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Anexa nr. 1 la HCL nr. 23/2019 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 4 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 

prin concesiune în comuna Ciumani 

nr. înreg la comuna Ciumani ........... din ………2019 

nr. înreg la SC SALUBRISERV SRL ........... din …….2019 

încheiat astăzi.…….2019 

 

Între: 

Comuna Ciumani – cu sediul în comuna Ciumani, Piaţa Borsos Miklós, nr. 208, jud 

Harghita, având cod de înregistrare fiscală 4367922, reprezentată prin: Márton Lálszló 

- Szilárd având funcţia de primar, pe de o parte, în calitate de delegatar, pe de o parte, 

şi 

Operatorul SC SALUBRISERV SRL, codul unic de înregistrare RO13022540, 

numărul de ordine din Registrul Comerţului J14/40/2000, cu sediul principal în Bixad, 

Clădirea Coopoerativei de Consum, nr. 136, judeţul Covasna, cont RO24 TREZ 2565 

069X XX00 0586, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe reprezentatã prin Tök Raul, 

având funcţia de Administrator, pe de altã parte, în calitate de delegat, pe de altă 

parte. 

 

- Având în vedere solicitarea SC Salubriserv SRL cu nr. înregistrare 37/17.12.2018, 

înregistrată la Primăria comunei Ciumani cu nr. înregistrare 4028/17.12.2018 

- Luând în considerare prevederile Instrucţiunii nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 

privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială emisă de 

Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice Publicată 

- Pe baza art. 16. din contrac 

 

s - au înțeles să încheie prezentul Act adițional cu următoarele condiții: 

 

Art. 1 Art. 17. din contract se va modifică în felul următor: 

Art. 17. - Preţurile/tarifele la serviciile delegate la data semnãrii prezentului contract 

sunt: 

Activitatea de colectare şi transport: 

400 lei/to (fără TVA) pentru deşeuri menejare 

50 lei/mc (fără TVA) pentru deşeuri voluminoase şi a celor rezultate din 

reamenajări de construcţii 

Închireieri de pubele – NU ESTE CAZUL:  

pubele de 120 litri ...................../ buc/lună 

pubele de 240 litri...................../ buc/lună 

 

Art. 2 Art. 9. din contract se va modifică în felul următor: 
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Art. 9. - Redevenţa este procentul de 3 % din tariful de prestare a serviciilor. Plata 

efectivã a acestei sume se va efectua semestrial exprimat în lei, pentru semestrul 

expirat pânã la data de 30 a primei luni din urmãtorul semestru. 

Art. 3 Se introduce un nou articol, Art. 10’1. cu următorul conținut: 

Art. 10’1  

a) Plata redevenței se face în contul delegatarului RO29 TREZ 3532 1A30 0530 

XXXX deschis la Trezoreria Gheorgheni în acest scop. 

b) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații îndreptățește 

concedentul la perceperea unor penalități de 0,06% din suma datorată, 

calculate pe zi întârziere. 

 

Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate. 

 

Prezentul act adițional a fost încheiat la data de ………2019, într - un număr de 2 

(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

     

Delegatar, (Concedent)   Delegat, (Concesionar) 

COMUNA CIUMANI 

 

Márton László-Szilárd 

Primar 

 

Dénes Ibolya 

Contabil 

 

Avizat pentru legalitate, pt. secretar  

Köllő Hunor 

SC SALUBRISERV SRL 

 

Tök Raul 

Administrator 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


