
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
 "REGIO KEZDI" 

Str. Budai N. Antal nr. 1, Tg. Secuiesc, Jud. Covasna 
 

 
Anexa nr. 1 la HCL nr. 198/2022 

 
ACT ADITIONAL NR. 13/1/        .12.2022 

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 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: 
 

I. Tarifele activitatilor de salubizare desfasurate pe fluxul deseurilor municipale 
 

Nr. Crt. Denumire activitate UM Tarif in 
lei cu  
TVA  

Tarif fara 
depozitare, 

CEC si 
TVA 

1 Colectarea separata şi transportul separat  al 
deşeurilor menajere: 

 
Urban casnic 
Rural casnic 

Colectare deseuri in containere de 60 litri 
persoane fizice 

Colectare deseuri in containere de 120 litri 
persoane fizice 

Colectare deseuri in containere de 240 litri 
persoane fizice 

Lei/To 
 
 

Lei/Pers 
Lei/Pers 

Lei/ocazie 
 

Lei/ocazie 
 

Lei/ocazie 

968.30 
 
 

15,00 
10,00 
10,80 

 
21,60 

 
43.20 

813,70 
 
 

11.28 
7,44 
6.50 

 
13.01 

 
26.02 

2 Colectarea separata si transportul separat al 
deseurilor similare (alte surse decat din 

gospodariile populatiei): 
 

 
 
 

Lei/to 

 
 
 

968.30 

 
 
 

813,70 
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 Urban non casnic 
Rural non casnic 

Lei/mc 
Lei/mc 

190,00 
190,00 

116.28 
116.28 

3 Colectarea separata şi transportul separat al 
deseurilor de hartie, metal plastic si sticla din 

deseuri municipale* 

 
Lei/mc 

 
104,32 

 
87.66 

4 Colectarea separata  si transportul separat al 
deseurilor reziduale, inclusiv a deseurilor 

menajere si similare si a altor deseuri colectate 
separat decat cele de hartie, metal, plastic si 

sticla (lemn, textile) 

Lei/To 968.30 813.70 

5 Colectarea separata si transportul separat al 
biodeseurilor din deseurile municipale 

Lei/mc 36,32 30.52 

6 Colectare si transport deseuri biodegradabile Lei/pers 7.50 6.30 

7 Colectare separata şi transport separat al altor 
deşeuri selective valorificabile: – DEEE, baterii 

uzate acumulatori, etc. 

Lei/mc 104.32 87.66 

8 Saci menajeri cu valoare preplătită (0.1 mc) Lei/buc 18,00 10.84 
9 Colectarea separata si transportul separat al 

deseurile ambalaje* 
Lei/To 1511,95 1270.55 

10 Tarif special pentru separarea incorecta a 
fractiilor de deseuri municipale 

2x tarif insumat 
distinct pt 

fractii separate 

31.04 
lei/pers 

515.84 
lei 

 

11 Depozitare deşeuri biodegradabile aduse la 
sediul societatii 

Lei/mc 15,00 13.04 

12 Colectare şi transport amestecaturi de deseuri 
nepericuloase provenite din constructii si 

demolari aduse la sediul societatii 

Lei/mc 35,00 29.41 

13 Depozitare amestecaturi de deseuri 
nepericuloase provenite din constructii si 

demolari aduse la sediul societatii 

Lei/mc 25,00 21.01 

14 Depozitare deşeuri nereciclabile aduse la sediul 
societatii 

Lei/mc 130,00 72.4(cec 
10.4 / 
depo 

26.44) 
 
 

II. Tarife pentu serviciile conexe serviciului de salubrizare cu grad redus de repetabilitate 
si care se desfasoara ocazional 
 

Nr. Crt. Denumire activitate UM Tarif in 
lei cu  
TVA  

1 Gestionarea deseurilor provenite din locuinte,   
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generate de activitati de reamenajare si reabilitate 

interioara si/sau exterioara a acestora, la solicitarea 
utilizatorilor casnici 

Transport amestecaturi de deseuri nepericuloase de la 
constructii si demolari in sac de 1 mc 

 
Lei/Mc 

 
 

Lei/ocazie 

 
35 

 
 

