Anexă la HCL nr.11/2021

ACT ADIȚIONAL nr. 7
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
prin concesiune în comuna Ciumani
nr. înreg la comuna Ciumani ........... din 01.02.2021
nr. înreg la SC SALUBRISERV SRL ........... din 01.02.2021
încheiat astăzi, 01.02.2021
Între:
Comuna Ciumani – cu sediul în comuna Ciumani, Piaţa Borsos Miklós, nr. 208, jud
Harghita, având cod de înregistrare fiscală 4367922, reprezentată prin: Márton László
- 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 4244/11.12.2019.
- Luând în considerare prevederile art. 9, alin (1), lic. c) din Ordonanța de Urgență nr.
196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru Mediu
- 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:
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465 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
Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.
Prezentul act adițional a fost încheiat la data de 01.02.2021, într - un număr de 2
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Delegatar, (Concedent)
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Balogh Zita
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