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Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Autoritatea Naţională                         

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. cu nr. 
802131/I.T./07.02.2020, menționăm că, atât Licența nr. 2992/17.09.2014, a cărei valabilitate a 
expirat la data de 17.09.2019, cât și Licența nr. 4681/07.08.2019, Clasa 1, în termen de valabilitate, 
pentru serviciul public de salubrizare a localităților, nu conțin Sectorul 2 al Municipiului București 
întrucât prestarea serviciului în această subdiviziune administrativ-teritorială se face în baza 
unor acte adiționale încheiate cu încălcarea dispozițiilor legale privind prelungirea duratei 
contractelor de prestări servicii publice, fapt constatat și de către instanțele judecătorești. 
         Asigurarea serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 2 s-a desfășurat în baza - 

Contractului pentru achiziția serviciului de salubrizare în Sectorul 2 cu nr. 1128/25.10.1999, 
încheiat inițial între Primăria Municipiului București, în calitate de persoană juridică achizitoare și 
S.C. SUPERCOM  S.A., în calitate de prestator.  
         Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 141/2001 și prin Actul 

adițional nr. 4/2001, s-a dispus că începând cu data semnării actului, Primăria Sectorului 2 se 
substituie Primăriei Municipiului București la Contractul de prestări servicii încheiat între Primăria 
Municipiului București și S.C. SUPERCOM  S.A., la data de 25.10.1999. 
 Durata acestui contract a fost modificată prin 3 acte adiționale, acestea nefiind corelate 

cu prevederile aplicabile la momentul modificării, prin urmare Consiliul Concurenței a decis 
încetarea contractelor de salubrizare încheiate la nivelul sectoarelor Municipiului București.  
        Această decizie a fost contestată în instanță, în dosarul nr.6228/2/2010 și Curtea de Apel 

București a emis Sentința Civilă nr. 2774/ 28.10.2015, cu drept de recurs în termen de 15 zile, iar 
prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2578/2018, soluția dată de prima instanță a 
rămas definitivă, respectiv obligă Primăria Sectorului 2 să adopte măsurile legale de organizare 
și funcționare a serviciului de salubrizare, astfel ca “în termen de maximum 3 luni de la 
rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri, să elaboreze, respectiv să aprobe caietele de 
sarcini și regulamentele serviciului public de salubrizare”, după care în termen de o lună de la 
adoptare să opteze pentru modalitatea de gestiune și în cazul optării pentru gestiunea 
delegării, în maximum trei luni de la adoptarea H.C.L. să  întocmească documentația necesară 
procedurii de achiziție.   
         Față de cele menționate, în această speță, precizăm că A.N.R.S.C., a efectuat o acțiune de 

control în perioada 23.02 – 26.02.2016  asupra modului în care autoritatea administrației 
publice locale a Sectorului 2 respecta legislaţia serviciului de salubrizare a localităților, acțiune 
inițiată ca urmare a demarării unui control tematic la nivelul municipiilor din România și a 
sectoarelor Municipiului București, consecință a modificării prevederilor Legii serviciului de 
salubrizare nr. 101/2006. La finalizarea acțiunii de control s-au stabilit măsuri de conformare cu 
modificările adoptate în acest act normativ.        
     Pe cale de consecință, până la soluționarea dosarului, nu au putut fi realizate intervenții din 

partea autorităților în derularea contractului de către Primăria Sector 2 cu S.C. SUPERCOM S.A.. 
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         Totodată, după finalizarea acțiunii în instanță, în cursul anului 2019, s-a efectuat o nouă 
acțiune de control la Primăria Sectorului 2 pentru verificarea documentelor adoptate în  
organizarea și funcționarea serviciului, inclusiv documentația necesară procedurii de achiziție, 
raportat la atribuțiile și competențele A.N.R.S.C., fiind stabilite măsuri pentru respectarea cadrului 
legal. 
     În prezent, Primăria Sectorului 2 a demarat procedura de licitație pentru serviciul de 
salubrizare pe raza sa administrativ-teritorială, iar ulterior finalizării acestei proceduri, ținând cont 
de prevederilor legale în domeniu, cât și de hotărârea definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, 
menționată anterior, operatorul desemnat câștigător are obligația să solicite acordarea licenței de 
operare. 
 

În conformitate cu solicitarea dumneavoastră, anexăm, în copie, Licența nr. 
2992/17.09.2014 și Licența nr. 4681/07.08.2019. 
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