PUNCT DE VEDERE
privind posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale
din Municipiul Timişoara de prelungire a contractului de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare, din perspectiva prevederilor Legii concurenţei nr.21/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Analizând solicitarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 26403/06.10.2015,
înregistrată la Consiliul Concurenţei sub nr. RG/12038/07.10.2015, privind posibilitatea
autorităţilor administraţiei publice locale din Municipiul Timişoara de prelungire a
contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.
SC 2006-15414/31.07.2006 încheiat cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.,
CONSILIUL CONCURENŢEI
În temeiul art. 19 alin. 4) lit. c) şi a art. 28 lit. c) din Legea concurenţei nr. 21/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (numită în continuare Legea
concurenţei), emite următorul:
PUNCT DE VEDERE:
1. Situaţia supusă atenţiei Consiliului Concurenţei
Primăria Municipiului Timişoara a solicitat Consiliului Concurenţei exprimarea unui punct de
vedere cu privire la posibilitatea de prelungire a contractului de concesiune a serviciului de
salubrizare în vigoare încheiat de autorităţile administraţiei publice locale din Municipiul
Timişoara cu întreprinderea S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. (numită în continuare
RETIM), după data de 04.08.2018, în vederea realizării investiţiilor prevăzute în “Programul
de realizare a investiţiilor şi aportul acestora în gestiunea integrată a deşeurilor în Municipiul
Timişoara” anexă la contract.
Din analiza datelor şi informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei de către Primăria
Municipiului Timişoara, a rezultat faptul că, la data de 31.07.2006 a fost încheiat Contractul
de concesiune nr. SC 2006-15414/31.07.2006 între Consiliul Local al Municipiului Timişoara
în calitate de concedent şi RETIM, în calitate de concesionar. Durata concesiunii a fost de 8
ani, începând de la data de 04.08.2006.
La acest contract de delegare, a fost anexat şi „Programul de investiţii şi aportul acestora în
gestiunea integrată a deşeurilor în Municipiul Timişoara” (denumit în continuare Programul
de investiţii) care prevede achiziţionarea de către RETIM a unui teren pentru staţia de
compostare deşeuri vegetale de 30.000 mp., până în anul 2008, respectiv construcţia şi
montajul staţiei de compostare in perioada 2009-2010.
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În opinia autorităţilor administraţiei publice locale din Municipiului Timişoara (numite în
continuare UATM Timişoara), aceste investiţii nu au fost realizate la termenele asumate,
datorită închiderii, la data de 01.01.2009, a depozitului de deşeuri Parţa- Şag, fapt care a
condus la achiziţia, în regim de urgentă, de către operatorul serviciului de salubrizare RETIM
a unei „instalaţii de balotare a deşeurilor municipale”.
La data de 14.06.2011, Consiliul Local Municipal Timişoara a adoptat Hotărârea nr. 211
privind modificarea şi completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC 2006-15414/31.07.2006, conform căreia se
modifică punctul 3 din Programul de investiţii în sensul înlocuirii staţiei de compost aerobă cu
staţie de compost cu fermentare uscata complet închisă şi realizarea acesteia din urmă până la
data de 01.02.2014.
Potrivit acestui act normativ, contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare este
prelungit pe o durată de 25 de ani, începând cu data de 04.08.2014 (până la data de
04.08.2039), în condiţiile în care se realizează la termen investiţia prevăzută în Programul de
investiţii, apreciindu-se că este necesară această durată pentru amortizarea investiţiei
respective. Potrivit prevederilor aceluiaşi act normativ, în situaţia nerealizării investiţiei în
termenul prevăzut, prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a
localităţilor prin concesiune nr. SC 2006-15414/31.07.2006 încheiat cu RETIM se va face doar
pe o perioadă egală cu jumătate din durata sa iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor,
conform art. 8 din respectivul contract, în speţă cu 4 ani.
Potrivit UATM Timişoara, având în vedere faptul că operatorul de servicii publice de
salubrizare RETIM nu a finalizat investiţia „Staţie de compostare cu fermentare uscată
complet închisă”, ca parte a Programului de investiţii, în baza Hotărârii Consiliul Local nr.
