
                       
     

 
                Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 43/25.03.2016 
 

 
         
                           ACT ADIŢIONAL  
 
                  NR. 13/2016 
 
  LA CONTRACTUL DE DELEGARE a SERVICIILOR PUBLICE 
 
   DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 
 
     NR. 23/04.11.2009 
 
           
 
PREAMBUL: 

Având în vedere prevederile art. 111 şi 223 din Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului- cadru al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere reglementările privind apărarea împotriva incendiilor;  
         

1.  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Petőfi 
Sándor, nr.2. jud. Covasna, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la Grefa judecătoriei Sfântu Gheorghe, sub 
nr. 40/28 noiembrie 2008, reprezentată de Thiesz János, în calitate de Preşedinte interimar, în numele şi pe seama 
unităţilor administrativ- teritoriale, membre ale Asociaţiei, în calitate de Autoritate Delegantă 
 

şi  
 
2.  Societatea Gospodărie Comunală S.A. cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, strada Bánki Dónát, nr. 27, jud. 

Covasna, înmatriculată la Registrul Comerţului Covasna, sub nr. J/14/284/1996, reprezentată prin Director General, ing 
Fejér Alexandru, în calitate de Operator, de comun acord, au hotărât încheierea prezentului act adiţional pentru  
completarea contractului în următoarele condiţii:  

 
ART.1. Se modifică şi se completează articolul 18  pct. 12 din Contract şi va avea următorul cuprins:  
„12). (1) să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente, planificate şi accidentale, ce se impun la bunurile din 

patrimoniul delegat şi să verifice starea de de integritate a hidranţilor, să remedieze imediat deficienţele constatate, 
să asigure starea de functionare a precum şi să asigure existenţa inscripţiilor de marcaj ale acestora. 
        (2) Pentru intervenţia rapidă în caz de necesitate operatorul va face marcaje şi inscripţii pe clădirile 
de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenţa căminelor de vane şi a 
hidranţilor de incendiu. 

  (3)Este interzisă blocarea accesului la căminele şi hidranţii reţelei pentru care s-au executat 
marcajele şi inscripţiile menţionate la alin. (2) 

(4) Operatorul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare privind normele generale de apărare 
împotriva incendiilor.”  

 
      ART. 2. Restul prevederilor din Contractul de delegare a serviciilor nr. 23 încheiat la data de 04.11.2009 rămân 
neschimbate.  
 
      Prezentul act adiţional s- a încheiat azi____________, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  
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