
Procesul-verbal al §edintei Comisiei pentru utilitati publice 9i salubritate
din data de 29 iunie 2021, ora 9.30

La 9edinta au participat 8 din cei 9 membri ai comisiei:
Nicorescu Nicorel - prezent
Melciu Florin - prezent
Deaconescu catalin lonu! - prezent
Tomescu Horia - prezent
Badulescu Aurelian - prezent
Maxim Marius catalin - prezent
Stoica loana - prezent
Militaru Marian - prezent
Stofor Stefan Radu - absent

r

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Buna ziua!
Ne-am Tntrunit astazi pentru a discuta despre situajia de la Eco Sud.

Am invitat-o pe doamna director luga sa ne faca un update. Din cate 9tiu,
au avut Ioc in ultima perioada cateva Tntalniri cu cei de la Eco Sud 9i a9
dori ca doamna luga sa ne povesteasca pujin despre aceste lucruri.
Multumesc!

Doamna Magdalena luCIa – Sef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

Buna ziua! Dupa cum va este cunoscut, Tn noiembrie anul trecut,
Tribunalul Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, a emis
Decizia definitiva 9i irevocabila prin care a obligat municipiului Bucure9ti
sa solutioneze cererile depuse Tn 2016 9i 2017 de catre Eco Sud. Prin
acele doua cereri, una depusa la finele lui 2016, o cerere care a fost
incompleta 9i a fost completata Tn 2017, Eco Sud solicita majorare de tarif
in jurul valorii de 42 de euro.

La momentul respectiv s-a constituit o comisie, prin dispozitie de
primar general, comisie care a analizat aceste cereri. Comisia a finalizat
analiza 9i a Tntocmit un raport conform caruia au spus ca nu se poate
acorda majorare de tarif. Eco Sud a ac+ionat Tn instanla 9i a solicitat
instantei anularea raportului Tntocmit de catre comisie, lucru care s-a 9i
Tntamplat, exact ce spuneam mai devreme. Prin aceasta decizie definitiva
9i irevocabila din noiembrie 2020, a obligat sa fie solujionate cererile de
majorare de tarif. La nivelul Direc+iei utilitali Publice am Tnaintat aceasta
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decizie comisiei. Comisia 9i-a declinat competenta, spunand ca 9i-a
incheiat activitatea. Am apelat la serviciile unui consultant, neavand
experti contabili care sa se pronunje fata de justificarile pe care le-a adus
Eco Sud-ul in solicitarea de majorare de tarif. Consultantul, analizand
documentatia aferenta celor doua cereri, a propus o valoare Tn jurul a 22
de euro. A fost o Tntalnire, cel putin la o Tntalnire am participat eu cu
reprezentanjii Eco Sud, in care ni s-a prezentat propunerea Tnaintata de
consultantul nostru. Reprezentanjii Eco Sud nu au agreat aceasta valoare
si au revenit cu anumite clarificari. Aceasta este situatia Tn acest moment.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Sunt Tntrebari pentru doamna director?

(

Doamna Consilier Stoica loana
De cand treneaza problemele acestea cu Eco Sud?

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Din vechiul mandat.

Doamna Magdalena luCIa – Sef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

solicitarile de majorare de tarif, cum va spuneam, prima a fost la
sfar§itul lui 2016, iar cea de-a doua a venit Tn maRie 2017, ca urmare a
verificarii documentatiei depuse Tn 2016, pentru ca solicitarea de majorare
de tarif trebuie sa se faca conform ordinului ANRSC nr. 109 care stabileste
modalitatea de fundamentare 9i argumentare a solicitarii de majorare de
tarif

Deci ei au completat documentatia Tn 2017. Pentru analiza acestei
documenta Iii, dupa cum spuneam, s-a facut prin dispozitie de primar
general o comisie cu speciali9ti din Direcjia Economica, Juridica, Venituri,
utilita Ii, ca sa analizeze situatia. in 2016 a fost Tnregistrata prima cerere.

(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
A9 vrea sa Tntreb de ce nu s-a luat o hotarare finala legata de acest

contract. De ce nu s-a renegociat, de ce nu s-a prelungit, de ce nu s-a
facut nimic Tn acest sens.