211/2011 a fost încheiat Actul Adiţional nr. 8/28.01.2014 prin care se prelungeşte durata de
valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare pentru o durată de 4
ani, de la data de 04.08.2014 până la data de 04.08.2018.
Din informaţiile transmise de UATM Timişoara, rezultă că RETIM a solicitat Consiliului
Local al Municipiului Timişoara prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare a localităţilor după data de 04.08.2018, în vederea realizării investiţiilor
prevăzute prevăzute în „Programul de realizare a investiţiilor şi aportul acestora în gestiunea
integrată a deşeurilor în Municipiul Timişoara”, respectiv achiziţionarea unui teren pentru
staţia de compostare deşeuri vegetale de 30.000 mp. şi construcţia şi montajul staţiei de
compostare.
Se menţionează faptul că UATM Timişoara este membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID Timiş). În acest sens, UATM Timişoara s-a angajat
prin Documentul de Poziţie privind modul de implementare a proiectului Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Timiş să construiască o staţie de compostare a
deşeurilor verzi în Municipiul Timişoara (cu o capacitate de 10.140 tone/an), în paralel cu
investiţiile finanţate în cadrul proiectului POS Mediu.
2. Aspectele din domeniul politicii concurenţiale asupra cărora Consiliul Concurenţei îşi
exprimă punctul său de vedere
2.1. Considerente prealabile
Principiile care stau la baza emiterii acestui punct de vedere de către Consiliul Concurenţei sunt
cuprinse, în principal, în art.1 şi respectiv art. 8 alin.(1) din Legea concurenţei. În acest sens,
respectarea regulilor specifice unei economii de piaţă bazate pe libera iniţiativă şi pe libertatea
comerţului este o obligaţie ce incumbă, deopotrivă, întreprinderilor şi organelor administraţiei
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publice care, în exercitarea atribuţiilor lor legale, nu pot interveni în activitatea agenţilor
economici prin limitarea libertăţii comerţului sau a autonomiei acestora ori prin stabilirea unor
condiţii discriminatorii.
Astfel, Consiliul Concurenţei urmăreşte protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a
unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor, inclusiv prin
interzicerea oricăror acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice
centrale sau locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng,
împiedică sau denaturează concurenţa.
În acest sens, măsurile care sunt luate de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv cele
din Municipiul Timişoara, trebuie să nu limiteze autonomia întreprinderilor (operatorilor
economici) – în speţă, să fie obiective, să fie necesare pentru atingerea obiectivului şi
proporţionale cu scopul urmărit – şi să nu stabilească condiţii discriminatorii pentru activitatea
întreprinderilor.
2.2. Punctul de vedere al Consiliului Concurenţei cu privire la posibilitatea de extindere a
duratei contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare
2.2.1. Cadrul de reglementare al serviciilor publice de salubrizare a localităţilor
Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de
utilităţi publice, aşa cum acestea sunt definite în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată (numită în continuare Legea nr. 51/2006), beneficiind de un cadru
de reglementare propriu, respectiv Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată (numită în continuare Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor).
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar
privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării
serviciului public de salubrizare a localităţilor (constituite ca unităţi administrativ-teritoriale –
numite şi UAT). În acest sens, potrivit art. 2 alin.(2) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, serviciul public de salubrizare a localităţilor (denumit în continuare serviciu de
salubrizare), se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale.
Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, autorităţile
administraţiei publice locale deţin competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea,
organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea acestui serviciu. Consiliile locale stabilesc
strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciilor de salubrizare,
ţinând seama de planurile de urbanism şi de programele de dezvoltare economico-socială a
unităţii administrativ-teritoriale.
Astfel, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, respectiv Municipiului Timişoara sunt
autorităţile administraţiei publice locale (deliberative, respectiv executive) care au competenţă
exclusivă în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de
utilităţi publice la nivelul acestei unităţi administrativ - teritoriale (în speţă, Municipiul
Timişoara).
