PUNCT DE VEDERE
privind posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale din Comuna Poiana Câmpina –
Judeţul Prahova 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 Primăriei Comunei Poiana Câmpina – judeţul Prahova nr.
9793/24.10.2014, înregistrată la Consiliul Concurenţei sub nr. RG/12934/29.10.2014, privind
emiterea de către autoritatea naţională de concurenţă a unui punct de vedere privind
posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale din Comuna Poiana Câmpina – Judeţul
Prahova de prelungire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare,
respectiv documentele anexate acesteia, precum şi răspunsul acestei autorităţi administrative la
cererea Consiliul Concurenţei privind transmiterea de date, informaţii şi documente în vederea
clarificării unor aspecte şi circumstanţe privind acest caz,
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 Comunei Poiana Câmpina – judeţul Prahova 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 Comuna Poiana Câmpina Judeţul Prahova cu întreprinderea S.C. FLORICON
SALUB S.R.L. Câmpina, respectiv necesitatea demarării procedurilor de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare până la momentul preluării serviciului de către operatorul desemnat
de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor
Prahova” (numită în continuare ADI Prahova).
Se menţionează faptul că, din analiza datelor, informaţiilor şi documentelor transmise
Consiliului Concurenţei de către Primăria Comunei Poiana Câmpina, a rezultat că la data de
27.01.2000 a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 341 între Consiliul Local şi Primăria
Poiana Câmpina – judeţul Prahova, în calitate de concedent şi S.C. FLORICON SALUB
S.R.L. Câmpina1, în calitate de concesionar, contract ce a avut ca obiect prestarea serviciului
public de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor menajere produse de
1

Cu sediul in Câmpina, str. Oborului nr. 6, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J29/91/1993, CUI R2992339.

persoane fizice şi persoane juridice de pe raza Comunei Poiana Câmpina. Durata concesiunii a
fost de 10 ani, începând de la data de 01.01.2000.
Prin Actul adiţional nr. 8928/31.12.2009 la Contractul de concesiune nr. 341/27.01.2000,
durata contractului de concesiune s-a prelungit cu 5 ani, începând cu data de 01.01.2010 până
la data de 31.12.2014. Se menţionează faptul că operatorul de salubrizare S.C. FLORICON
SALUB S.R.L. Câmpina a solicitat Consiliului Local Poiana Câmpina o nouă prelungire a
duratei contractului de concesionare al serviciului public de salubrizare pe raza acestei unităţi
administrativ-teritoriale, până la momentul preluării serviciului de către operatorul desemnat
de ADI Prahova.

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
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 administrative locale, inclusiv cele din
localitatea Poiana Câmpina, judeţul Prahova, 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
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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 Comunei Poiana Câmpina, respectiv Primăria Comunei Poiana
Câmpina 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, Comuna Poiana Câmpina).
Având în vedere obiectul punctului de vedere solicitat de Primăria Comunei Poiana Câmpina,
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 localităţilor, durata contractului de delegare poate fi prelungită2, 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 Senatului3 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 respectiv4, 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
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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.
3
prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenţei sub nr. RG/3032/24.03.2014.
4
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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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.
2.2.2. Analiza posibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Comuna Poiana
Câmpina – Judeţul Prahova 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
concurenţei5.
5

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,
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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 totodată justificate (adică să fie obiective, necesare şi proporţionale cu scopul urmărit,
inclusiv prin limitarea acestora în timp).
Din analiza datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Consiliului Concurenţei de către
Primăria Comunei Poiana Câmpina – judeţul Prahova, a rezultat faptul că autorităţile
administraţiei publice din Comuna Poiana Câmpina au prelungit deja contractul de concesiune
privind serviciul public de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor menajere
produse de persoane fizice şi persoane juridice încheiat între Consiliul Local şi Primăria
Poiana Câmpina, în calitate de concedent şi S.C. FLORICON SALUB S.R.L. Câmpina în
calitate de concesionar.
Pe de altă parte, din analiza datelor şi informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei de către
Primăria Comunei Poiana Câmpina nu rezultă că sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile
prevăzute de art. 15 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor pentru o nouă
prelungire a contractului în vigoare.
Prin urmare, eventuala prelungire a contractului de concesiune prin care autorităţile
administraţiei publice locale din Comuna Poiana Câmpina au delegat gestiunea serviciului
public de salubrizare a acestei localităţi nu este justificată.
Mai mult, datele şi informaţiile transmise Consiliului Concurenţei de către Primăria Comunei
Poiana Câmpina6 nu indică intervalul de timp necesar preluării serviciului de salubrizare a
localităţii Poiana Câmpina de către operatorul de salubrizare care va fi desemnat de către ADI
Prahova în urma derulării procedurii concurenţiale de selecţie realizate şi în acest scop. În
acest sens, se menţionează faptul că, potrivit informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei,
documentaţia pentru derularea licitaţiei de către ADI Prahova se va pregăti abia în primul
trimestru al anului 2015, ulterior fiind întreprinse demersurile legale7 pentru delegarea
serviciului se salubritate, fără a fi transmise termene concrete.
În aceste condiţii, chiar dacă există o serie de incertitudini majore în ceea ce priveşte
calendarul etapelor care trebuie parcurse pentru implementarea proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova” (momentul începerii derulării etapei şi
durata acesteia), se poate estima că procedura concurenţială de selecţie (în speţă licitaţia
publică deschisă, inclusiv etapele premergătoare acesteia) organizată de ADI Prahova pentru
delegarea serviciului de salubrizare se va întinde pe o durată mai mare de 2 ani.
Astfel, în cazul în care autorităţile administraţiei publice ale localităţii Poiana Câmpina
optează pentru prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 341/27.01.2000, acţiunea
acestora este susceptibilă de a produce efecte anticoncurenţiale pe piaţa serviciilor de
salubrizare din localitatea Poiana Câmpina. 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
localitatea Poiana Câmpina pe durata corespunzătoare intervalului de timp cuprins între
expirarea contractului de concesiune în vigoare şi preluarea serviciului de salubrizare de
câştigătorul desemnat de către ADI Prahova.
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.
6
De fapt, Primăria Comunei Poiana Câmpina a retransmis Consiliului Concurenţei adresa ADI Prahova
nr.286/13.11.2014 privind calendarul implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în
Judeţul Prahova”.
7
În speţă, aprobarea documentaţiei în Adunarea Generală, publicarea pe SEAP, derularea licitaţiei, desemnarea
câştigătorului etc.
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Cu privire la acest aspect, se menţionează faptul că este necesar ca autorităţile administraţiei
publice ale localităţii Poiana Câmpina să realizeze cu celeritate această procedură
concurenţială de selecţie, cu atât mai mult cu cât contractul de concesiune în vigoare privind
serviciul de salubrizare a acestei localităţi expiră la data de 31.12.2014.
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
Comuna Poiana Câmpina, autorităţile administraţiei publice locale competente trebuie să nu
prelungească contractul în vigoare prin care a fost concesionat serviciul public de salubrizare a
acestei localităţi. Astfel, este necesară organizarea şi desfăşurarea de către autorităţile
administraţiei publice locale din Comuna Poiana Câmpina a unei proceduri concurenţiale de
selecţie (în speţă, licitaţie publică deschisă) în vederea delegării serviciului public de
salubrizare a acestei localităţi pe durata corespunzătoare intervalului de timp cuprins între
expirarea contractului de concesiune în vigoare şi preluarea serviciului de salubrizare a acestei
localităţi de către câştigătorul desemnat de ADI Prahova.

Bogdan M. Chiriţoiu
Preşedinte
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