
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin  

Decizia Consiliului Concurenţei nr. 58/2009  
 
 
 
Văzând raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane şi 

expunerea de motive a Primarului Sectorului 1; 
Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu Decizia Consiliului Concurenţei nr. 58/13.11.2009 referitoare 
la încălcarea art. 9 alin. (1) din Legea Concurenţei nr.21/1996, republicată, de către 
autorităţile administraţiei publice locale din municipiul Bucureşti, prin intervenţiile 
acestora pe piaţa serviciului de salubrizare a localităţilor; 

Luând în considerare 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. 

Având în vedere adresa Consiliului Concurenţei nr. 5954/12.05.2012 prin care ni 
se aduce la cunoştinţă că în şedinţa de Plen a Consiliului Concurenţei din data de 
11.04.2012 s-a luat în discuţie propunerea de reducere a duratei contractului de delegarre 
a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1 nr. 
J077/30.06.2008, făcându-se propuneri în vederea conformării la Decizia nr. 58/2009; 

Ţinând cont de procesul-verbal nr. J-AC148A-S/08.05.2012 încheiat cu                       
S.C. Compania Romprest Service S.A. în data de 08 mai 2012 cu ocazia negocierii 
condiţiilor şi modalităţilor de reducere a duratei contractului de delegare a gestiunii 
prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1, astfel încât să fie 
îndeplinite în mod integral cerinţele deciziei Consiliului Concurenţei nr. 58/2009; 

Luând în considerare prevederile contractului de delegare a gestiunii prestării 
serviciilor de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1 nr. J077/30.06.2008; 

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81 alin. (1) şi art. 115  alin. (1)                  
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art. 1. – Se aprobă reducerea duratei contractului de delegare a gestiunii prestării 

serviciilor de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1 nr. J077/S/ din 30.06.2008, 
atribuit SC Compania Romprest Service SA, în conformitate cu propunerile Consiliului 
Concurenţei formulate prin adresa nr. 5954/02.05.2012 înregistrată la sediul Primăriei 
Sectorului 1 cu nr. 13765/07.05.2012. 

Art. 2. – (1) În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, părţile vor 
întocmi şi vor semna un act adiţional la contractul de delegare a gestiunii prestării 
serviciilor de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1 nr. J077/S/din 30.06.2008. 

Art. 3. – Se aprobă actul adiţional negociat de către părţi, care constituie anexă la 
prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama 
Consiliului Local al Sectorului 1 actul adiţional menţionat la articolele precedente, 
precum şi orice alt înscris necesar pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin 
prezenta hotărâre. 

Art. 5. – Primarul Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, Direcţia 
Management Economic, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei 
Locale Sector 1, S.C. Compania Romprest Service S.A. şi Serviciul Secretariat General 
Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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