Având în vedere obiectul punctului de vedere solicitat de UATM Timişoara, se precizează
faptul că legislaţia din domeniul serviciilor de salubrizare prevede posibilitatea prelungirii, în
anumite condiţii, a duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. În
acest sens, potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a
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localităţilor, durata contractului de delegare poate fi prelungită1, în aceleaşi condiţii
contractuale, însă numai în situaţia în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele
condiţii:
1. legislaţia comunitară/naţională sau strategia locală în domeniul gestionării deşeurilor
suferă modificări semnificative, care fac necesară realizarea unor noi investiţii în
vederea realizării serviciului de salubrizare;
2. autoritatea administraţiei publice locale solicită operatorului, pe baza unei
fundamentări tehnico-economice pentru buna executare a serviciului, realizarea unor
investiţii noi impuse de modificarea legislaţiei comunitare/naţionale sau a strategiei
locale în domeniul gestionării deşeurilor;
3. investiţiile noi impuse de modificarea legislaţiei comunitare/naţionale sau a strategiei
locale în domeniul gestionării deşeurilor, nu pot fi amortizate în termenul rămas până
la finalizarea contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi/sau a taxelor.
Trebuie precizat faptul că, având în vedere necesitatea asigurării unui cadru normativ coerent
şi unitar, de natură să menţină, respectiv să stimuleze concurenţa pe piaţa serviciului public de
salubrizare a localităţilor, autoritatea naţională de concurenţă s-a adresat în scris Parlamentului
României - Comisia pentru Administraţie Publică şi Organizarea Teritoriului a Senatului2 în
vederea modificării şi completării Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (numită în continuare Legea de modificare), adoptată
de Parlamentul României în data de 04.02.2014, inclusiv în ceea ce priveşte durata
contractelor de delegare a acestui serviciu, respectiv posibilitatea de prelungire a acestora.
Astfel, aşa cum se arată în documentul respectiv3, Consiliul Concurenţei a considerat că este
necesară modificarea art.14 alin.(2) din Legea de modificare (actualmente art.15 alin.(2) din
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor) în sensul eliminării din acest text de lege a
duratei maxime de 35 ani, respectiv introducerea unei prevederi în sensul stabilirii duratei
maxime a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în baza unui
studiu de fezabilitate, astfel încât să se asigure recuperarea investiţiei realizate pentru derularea
respectivului contract.
De asemenea, pentru a se asigura o presiune concurenţială eficientă asupra acestor furnizori de
servicii, Consiliul Concurenţei a considerat necesar ca Legea de modificare să consacre ca
regulă acordarea contractelor de delegare a gestiunii prin licitaţie, şi nu prelungirea acestora pe
bază de acte adiţionale.
Se menţionează faptul că, potrivit prevederilor art. 32 alin (1) din Legea nr. 51/2006, în cazul
gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale păstrează, în conformitate cu
competenţele ce le revin potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea
politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a
sistemelor de utilităţi publice, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a
supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilităţi publice, inclusiv în privinţa
modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori. Prin
urmare, autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile în ceea ce priveşte
urmărirea realizării investiţiilor asumate de operatorul serviciului de salubrizare, potrivit
contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu.

1

Se menţionează faptul că, potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, prelungirea se poate face cu condiţia ca durata maximă a contractului să nu depăşească 49 de ani.
2
prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenţei sub nr. RG/3032/24.03.2014.
3
Documentul respectiv este publicat pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei la adresa
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9155/pozita_consiliului_concurentei_privind_propunere
a_de_modificare_legii_serviciului_de_salubrizare_mart_2014.pdf
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2.2.2. Analiza posibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Municipiul Timişoara
de prelungire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, din perspectiva
prevederilor Legii concurenţei
Datorită specificităţii activităţilor care fac parte din serviciul public de salubrizare ce
determină furnizarea acestor servicii în condiţii de monopol reglementat, trebuie avut în
vedere că manifestarea concurenţei dintre furnizorii de asemenea servicii – ca mijloc principal
de asigurare a bunăstării beneficiarilor acestor servicii – nu se poate realiza decât cu ocazia
licitaţiei derulate în vederea desemnării întreprinderii câştigătoare ca operator de salubrizare.