50,00 
2 Gestionarea deseurilor voluminoase, inclusiv saltele 

si mobila, colectate la solicitarea utilizatorilor 
Lei/mc  
Lei/to 

99,17 
1447,70 

3 Gestionarea deseurilor provenite de la evenimentele 
publice, la solicitarea organizatorilor 

Lei/mc  
Lei/to 

104.57 
1526,60 

4 Gestionarea deseurilor abandonate Lei/mc  
Lei/to 

222.97 
3255.11 

5 Gestionarea deseurilor abandonate provenite de la 
lucrari de constructii 

Lei/mc  
Lei/to 

76.58 
1117.91 

6 Transport container 4 mc  Lei/km 6,5 
7 Transport container 7 mc  Lei/km 7,50 
8 Închirierea la evenimente a pubelelor de 120 litri  Lei/zi 5,00 
9 Chirie pubela 1.1 mc/luna Lei/buc 50,00 

10 Chirie pubela 120 litri/luna Lei/buc 7,00 
11 Chirie pubele 240 litri/luna Lei/buc 9,00 
12 Chirie pubele 240 litri cu ridicare  Lei/buc/ridicare 45,00 
13 Chirie container 4 mc/lună ** Lei/buc 60,00 
14 Chirie container 7 mc/lună Lei/buc 120,00 
15 Închirierea la evenimente container 7 mc Lei/zi 5,00 
16 Spălat, dezinfectat containere 1.1 mc Lei/buc 30,00 
17 Emitere aviz consultativ pentru autorizaţii de 

construcţii 
Lei/aviz 50,00 

 
III. Tarifele activitatea de maturatul, spalatul si stropitul cailor publice din localitate, 

inclusv colectarea si transportul deseurilor de pamant si pietre provenite de pe caile publice la 
depozitele de deseuri, precum si a deseurilor provenite din cosurile stradale la depozitele de 
deseuri si/sau la instalatiile de tratare: 

 
Nr. Crt. Denumire activitate UM Tarif in 

lei cu  
TVA  

1 Măturat manual carosabil(stradă) Lei/1000 mp 100,00 
2 Măturat mecanizatcarosabil (stradă) Lei/1000 mp 110,00 
3 Măturat mecanizat trotuar Lei/1000 mp 75,00 
4 Măturat manual trotuar Lei/1000 mp 100,00 
5 Gestionarea deşeurilor provenite din cosurile stradale Lei/to 968,30 
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Alin. 2.- Cantităţile de deşeuri ce trebuie colectat este separat, astfel: 

Municipiul Târgu Secuiesc, Persoane casnice: 
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 trei ori pe luna; 

Cantitatea maxima colectata pe persoana luna este de 0,078 mc/persoana. 
 
Colectarea deşeurilor menajere la gospodariile particulare se efectuează din pubelele de 

60 litri, pentru persoanele casnice/ familiile care opteaza pentru colectarea deseurilor dupa 
volum., frecventa de colectare fiind de o data pe saptamana sau minim de trei ori pe luna. 

 
Colectarea deşeurilor biodegradabile se efectuează în 2 în 2 săptămâni în timp de iarna în 

perioada 15 noiembrie – 15 aprilie , respectiv săptămânal în timp de vară în perioada 15 aprilie – 
15 Noiembrie, deşeurile selective se colectează din două în două săptămâni. 

În cazul persoanelor non casnice 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 non 
casnice 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. 

Cantitatea maxima colectata pe persoana luna este de 0,056 mc/persoana 
Colectarea deşeurilor menajere la gospodariile particulare  se efectuează din pubelele de 

60 litri, pentru persoane casnic/ familiile care opteaza pentru colectarea deseurilor dupa volum. 
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În comunele Cernat şi Estelnic în cazul persoanelor non casnic 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.  
  
In cazul utilizatorilor serviciului de salubritate la care cantitatea colectata excede de cel 
contractat si solicita serviciul de colectare a deseurilor suplimentare in afara programului 
respectiv in alte containere decat cele asigurate de operator generand astfel un volum de deseu 
mai mare ,  acesta se va ridica pe baza unui cereri si aviz de insotire contra cost. 

