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Către Doamna Veronica IONIȚĂ 

Secretarul U.A.T. Bragadiru, Județul Ilfov 

 

 

 

ADRESĂ DE ÎNAINTARE 

 

 

 

În baza 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, subsemnatii, în 

calitate de consilieri locali din partea Partidului Mișcarea Populară si Alianta USR - PLUS, 

vă înaintez spre înregistrare și supunere la vot Consiliului Local Bragadiru PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local Bragadiru nr. 173/2019 

privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Consiliului Local Bragadiru, judetul 

Ilfov si solicit aprobarea lui in procedura de urgenta de catre Consiliul Local Bragadiru.  

 

 

Data 15.12.2020  

 

Teodora Desagă                                                   Valentina Cojocariu   

                                                                                                                                      

Elena Zamfir                                                        Valentin Scîntee 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotararii Consiliului Local Bragadiru nr. 173/2019 privind aprobarea 

Regulamentului de salubrizare al Consiliului Local Bragadiru, judetul Ilfov 

 

Consiliul Local al orașului Bragadiru, județul Ilfov,  

Având în vedere: 

-referatul de aprobare al consilierilor locali ai Orașului Bragadiru, județul Ilfov din 

partea PMP, 

- raportul de specialitate al Serviciului Gospodarire, Intretinere, Reparatii, Deservire 

al Orasului Bragadiru, judetul Ilfov,  

-raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina a Consiliului Local al 

Orasului Bragadiru, judetul Ilfov, 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.51/2006  a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, 

- Regulamentului –cadru al Serviciului de salubrizare a localitatilor, aprobat prin 

Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 82/2015, 

-Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Dupa art. 21 alin (2) din Anexa la Hotararea nr. 173/2019 se introduce un nou alin (2 
1
) 

si va avea urmatorul continut: “ In situatiile in care punctele de colectare nu permit dotarea 

cu un numar de recipiente si /sau containere corespunzator numarului de utilizatori pentru 

care s-a incheiat contractul, colectarea deseurilor se va face de 4-5 ori/saptamana, la acelasi 

tarif. “ 

 

Art. 2 Primarul prin aparatul de specialitate este responsabil de ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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Teodora Desagă                                                   Valentina Cojocariu   

                                                                                                                                      

Elena Zamfir                                                        Valentin Scîntee 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNAT,  

SECRETAR,  

IONIȚĂ VERONICA 

 

 

 

 

 

 

 

ORAȘUL BRAGADIRU, JUDEȚUL ILFOV 

NR.             /  
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REFERAT DE APROBARE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotararii Consiliului Local Bragadiru nr. 173/2019 privind aprobarea 

Regulamentului de salubrizare al Consiliului Local Bragadiru, judetul Ilfov 

 

 

Serviciul de salubrizare reglementat prin Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localitatilor este o componenta foarte importanta din pachetul de servicii 

comunitare la care locuitorii au dreptul sa aiba acces, iar administratia publica locala are 

obligatia de a face toate demersurile necesare pentru a garanta un serviciul prestat bine la un 

pret corect.  

Cand calitatea serviciului este pusa la indoiala de utilizatori si sunt numeroase sesizari 

in acest sens, administratia publica locala are obligatia de a actiona ca un mediator si un 

controlor pentru a se asigura ca operatorul de salubrizare isi indeplineste obiectivele si isi 

respecta obligatiile contractuale. 

Asociatiile de proprietari din Cartierul Latin nu detin spatii suficient de mari pentru 

depozitarea gunoiului, deoarece suprafata de depozitare nu este corelata cu numarul de 

locuitori din fiecare bloc, ceea ce face ca spatiile de depozitare a gunoiului sa se transforme 

in munti de gunoaie, in mod special in intervalul vineri-luni, deoarece sambata sau duminica 

SALSERV nu ridica gunoiul.   

In spatiile asociatiilor de proprietari din Cartierul Latin  nu sunt suficient de multe 

containere, desi o parte au solicitat suplimentarea si li s-a spus ca SALSERV nu mai are 

pubele, desi este obligatie prevazuta in Regulamentul de Salubrizare la art 116 lit j): “sa 

doteze punctele de colectare cu recipient si/sau containere in cantitati suficiente, cu 

respectarea normelor in vigoare.” 

Angajatii SALSERV nu incarca si gunoiul depozitat pe jos, desi este o obligatie 

prevazuta in Regulamentul de Salubrizare la art 22 alin 7: “Personalul are obligatia sa 

incarce intreaga cantitate, lasand locul curat si maturat chiar daca exista deseuri amplasate 

langa containerele de colectare.” 

Autoutilitara care ridica gunoiul nu este dimensionata corespunzator cantitatii de 

gunoi pe care trebuie sa o ridice de la blocurile din Cartierul Latin, asta demonstrand ca 

SALSERV nu aloca resursele tehnice si umane necesare pentru a presta serviciul de 

salubrizare cetatenilor din Cartierul Latin. 
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Salserv incaseaza o suma foarte mare de la toate asociatiile de proprietari pentru un 

numar foarte mare de locuitori, iar costurile pentru prestarea serviciului de salubrizare de 3 

ori pe saptamana sunt mici, insa calitatea serviciului este indoielnica, din cauza factorilor mai 

sus mentionati.  

Pentru a exemplifica cele spuse, va atrag atentia asupra urmatoarelor date: Daca in 

cartier sunt minim 2000 de apartamente cu minim 4000 de persoane, suma incasata lunar 

SALSERV pentru colectare deseuri  este de 48.760 lei. 

Daca facem o comparatie intre ridicarea in 7 zile a aceleiasi cantitati de gunoi de la un 

numar mic de puncte de colectare a gunoiului aflate pe o suprafata restransa pentru care 

platesc 4000 de persoane care locuiesc in 20 de blocuri cu ridicarea intr-o zi a aceleiasi 

cantitati de gunoi de la 2000 de case amplasate pe o suprafata intinsa, SALSERV ar consuma 

mai mult combustibil ca sa ajunga o data pe saptamana la cele 2000 de case, decat consuma 

ca sa ajunga zilnic la punctele de colectare a gunoiului din Cartierul Latin. Sa nu uitam ca cea 

mai mare parte din tariful pe care il platim pentru acest serviciu este justificat de operator ca 

fiind pentru depunerea in rampa, nu pentru combustibil, nu pentru personal, pentru ca 

angajatii oricum ii iau, utilaje oricum trebuie sa aiba suficiente. 

Plecand de la aceste probleme semnalate de cetateni, se impune modificarea 

Regulamentului de salubrizare in sensul in care colectarea deseurilor sa se faca de 4-5 

ori/saptamana din punctele de colectare care nu permit dotarea cu un numar de recipiente si 

/sau containere corespunzator numarului de utilizatori pentru care s-a incheiat contractul, la 

acelasi tarif aprobat de Consiliul Local Bragadiru.  

 

 

Teodora Desagă                                                   Valentina Cojocariu   

                                                                                                                                      

Elena Zamfir                                                        Valentin Scîntee 

                                                                                                                                            


