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   Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local 
           nr.92/15.05.2012 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

     Ion Brad 
 
 
 
 
  

AACCTT  AADDIITTIIOONNAALL  NNRR..  66  
llaa  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ddeelleeggaarree  aa  ggeessttiiuunniiii  pprreessttăărriiii    sseerrvviicciiiilloorr  ddee  ssaalluubbrriittaattee  ppee    

rraazzaa  aaddmmiinniissttrraattiivvăă  aa  sseeccttoorruulluuii  11  BBuuccuurreeşşttii  nnrr..  JJ007777//SS//3300..0066..22000088  
 
 
 
Luând în considerare Ordinul nr. 64/26.02.2008 al Preşedintelui Consiliului Concurenţei 

prin care s-a dispus declanşarea din oficiu a unei investigaţii având ca obiect analiza pieţei 
serviciului de salubrizare din Municipiul Bucureşti, precum şi posibila încălcare a prevederilor 
art. 9 din lege de către autorităţile administraţiei publice locale din Municipiul Bucureşti, prin 
intervenţiile acestora pe piaţa serviciului de salubrizare; 

Având în vedere Decizia nr. 58/13.11.2009 a Consiliului Concurenţei prin care acesta 
constată încălcarea art. 9 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată de către toate 
autorităţile locale, printre care şi Consiliul Local al Sectorului 1 şi Primarul Sectorului 1 şi  
apreciază că durata contractului de 25 de ani încheiat cu S.C. Compania Romprest Service S.A. 
pentru servicii de salubrizare este mare şi că nu reiese clar în cât timp se vor amortiza investiţiile 
ce urmeaza a fi făcute de către prestator, impunând astfel Primăriei Sectorului 1 reanalizarea 
duratei contractului în baza unei fundamentari din care să reiasă concordanţa între termenul 
contractului şi amortizarea investiţiilor; 

Văzând sentinţa civilă nr. 5919/17.10.2011 pronunţată în dosarul   nr. 6228/2/2010, prin 
care Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal a admis 
acţiunea introdusă de către Consiliul Concurenţei şi a dispus încetarea contractelor cadru de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare încheiate pentru sectoarele 1,2,3,4 şi 6, 
obligând totodată cele cinci sectoare să încheie noi contracte de delegare a gestiunii serviciului 
public de salubrizare, contracte care să asigure respectarea liberei concurenţe şi a tratamentului 
egal între toţi operatorii economici; 

Luând în considerare necesitatea menţinerii echilibrului contractual; 
În baza adresei Consiliului Concurenţei nr. 5953/02.05.2012 referitoare la reducerea 

duratei contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza sectorului 1; 
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Părţile contractante: 
 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 cu sediul în Bucureşti,    Şos. Bucureşti - 

Ploieşti nr. 9-13, Sector 1, telefon 021.319.10.13, cod fiscal 4505359, cont 
RO73TREZ70124740220XXXXX,deschis la Trezoreria                                                                                                                                
Sectorului 1, reprezentat prin Primarul Sectorului 1, domnul Andrei Ioan Chiliman, în calitate de 
autoritate contractantă, pe de o parte 

 
şi 
 
S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. cu sediul în B-dul Poligrafiei nr. 1C, 

et. 3, Sector 1, Bucureşti,  înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J23/978/2003, Cod unic de 
înregistrare fiscală R013788556, cont RO30TREZ4215069XXX 003731 Trezoreria Ilfov, 
reprezentată prin director executiv Marin Necula, în calitate de operator, pe de altă parte 

 
de comun acord, stabilesc următoarele: 
 
Art. 1. – Durata contractului de delegare a gestiunii prestării  serviciilor de salubritate pe 

raza administrativă a sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 se reduce cu 3 (trei) ani, 
durata acestuia devenind astfel 22 (douăzeci şi doi) ani, consecinţele financiare ale reducerii 
termenului fiind suportate integral de către operator. 

 
Art. 2. – Faţă de prevederile art. 1, durata contractului de delegare a gestiunii prestării  

serviciilor de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 se 
reduce suplimentar cu încă 4 (patru) ani în cazul în care operatorul nu va reuşi să finalizeze staţia 
de sortare a deşeurilor în termen de cel mult un an de la data obţinerii autorizaţiei de construire, 
din vina sa exclusivă, ceea ce va determina o durată a contractului de 18 (optsprezece) ani. 

 
Art. 3. – (1) Părţile îşi reiterează obligaţia ca după o perioadă de 15 (cincisprezece) ani 

de derulare a contractului să organizeze un audit al calităţii prestaţiei serviciilor de salubrizare de 
către un auditor selectat de către autoritatea contractantă, prin licitaţie internaţională la care va 
participa ca invitat şi un reprezentant al ANRSC, care va acorda calităţii prestaţiei un calificativ 
între 1 şi 5, unde 1 reprezintă o calitate foarte slabă, iar 5 o calitate foarte bună a prestaţiei. 
Întemeiat pe concluziile auditului, autoritatea contractantă va decide continuarea contractului 
până la termen sau denunţarea unilaterală a acestuia.  

(2) Auditul menţionat la alin. (1) va trebui să stabilească dacă au fost amortizate în 
totalitate investiţiile şi, în consecinţă, părţile vor conveni o eventuală modificare a duratei 
contractului. 

 
Art. 4. – Prezentul act adiţional va intra în vigoare şi va începe să producă efecte juridice 

de la data renunţării de către Consiliul Concurenţei la dreptul pretins în dosarul nr. 
6228/2/2010 - în temeiul art. 247 din Codul de procedură civilă - respectiv cel privitor la 
obligarea Consiliului Local al Sectorului 1 şi Primarului Sectorului 1 de a înceta contractul de 
delegare a gestiunii prestării  serviciilor de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1 
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Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008, fiind astfel îndeplinite în mod integral cerinţele Deciziei 
Consiliului Concurenţei nr. 58/2009. 

 
Art. 5. – Celelalte prevederi ale contractului de delegare a gestiunii prestării  serviciilor 

de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 rămân 
nemodificate. 

 
Art. 6. – Prezentul act adiţional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale cu aceeaşi 

valoare juridică, unul pentru Consiliul Local al Sectorului 1, unul pentru S.C. Compania 
Romprest Service S.A. şi unul către Consiliul Concurenţei. 

 
 
 
 AUTORITATE CONTRACTANTĂ 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

PRIN 
 

PRIMAR, 
ANDREI IOAN CHILIMAN 

 
 

Direcţia Investiţii 
Director, 

BOGDAN PIŢIGOI 
 
 

Direcţia Utilităţi Publice 
Director, 

PETRICĂ IONESCU 
 
 

VIZAT 
Control Financiar Preventiv 

STELUŢA MORARU 
 
 

Serviciul Legislaţie Şi Spaţii Cu Altă 
Destinaţie Decât Cea De Locuinţă 

Şef Serviciu 
FLORENTINA BUCŞA 

 
 

OPERATOR 
S.C. COMPANIA ROMPREST  

SERVICE S.A. 
PRIN 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
MARIN NECULA 

 
 
 
 