Doamna Magdalena luCIa – Sef Serviciu, Serviciul Management
Deseu ri Salubritate

Conform prevederilor contractuale, contractul se finaliza Tn iulie
2019. S-a facut o prelungire de un an 9i s-a 9i specificat, a fost notificat
Eco SLId-Ul 9i s-a spus ca nu se va aplica clauza de prelungire tacita. De
ce nu se putea aplica clauza de prelungire tacita? Pentru ca 9titi ca Legea
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nr. 51 a serviciilor comunitare de utilitali publice stabile9te ca, din
momentul aparijiei acestei legi, contractele care existau se vor derula 9i
nu ai voie sa Ie mai prelunge9ti peste termenul respectiv. §i atunci i s-a
spus Eco Sud-ului ca nu se va aplica aceasta clauza de prelungire tacita.
in 2020 s-au promovat doua hotarari de consiliu. Prin a doua hotarare, cea
din august, Consiliul General a aprobat sa T9i delege, catre sectoare,
competen{a de a Tncheia contracte pentru eliminarea de9eurilor, pana
cand municipiul Bucure9ti va realiza investitiile necesare pentru tratare-
neutralizare eliminare de9euri. Era deja, in august, in procedura de
elaborare, planul de gestionare a de9eurilor. §i s-a spus, in hotararea
respectiva, ca maxim trei ani de zile se aprecia ca se pot face contracte
de catre autoritatile locale ale sectoarelor. Acea hotarare a fost atacata de
prefectura. in consecinji, este suspendata 9i nu poate produce efecte.

( Doamna Consilier Stoica loana
Era vorba si de o statie de incinerare a deseurilor?

Doamna Magdalena lugla – Sef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

in Master Planul pentru gestionarea de9eurilor, document facut
special pentru acea instalatie de incinerare, da, era prevazut sa se
realizeze o astfel de instalatie. Din pacate, realizarea ei impunea
amplasarea acesteia undeva in proximitatea unui CET. Initial, au fost
discujii la nivelul Ministerului Energiei, la nivel de ELCEN, ca aceasta
investijie sa fie amplasata Tn proximitatea CET Progresul. S-a obtinut 9i
un certificat de urbanism la momentul respectiv. Ulterior s-a constatat ca
exista dezvoltari urbane, s-a construit, sunt locuinte, s-a dezvoltat zona. in
primul rand ca nu au fost preluate CET-urile, prima conditie era sa preluam
CET-urile, sa devina proprietatea municipiului Bucure9ti. A9a se discuta la
nivelul lui 2016-2017. Daca am fi preluat CET-urile, inclusiv CET
Progresul, aveam acolo 60 de hectare.

(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Poate reusim treaba asta in noul mandat.

Doamna Magdalena luqa – Sef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

Daca reugim in noul mandat, sunt investi+ii in planul de gestionare
care presupun existenja unor terenuri pe care sa le putem dezvolta. Nu s-
au preluat CET-urile, deci nu am putut intra in posesia terenului. S-au
derulat trei proceduri.
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Doamna Consilier Stoica loana
Dar in Viena statia de incinerare este Tn centrul ora9ului.

Doamna Magdalena lu(la – §ef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

Da, numai ca exista Ordinul Ministerului sanata Iii care impune ni9te
cerinje privind amplasarea instalajiilor de tratare a de9eurilor. Deci trebuie
sa avem o distanla de cel pujin un kilometru fala de ultima a9ezare urbana.

Doamna Consilier Stoica loana
Dar a9a niciodata nu va putea fi construita.

Doamna Magdalena luga – Sef Serviciu. Sewiciul Management
Deseuri Salubritate

Da, din punctul acesta de vedere Bucure9tiul chiar are o problema.
Chiar este un pic atipic 9i parerea mea, ca om care am lucrat pe segmentul
acesta de ceva timp, din punctul de vedere al identificarii unor terenuri Tn
interiorul ora9ului care sa corespunda 9i sa respecte toate cerintele privind
amplasamentul, protec+ia calitalii factorilor de mediu, va fi foarte greu. Deci
probabil ca, in mare parte, investitiile vor trebui sa se realizeze Tn afara
orasului.

r

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Sau Tnseamna sa blochezi o zona sa nu se mai dezvolte Tn aria

respectiva .

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Buna dimineata! Eu as reveni la situatia cu Eco Sud, nu are rost sa

discutam acum Master Planul, cum a fost el realizat si daca va Tnsemna si
ceva concret Tn teren sau va fi doar o alta strategie uitata Tntr-un sertar.
Eu v-a9 Tntreba ce a rejinut instanja de a dat dreptate Eco Sud Tn doua
etape, atat Tn fond, cat 9i Tn apel, de ce a desfiintat raportul autoritatii locale
cu privire la cre9terea prejului 9i daca sunt elemente pe care
dumneavoastra, ca executiv, vi le puteti repro9a vizavi de aceste decizii
ale instanjei, pentru ca eu sunt un om care crede Tn justi jie 9i crede ca
orice decizie a instanjei se bazeaza pe ni9te elemente 9i nu este imaginata
de un judecator pentru a fi dupa aceea confirmata de alti doi judecatori Tn
apel. Pi ce propuneti dumneavoastra ca specialist, care sunt pa9ii 9i care
este strategia pe care ne-o propuneji noua.

(
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Doamna Magdalena IUCIa – Sef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

in primul rand, decizia instantei obliga sa fie solutionate cererile.
Instan+a nu a dat ca9tig de cauza municipiului Bucure9ti vizavi de acel
raport Tntocmit de comisie.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Tocmai, I-a desfiintat. De ce I-a desfiintat? Care au fost elementele

care au stat la baza deciziei instantei?

