
 

Expunere de motive 
privind serviciul de deszăpezire a Sectorului 2 

 

 
Asigurarea unui cadru concurenţial pentru achiziţiile publice efectuate de către 

administraţia publică locală a Sectorului 2 este benefică atât pentru contribuabilii din 

Sectorul 2 şi pentru entitătile achizitoare, cât şi pentru participanţii la procedurile de 

achiziţie publică. 

Cheltuielile cu salubritatea şi deszăpezirea reprezintă o parte importantă din cheltuielile 

efectuate de la bugetul local, astfel că organizarea unei proceduri de achiziţie publică 

pentru serviciile de deszăpezire trebuie făcută cu respectarea cadrului legal în vigoare. 

Niciodată până în prezent, autoritatea executivă a Sectorului 2 nu a organizat o licitaţie 

pentru atribuirea legală a contractului de deszăpezire salubrizare. În prezent, contractul de 

salubrizare pentru Sectorul 2 este încheiat in 1999, fiind încheiat de catre Primăria 

Municipiului Bucureşti. Serviciile de deszăpezire se atribuie prin acte adiţionale încheiate 

cu nerespectarea crasă a legislaţiei în vigoare. 

 

Având în vedere faptul ca prin decizia Consiliului Concurentei nr. 58/2009, s-a pus în 

vedere Primarului Sectorului 2 şi Consiliului Local Sector 2, între alţii, să asigure 

manifestarea concurenţei prin delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare şi 

deszăpezire în baza unei licitatii publice, prin care să se asigure transparenţa şi egalitatea 

de tratament între agenţii economici interesaţi să intre pe această piaţă; 

 

Având în vedere faptul că prin decizia irevocabilă nr. 4371/2011 a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie s-a confirmat definitiv şi irevocabil decizia Consiliului Concurenţei nr. 

58/2009, respingându-se acţiunea în anulare a deciziei Consiliului Concurenţei, acţiune 

formulată de către Consiliul Local Sector 2 şi Primarul Sector 2; 

 

Având in vedere faptul că prin decizia irevocabilă nr. 4371/2011 a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie s-a constatat că prelungirea contractului cu Supercom pentru încă o 

perioadă de 5 ani in 1999 a avut ca efect avantajarea Supercom şi implicit, împiedicarea 

concurenţei, fiind astfel încălcate dispoziţiile Legii nr. 21/1996, 

 

Având in vedere faptul că bugetul de deszăpezire a Sectorului 2 este de aproape 24 

milioane lei în perioada 15.11.2017-15.03.2018, mai exact 23.998.132 lei, 

 

Având in vedere faptul că bugetul de deszăpezire a Sectorului 2 este mai mare cu peste 8 

milioane de lei faţă de bugetul de deszăpezire a Sectorului 6, fiind cel mai mare buget de 

deszăpezire a unui sector din Bucuresti, 

Având in vedere faptul că bugetul de deszăpezire a Sectorului 2 este mai mare decât 

bugetele cumulate de deszăpezire ale Sectoarelor 1, 3, 4 şi 5, 

 



Astfel, propunem spre adoptarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 următorul 

proiect de hotărâre. 

 

 

Consilierii USR în Consiliul Local Sector 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hotărâre 
privind serviciul de deszăpezire a Sectorului 2 

 

 

Luând în considerare expunerea de motive a consilierilor USR, privind necesitatea 

respectării legislaţiei în vigoare, 

Având în vedere prevederile cuprinse în 

 - art. 8 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 Legea concurenţei; 

 - Legea nr. 215/2001 Legea privind administraţia publică locală; 

 - art. 14 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

Văzând prevederile art. 45 alin. (6), art. 80, art. 81 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 

1. Se interzice primarului şi aparatului de specialitate al primarului să încheie un act 

adiţional de prelungire a contractului nr. 1128/25.10.1999 sau orice altă formă de 

prelungire a contractului nr. 1128/25.10.1999 . 

 

2. Nerespectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage sancţiunea disciplinară, 

administrativă, civilă sau penală, după caz. 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din 

data de ............................2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR, 

 

 

 

AVIZAT, 

Conform art.117, lit. a) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

Nr.: ...... 

Data: ........2018 