În acest context, durata pentru care autoritatea contractantă încredinţează efectuarea serviciului
public de salubrizare unui singur agent economic devine un element esenţial. Astfel, durata
derulării unui astfel de contract trebuie fixată ţinând cont de necesitatea garantării stabilităţii
economice şi financiare a proiectului, în aşa fel încât să nu limiteze libera concurenţă mai mult
decât este necesar pentru garantarea recuperării costurilor asociate investiţiei.
De asemenea, aşa cum s-a arătat mai sus, pentru a se asigura o presiune concurenţială eficientă
asupra acestor furnizori de servicii, este necesar ca acordarea contractelor de delegare a
gestiunii să se realizeze printr-o procedură concurenţială de selecţie (în speţă, licitaţie publică
deschisă), şi nu prin prelungirea acestora pe bază de acte adiţionale.
Prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pe bază de
acte adiţionale ridică bariere semnificative la intrare pe piaţă, de natură să împiedice intrarea
pe piaţă a unui operator de salubrizare mai eficient din punct de vedere economic, favorizând
astfel operatorul de salubrizare cu care s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare. Prin urmare, acţiunea de prelungire a duratei contractului de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare este susceptibilă de a produce efecte
anticoncurenţiale prin restrângerea ori chiar înlăturarea concurenţei între furnizorii de
asemenea servicii.
Astfel, în înţelesul regulilor de concurenţă, pe pieţele unde concurenţa se manifestă în cadrul
licitaţiilor, stabilirea unei durate nejustificat de mari a contractului de delegare a gestiunii
serviciului public, respectiv prelungirea în mod nejustificat a duratei contractului constituie
ingerinţe ale autorităţii publice prin care se distorsionează mediul concurenţial.
În acest sens, aşa cum s-a arătat şi în Decizia Consiliului Concurenţei nr. 58/13.XI.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, intervenţiile autorităţilor administraţiei
publice locale pe pieţele serviciilor de salubrizare a localităţilor pot conduce la distorsionarea,
restrângerea sau împiedicarea concurenţei de pe aceste pieţe, şi astfel la încălcarea art. 8 alin.
(1) din Legea concurenţei4.
În concluzie, având în vedere efectele anticoncurenţiale pe care le pot genera, acțiunile
autorităţilor administraţiei publice locale de prelungire a duratei contractului de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare trebuie întreprinse în mod excepţional, respectiv trebuie să
fie justificate (adică să fie obiective, necesare şi proporţionale cu scopul urmărit, inclusiv prin
limitarea acestora în timp).
4

În acest sens, în urma analizei documentelor aflate la dosarul cauzei efectuată în cursul investigaţiei a rezultat,
între altele, că după expirarea termenului iniţial al contractelor de delegare a serviciului public de salubrizare,
autorităţile publice locale din municipiul Bucureşti nu au organizat licitaţii pentru delegarea serviciului (în cazul
sectoarelor 2, 3, 4 şi 6) ci au optat, în perioada 2004 – 2007, pentru prelungirea contractelor iniţiale prin acte
adiţionale. Aceste intervenţii ale autorităţilor administraţiei publice locale au avut ca efect restrângerea,
împiedicarea şi denaturarea concurenţei pe piaţa activităţilor specifice serviciului public de salubrizare de pe
teritoriul municipiului Bucureşti prin favorizarea agenţilor economici parte în respectivele contracte, intrând
astfel sub incidenţa art.8 alin.(1) din Legea concurenţei.
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Din analiza datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Consiliului Concurenţei, a rezultat
faptul că UATM Timişoara a prelungit deja contractul de concesiune privind serviciile publice
de salubrizare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în calitate de
concedent şi RETIM în calitate de concesionar, deşi la data când a avut loc prelungirea prin
Actul Adiţional nr. 8/28.01.2014, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor prevedea la
art. 14 alin. (2) faptul că durata unui contract de delegare a gestiunii nu putea fi prelungită
decât în următoarele condiţii:
1. pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungită
cu mai mult de 2 ani;
2. în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru
buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat investiţii care nu ar putea fi
amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial decât printr-o
creştere excesivă a tarifelor şi taxelor.