- In cazul persoanelor non casnic, pentru care S.C. Gosp-com S.R.L. asigura containere pentru 
colectare deseurilor selective gratuit si acestea nu sunt folosite in scopul colectarii deseurilor 
selective  se percepe tarif pentru inchirierea containerelor. 

- In cazul transportului in afara perimetrului municipiului Targu Secuiesc se va percepe tariful de  
dislocare, luandu-se in calcul traseul dus-intors. 

- In cazul utilizatorilor serviciului de salubritate, care nu colecteaza separat deseurile selective in 
sacii de colectare personalizati, generand astfel un volum de deseu mai mare se aplica tarif 
diferentiat de 11,66 lei/luna/pers in cazul unitatilor locative rurale, si 16,78lei/pers/luna in cazul 
unitatilor locative pe raza Mun Tg Secuiesc; 
-Persoanele non casnic nerezidente care solicita serviciul de salubrizare cu ocazia realizarii unor 
servicii/lucrari pe raza de activitate al Gosp-Com SRL, se realizeaza pe baza unui contract de 
servicii de salubrizare. Utilizatorul are obligatia sa estimeze cantitatea deseurilor provenite din 
activitatea sa si  sa achite in avans valoarea serviciilor solicitate. 
 
  Alin. 3.- In cazul utilizatorilor, persoanelor casnic / familiilor care opteaza pentru 
ridicarea deseurilor menajere dupa volum, prestatorul va factura pentru cantitatea /capacitatea 
recipientului ridicat puse la dispozitia utilizatorului. 
  Valoarea acestor prestatii se va efectua in baza tarifelor aprobate in punctul 1. 

Pentru persoane casnic 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 Gosp_Com SRL. de la organizaţiile colective de reciclare, corespunzător cantităţilor 
predate de utilizatorii serviciilor de salubritate către Gosp_Com SRL cu ocazia caravanelor de 
reciclare respectiv cu ocazia predării deşeurilor la centrul de colectare selectivă.  

 
Alin. 4.- Calculul valorii tarifelor activitatilor de salubizare desfasurate pe fluxul 

deseurilor municipale indicate la pct. 3, 5, 6 și 11 are la bază următoarele tarife:  
 

Nr crt Denumire activitate UM Colectare 
selectivă 

Fără 
colectare 
selectivă 

1 Tarif colectare deșeuri reciclabile urban casnic Lei/pers și lună 2.67 0 
2 Tarif colectare deșeuri reziduale urban casnic Lei/pers și lună 7.31 10.12 
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3 Tarif colectare deșeuri biodegradabile urban 

casnic 
Lei/pers și lună 1.30 1.30 

4 Tarif colectare deșeuri reciclabile rural casnic Lei/pers și lună 1.80 0 
5 Tarif colectare deșeuri reziduale rural casnic Lei/pers și lună 5.61 7,91 

 
Nr. Crt Denumire activitate UM Tarif 
1 Tarif colectare deșeuri reciclabile urban non-

casnic 
Lei/mc 87,53 

2 Tarif colectare deșeuri biodegradabile urban 
non-casnic 

Lei/mc 30,70 

3 Tarif colectare deșeuri reziduale urban non-
casnic 

Lei/mc 63,31 

4 Tarif colectare deșeuri reciclabile rural non-
casnic 

Lei/mc 136,63 

5 Tarif colectare deșeuri reziduale rural non-
casnic 

Lei/mc 81,52 

        
*Tarifele de colectare pentru deseurile ambalaje vor si suportate de catre OTR-uri 

conform Legii 249/2015. 
** Pentru utilizatorii care inchiriaza containere metalice de 4 mc si nu solicita ridicarea 

deseurilor intr-o luna tariful de inchiriere se majoreaza cu 100 % . 
 

 Art.II. Cu aducerea la indeplinire prezentei se mandateaza, organele de administrare și 
directoratul Gosp-Com SRL. 
 
 
         Asociatia Regio Kezdi,                Gosp-Com SRL, 
             Bokor Tiberiu,      Zonda Balazs, 
               Presedinte                            Director General 
         _________________                                                          ________________  
 
 
      
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                SECRETAR GENERAL 
           Lukács László                                                                     Tóth Csilla -Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
   


