors. 

- În cazul utilizatorilor serviciului de salubritate, care nu colectează separat deşeurile selective în 
sacii de colectare personalizate, generând astfel un volum de deşeu mai mare se aplică tarif 
diferenţiat de 13,68 lei/luna/pers în cazul unităţilor locative rurale, şi 16,26 lei/pers/luna în cazul 
unităţilor locative pe raza Mun Tg.Secuiesc; 
-Persoanele juridice nerezidente care solicita serviciul de salubrizare cu ocazia realizării unor 
servicii/lucrări pe raza de activitate al firmei Gosp-Com SRL, se realizează pe baza unui contract 
de servicii de salubrizare. Utilizatorul are obligaţia să estimeze cantitatea deşeurilor provenite din 
activitatea sa şi să achite în avans valoarea serviciilor solicitate. 
 

*Tarifele de colectare pentru deşeurile ambalaje vor fi suportate de către OTR-uri 
conform Legii 249/2015. 

 
Art.III. Se modifică Caietul de Sarcini, art.22 alin.2, în baza prezentului act adiţional. 

 Art.IV. Cu aducerea la îndeplinire prezentei se mandatează directorul general, Zonda 
Balazs. 
 
Asociatia Regio Kezdi,     Gosp-com SRL, 
Bokor Tiberiu,       Zonda Balazs, 
Presedinte       Director 
_________________      ________________   
Tg.Secuiesc. la …….12.2019 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     SECRETAR GENERAL  

Fejér Melinda              Tóth Csilla Enikő 
    