Pe de altă parte, din analiza datelor şi informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei de către
UATM Timişoara, nu rezultă că sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute de
cadrul actual de reglementare, constituit de prevederile art. 15 alin. (2) din Legea serviciului
de salubrizare a localităţilor, nici în ipoteza unei noi prelungiri a contractului în vigoare.
Prin urmare, eventuala prelungire a contractului de concesiune prin care autorităţile
administraţiei publice locale din Municipiul Timişoara au delegat gestiunea serviciului public
de salubrizare a acestei localităţi nu este justificată.
Astfel, în cazul în care autorităţile administraţiei publice ale Municipiului Timişoara
prelungesc durata Contractului de concesiune nr. SC 2006-15414/31.07.2006, acţiunea
acestora este susceptibilă de a produce efecte anticoncurenţiale pe piaţa serviciilor de
salubrizare din Municipiul Timişoara.
Prin urmare, este necesar ca autorităţile administraţiei publice locale competente să organizeze
o nouă procedură concurenţială de selecţie a operatorului de salubrizare în vederea delegării
serviciului de salubrizare în Municipiul Timişoara. Eventual, acest operator poate să-şi asume
şi realizarea investiţiei constând în realizarea staţiei de compost pentru care UATM Timişoara,
în calitate de membru al ADID Timiş, s-a angajat prin Documentul de Poziţie privind modul
de implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Timiş.
Cu privire la acest aspect, se menţionează faptul că, prin adresa nr. 8316/28.05.2015,
Ministerul Fondurilor Europene (Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare –
Autoritatea de Management POS Mediu) face cunoscut UATM Timişoara faptul că această
autoritate poate să realizeze staţia de compostare pentru deşeuri verzi şi biodegradabile printro investiţie care să nu influenţeze în niciun fel cadrul de delegare al serviciului de salubrizare a
localităţilor din judeţul Timiş5.
Eventuala prelungire a contractului de concesiune fără a fi organizată o procedură de licitaţie
deschisă, transparentă şi necondiţionată6, poate implica elemente de natura ajutorului de stat
(având în vedere faptul că, astfel, firma operatoare este avantajată în comparaţie cu alte
întreprinderi care ar fi putut să presteze acelaşi serviciu) şi nu poate fi acordată decât după
verificarea incidenţei măsurii cu reglementările naţionale şi comunitare în domeniu. Această
5

Aşa cum este el stabilit în prezent în documentele Contractului de Finanţare a proiectului, care implică inclusiv
delegarea serviciului de colectare şi transport al deşeurilor pe întreaga zonă 1, Timişoara fiind inclusă în acest
contract încă de la început, cu menţiunea că în această localitate, operarea propriu-zisă va începe în anul 2018.
6
A se vedea Comunicarea Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri și clădiri de
către autoritățile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 209/10.7.1997, care detaliază ce
înseamnă licitaţie deschisă, transparentă şi necondiţionată.
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regulă trebuia respectată inclusiv la momentul la care UATM Timişoara a prelungit prima
data7 perioada de concesiune, cu atât mai mult cu cât prelungirea contractului a fost necesară
ca urmare a nerealizării, de către operator, a obligaţiilor investiţionale asumate prin contract.
Mai mult, dacă nerespectarea contractului este imputabilă operatorului, iar acesta,
conformitate cu clauzele contractului, ar fi trebuit să plătească şi daune/penalităţi pe care
le-a achitat, scutirea sa de la plata acestor obligaţii poate, de asemenea, să implice ajutor
stat. În acest sens, dorim să atragem atenţia că orice ajutor de stat care nu a fost acordat
respectarea prevederilor naţionale şi comunitare în domeniu reprezintă ajutor de stat ilegal.
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Totodată, în cazul staţiei de compostare a deşeurilor verzi, ce urmează să fie construită cu
finanţare de la POS Mediu, dacă operarea acesteia nu va fi încredinţată ca urmare a unei
proceduri de licitaţie publică, deschisă şi necondiţionată, iar operatorul nu va plăti pentru
aceasta o taxă de concesiune proporţională cu valoarea investiţiei şi durata de încredinţare, sau
va primi diverse subvenţii/scutiri în vederea operării, aceste măsuri pot implica, de asemenea,
ajutor de stat în favoarea respectivului operator.