Doamna Magdalena luCIa – Sef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

Nu am aceasta informatie, pentru ca nu am facut parte din acea
comisie 9i nu sunt cea care a Tntocmit acel raport.

(

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Presupun ca aji citit decizia instan jei.

Doamna Magdalena luCIa – §ef Serviciu, Serviciul Management
Deseu ri Salubritate

Instanta a considerat ca argumentele aduse de catre Eco Sud prin
cele doua cereri, mai ales prin ultima cerere din 2017, iI Tndreptatesc sa
obtina o solujionare a cererii. Probabil ca raportul comisiei trebuia sa fie
mai bine fundamentat 9i sa se explice care sunt motivele pentru care nu
sunt Tndrepta jite majorarile de tarif. Este doar o parere.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Coincidem aici, in aceasta parere.

(

Doamna Magdalena luCIa – Sef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

Probabil ca daca acea comisie punea la dispozitie, celor care ne-au
reprezentat Tn instanta, mai multe informatii privind elementele care nu
puteau fi acceptate din acea propunere de majorare, nu am fi pierdut Tn
instanji. Este o parere.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
§i care este planul pe care dumneavoastra ni-I propuneti pentru a

iesi din aceasta situatie?
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Doamna Magdalena lugla – §ef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

Imediat ce am primit acea decizie de instan Ia, noi am avut
corespondenta cu direc jia noastra juridica, iar direcjia juridica a 9i spus ca
decizia este obligatorie, trebuie pusa Tn aplicare. Dupa cum aji vazut 9i
dumneavoastra, instanta nu ne indica un anumit tarif. Instanja spune sa
solutionam cererile. Asta Tnseamna ca cele doua cereri care au facut
obiectul dosarului trebuie analizate 9i sa ni se propuna un tarif. Deja a avut
Ioc o Tntalnire in care noi, municipiul Bucure9ti, am adus la cuno9tinja Eco
Sud-ului propunerea pe care consultantul nostru o are vizavi de majorarea
de tarif

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Noi nu trebuie sa propunem Eco Sud-ului. Dumneavoastra,

executivul, trebuie sa ne propuneti noua, consiliului 9i noi trebuie sa
stabilim un tarif pe baza unui raport pe care executivul TI face. qi acela va
fi in contract. Nu trebuie sa le propunem, nu cred ca este o negociere. Mai
degraba este o datorie pe care noi o avem Tn urma deciziei instan+elor de
a solutiona cererea, de a analiza, de a stabili un tarif, de a aproba prin
hotarare de consiliu 9i de a face un act adijional Ia contract. Nu cred ca
trebuie sa o ducem Tn zona de negociere.

(

Doamna Consilier Stoica loana
ANRSC-ul a dat aviz pentru majorarea tarifului?

Doamna Magdalena luna – Sef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

Nu se supune avizarii ANRSC-ului. Este strict de competen+a
Consiliului General sa aprobe hotararea.(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Legislajia najionala ce prevede?

Doamna Magdalena luqa – Sef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

Prevede un aviz consultativ, nu este obligatoriu. Un punct de vedere
de la ANRSC poate fi consultativ. in momentul Tn care suntem de acord
cu o anumita fundamentare §i cu o anumita valoare a tarifului, putem sa iI
inaintam la ANRSC pentru un punct de vedere.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Legisla jia nationala nu prevede nevoia de a fi agreat 9i cu

prestatoru I?
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Doamna Magdalena lugla – §ef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

Legisla jia spune Tn felul urmator: prestatorul serviciului face
propunere, solicita modificare de tarif beneficiarului. Beneficiarul o
analizeaza, poate sa ii dea ca9tig de cauza sau sa refuze. Dar in ambele
cazuri trebuie sa avem motivatia, pentru ce a refuzat sau, daca suntem de
acord, Tnseamna ca ne Tnsu9im fundamentarea prezentata de prestator.

b

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
§i mai este a treia situatie, in care beneficiarul poate stabili un alt

tarif, intermediar.

(

Doamna Magdalena lugla – Sef Serviciu, Serviciul Management
Deseuri Salubritate

Exact. Asta am spus. Putem sa fim de acord, sa ne-o Tnsu9im sau
putem sa refuzam 9i sa propunem noi un alt tarif.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Daca nu mai sunt alte Tntrebari, presupun ca acestea au fost

Tntrebarile noastre pentru doamna luga. Nu avem niciun punct pe ordinea
de zi pentru urmatoarea 9edinta de consiliu.

Deci declar Tnchisa sedinta de astazi
va multumesc! O zi buna!
La revedere!

a

( PRE§EbINTE,
Nicorel Niboyescu

[\--
SECRETAR
Florin tVldci


