
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA Nr. 14/2020 

privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în 

județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO 

BIHOR S.R.L. 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data 23 ianuarie 2020, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul 

de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul 

Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR 

S.R.L. 

având în vedere Raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum și 

avizele comisiilor de specialitate, întocmite în acest sens; 

luând în considerare: 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

- art. 7 lit. b), art. 17.1.6, art. 35 și art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017; 

- art. 14 din Contractul de asociere al Asociației de dezvoltare intercomunitară 

”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”; 

- art. 17 alin. (3) lit. e), coroborat cu art. 22 alin. (1), precum și art. 18 alin. (2) pct. 10 

din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în județul Covasna”; 

văzând: 

- adresa S.C. ECO BIHOR S.R.L. nr. 461/01.10.2019, înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 10.525/01.10.2019; 

- adresa Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în județul Covasna” nr. 332/10.12.2019, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 13.438/10.12.2019; 



fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul nr. 331/10.12.2019 privind analiza solicitării S.C. ECO BIHOR 

S.R.L. referitor la modificarea tarifelor serviciilor prestate în cadrul CMID, precum și a altor 

modificări ale Contractului de delegare, realizat de Asociația de dezvoltare intercomunitară 

”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, și înaintat prin adresa 

nr. 332/10.12.2019, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub 

nr. 13438/10.12.2019, prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă proiectul Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, 

încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L., prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 3. Se mandatează domnul Kovács Ödön, reprezentantul județului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în județul Covasna”, să voteze în favoarea adoptării Actului 

adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și 

depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, în forma prevăzută în anexa nr. 2. 

Art. 4. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Covasna și persoana arătată în art. 3. 

 

Sfântu Gheorghe, 23 ianuarie 2020. 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretarul general al judeţului 

Covasna 

 

 

 
 

















































Anexa nr. 2 la 

Hotărârea nr. 14/2020 

 

PROIECT 

 

ACT ADIŢIONAL Nr. 3 

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSFER, 

TRATARE ȘI DEPOZITARE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL COVASNA NR. 128/28.04.2017 

 

 

I. PĂRŢILE 

 

JUDEȚUL COVASNA cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, 

județul Covasna, cod poştal 520008, telefon 0267/311190, fax 0267/351228, cod fiscal 4201988, 

cont deschis la Trezoreria municipiului Sfântu Gheorghe RO03TREZ2565076XXX007404, 

reprezentat prin TAMÁS Sándor, având funcția de președinte și VERES János, având funcția 

de director executiv, denumit în cele ce urmează ”Delegatar”, pe de o parte, 

și 

SOCIETATEA S.C. ECO BIHOR S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, strada Borșului 

nr. 3/N, județul Bihor, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Bihor cu numărul J5/203/2004, cod unic de înregistrare 16131665, cont 

RO04BTRL00501202769162XX, deschis la Banca Transilvania Oradea, reprezentată de 

PÁSZTAI Zoltán-Attila, având funcția de administrator, denumită în cele ce urmează 

”Delegat”, pe de altă parte, 

 

având în vedere: 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- art. 7 lit. b), art. 17.1.6, art. 35 și art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017; 

- art. 14 din Contractul de asociere al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem 

Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”; 

- art. 17 alin. (3) lit. e), coroborat cu art. 22 alin. (1), precum și art. 18 alin. (2) pct. 10 din 

Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în județul Covasna”; 

- Studiul nr. 331/10.12.2019 privind analiza solicitării S.C. ECO BIHOR S.R.L. referitor la 

modificarea tarifelor serviciilor prestate în cadrul CMID, precum și a altor modificări ale 

Contractului de delegare, realizat de Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat 

de Management al Deșeurilor în județul Covasna”; 



 

luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Covasna nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Baraolt nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Întorsura Buzăului nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Aita Mare nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Arcuș nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Barcani nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bățani nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Belin nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bixad nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. __; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boroșneu Mare nr. __; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brateș nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brăduț nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brețcu nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Catalina nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cernat nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chichiș nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Comandău nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dalnic nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. ___;  

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Estelnic nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghelința nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghidfalău nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hăghig nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ilieni nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lemnia nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Malnaș nr. __; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mereni nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Micfalău nr. __; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moacșa nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ojdula nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ozun nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Poian nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Reci nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânzieni nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sita Buzăului nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Turia nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Valea Crișului nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Valea Mare nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vâlcele nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vârghiș nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zagon nr. ___; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zăbala nr. ___; 

 



în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Asociației de dezvoltare 

intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” nr. 

___/______, 

 

au convenit încheierea prezentului act adițional, 

 

Art. I. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare 

deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 10 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins: 

„c) Pentru activitatea de administrare a depozitului de deșeuri tariful este de 93,66 

lei/tonă, plus TVA.” 

 

2. La articolul 13, alineatul (9), teza finală va avea următorul cuprins: 

”Prin sintagma ”anual” se înțelege anul calendaristic, iar delegatul va raporta datele până 

la sfârșitul primei luni al anului calendaristic următor.” 

 

Art. II. Pentru perioada 09.10.2019-31.12.2019, delegatul va raporta datele prevăzute la 

art. 13 alin. (9) lit. a) – d) până la data de 31.01.2020. 

Art. III. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. 

 

Prezentul act adițional se încheie, azi _______________, în 2 (două) exemplare, câte un 

exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

DELEGATAR 

JUDEȚUL COVASNA 

DELEGAT 

S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

PREȘEDINTE 

TAMÁS Sándor 

ADMINISTRATOR 

PÁSZTAI Zoltán-Attila 

DIRECTOR EXECUTIV 

VERES János 

 

 

 

AVIZAT 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”Sistem integrat de management al  

deșeurilor în județul Covasna” 

 

Director executiv 

AMBRUS József 