În concluzie, având în vedere cele arătate mai sus, Consiliul Concurenţei consideră că, pentru
a se preveni distorsionarea mediului concurenţial de pe piaţa serviciilor de salubrizare din
Municipiul Timişoara, autorităţile administraţiei publice locale competente trebuie să nu
prelungească contractul de delgare prin care a fost concesionat serviciul public de
salubrizare a acestei localităţi.
Pe de altă parte, având în vedere faptul că o serie de activităţi delegate întreprinderii RETIM
de către UATM Timişoara, prin Contractul de concesiune nr. SC 2006-15414/31.07.2006,
sunt susceptibile de a nu fi incluse în sfera serviciului de salubrizare a localităţilor, se
precizează faptul că, autoritatea naţională de concurenţă verifică compatibilitatea actelor
administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, ulterior stabilirii modalităţii
de organizare şi subsecvente acesteia, numai din perspectiva criteriilor prevăzute la art. 8 alin.
(1) din Legea concurenţei, în condiţiile şi limitele prevăzute la art. 2 alin. (1) din acest act
normativ.
În acest sens, trebuie precizat faptul că prevederile art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei se
aplică inclusiv măsurilor autorităţilor administraţiei publice locale prin care fie se acordă
drepturi exclusive operatorului de utilităţi publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi
în ceea ce priveşte alte activităţi economice care nu intră în sfera serviciului de utilităţi publice
delegat, fie sunt impuse, în mod nejustificat, în sarcina altor întreprinderi o serie de restricţii
pe piaţă care exced limitările prevăzute la art. 2 alin. (1) din acest act normativ.
Asemenea măsuri adminstrative extind în mod artificial sfera serviciilor de utilităţi publice în
cauză (prin includerea în contractul de delegare a gestiunii serviciului public şi a altor servicii
decât cele prevăzute în mod limitativ de actele normative care reglementează serviciul public
delegat), constituind astfel bariere administrative la intrare pe pieţele afectate (în speţă, pieţe
ce conţin servicii care nu intră în sfera serviciului de utilităţi publice delegat) ce permit
extinderea în mod artificial a poziţiei dominante a operatorului de serviciu public de pe piaţa
serviciului de utilităţi publice delegat pe pieţele afectate.
Ca o consecinţă a acestui fapt, persoanele care utilizează serviciile de pe piaţa afectată nu pot
să beneficieze de concurenţa între întreprinderile care furnizează aceste servicii. Prin urmare,
instituirea unui monopol prin extinderea artificială a drepturilor exclusive acordate
operatorilor de utilităţi publice şi asupra altor activităţi decât cele din sfera serviciului de
7

Prin Actul Adiţional nr. 8/28.01.2014 de prelungire a duratei de valabilitate a contractului de delegare (pe o
durată de 4 ani, de la data de 04.08.2014 până la data de 04.08.2018), aprobat prin Hotărârea nr. 211 din
14.06.2011 privind modificarea şi completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC 2006-15414/31.07.2006.
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utilităţi publice constituie intervenţii nejustificate pe piaţă ale administraţiei publice prin care
se limitează libertatea comerţului, respectiv autonomia întreprinderilor. Astfel de practici
anticoncurenţiale favorizează operatorul de utilităţi publice căruia i s-a încredinţat contractul
de delegare a gestiunii serviciului de utilităţi publice şi creează bariere la intrarea pe piaţă a
altor operatori ce ar putea presta acelaşi serviciu în condiţii de eficienţă economică mai
ridicată.
În concluzie, este necesar ca UATM Timişoara să verifice măsura în care serviciile
delegate sunt incluse în sfera Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată, respectiv să restrângă obiectul contractului de delegare numai la activităţile
incluse în sfera serviciilor de salubrizare a localităţilor.
În încheiere, Consiliul Concurenţei îşi exprimă încrederea că autorităţile administraţiei publice
locale din Municipiul Timişoara vor aprecia intervenţia autorităţii naţionale de concurenţă ca
venind în întâmpinarea necesităţii de asigurare a unui cadru legal echitabil şi pro-concurenţial,
în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.
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