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Comunicat de Presă 

 
În urma numeroaselor sesizări venite din partea mass-media, Autoritatea 

NaŃională pentru Reglementarea şi  Monitorizarea AchiziŃiilor Publice precizează că la 
începutul anului 2008 a fost demarată o procedură de supraveghere privind toate 
contractele de salubrizare derulate de primăriile de sector din Bucureşti. Până în prezent au 
fost finalizate şi redactate rapoartele de control în cazul Primariei sector 1, Primăriei sector 
2, Primăriei sector 3, Primăriei sector 4 şi Primăriei sector 6. În cazul Primăriei sector 5 ne-
am aflat în imposibilitatea de a derula procedura de supraveghere dat fiind refuzul 
reprezentanŃilor autorităŃii contractante în cauză de a furniza A.N.R.M.A.P. documentele 
necesare controlului.  

În cazul contractului derulat de Primăria sector 1, A.N.R.M.A.P a efectuat mai 
multe controale şi a găsit încălcări grave ale legislaŃiei în vigoare privind achiziŃiile 
publice.  Luând în considerare că există o sentinŃă definitivă şi irevocabilă a CurŃii de Apel 
Bucureşti care constată nulitatea procedurii de achiziŃionare a serviciilor de salubrizare de 
către Primăria sector 1, A.N.R.M.A.P. va solicita instanŃei constatarea nulităŃii contractului 
încheiat în acest sens.  

În cazul procedurilor derulate de primariile sectoarelor 2, 3, 4 şi 6, agenŃii 
constatatori ai A.N.RM.A.P. au recomandat să se dispună reorganizarea serviciilor de 
salubrizare la nivelul acestor autorităŃi contractante şi, în conformitate cu prevederile 
legale, să atribuie noul contract conform O.U.G. 34/2006. De menŃionat că la momentul 
procedurii de supraveghere, niciuna dintre autorităŃile contractante în cauză nu avea în 
derulare un contract care să respecte aceste prevederi.  

Facem precizarea că toate rapoartele de control în această speŃă au fost înaintate de 
A.N.RM.A.P. către Consiliul ConcurenŃei, Curtea de Conturi şi Autoritatea NaŃională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice.  

În virtutea rolului de monitorizare şi control al A.N.RM.A.P, ne rezervăm dreptul 
de a continua procedurile de supraveghere în cazul tuturor acestor autorităŃi contractante.  
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