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Către PRIMĂRIA ORAȘULUI BRAGADIRU 

Şoseaua Alexandriei nr. 249, Bragadiru, Ilfov 

Nr. 46/15.12.2020 

 

Catre Consiliul Local Bragadiru 

Stimate domnule Primar, Vasile CIMPOERU, 

REFERAT 

Subsemnatii, consilieri locali in Consiliul Local al Orasului Bragadiru, Judetul Ilfov, 

din partea Partidului Miscarea Populara, va aducem in atentie o problema care persista si 

necesita masuri urgente: activitatea SALSERV in Orasul Bragadiru.  

Avand in vedere: 

1. Prevederile art. 3, 6, 7 , 9 din Legea nr. 51/2006, administrația publică locală are o 

serie de obligații în sfera asigurării serviciilor de utilitate public utilizatorilor din 

localitatea respectivă, inclusiv monitorizarea și controlarea modului de respectare 

a obligațiilor stabilite în sarcina operatorilor, dar și drepturi în raport cu 

operatorul serviciului, dintre care amintesc sancționarea operatorului în cazul în 

care nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență, precum și 

rezilierea contractului de delegare a gestiunii în condițiile prevăzute de contract.  

2. Art. 9 alin. (3) permite rezilierea unilateral de administrația publică locală și 

organizarea unei noi proceduri pentru delegarea gestiunii dacă, constată și 

dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi 

dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile 

contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a 

parametrilor de calitate asumaţi. 

3. Prevederile art. 3, 6, din Legea nr. 101/2006, administrația public locală are o 

serie de atribuții în domeniul serviciului de salubrizare, printre care medierea 

conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, 

la cererea oricăreia dintre părţi și  monitorizarea şi exercitarea controlului cu 

privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare. 

4. Art. 6 alin. (2) permite aplicarea unor sancțiuni de către autoritățile administrației 

publice locale, precum : retragerea licenţei de către A.N.R.S.C., penalizări sau 

daune-interese, încasa garanţiile de bună execuţie sau pot rezilia contractul 

pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare. 

5. Prevederile  HCL 173/2019 privind actualizarea Regulamentului Serviciului de 

Salubrizare al Orasului Bragadiru. 
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6. Sesizarile numeroase ale cetățenilor cu privire la activitatea desfășurată de 

operatorul SC SALSERV ECOSISTEM SRL în orașul Bragadiru în ceea ce 

privește incălcările obligatiilor contractuale: programul de colectare a deșeurilor 

menajere și reciclabile, modul de transport al deșeurilor reciclabile, dotarea cu 

recipient de colectare adecvate mijloacelor de încărcare ( saci și pubele), 

înlocuirea recipientelor de colectare, facturarea serviciilor.  

7. Răspunsul SALSERV catre asociatiile de proprietari nr. 657/23.11.2020. 

8. Referatul nr. 41/16.11.2020 al consilierilor PMP discutat in sedinta Consiliului 

Local Bragadiru din 26.11.2020.  

Va sesizam: 

1. 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. Avem dovezi in 

acest sens, care arata clar ca nu au fost golite toate containerele.   

2. 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.” 

3. 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.”Avem dovezi in acest sens, care arata clar 

ca desi le cad inclusive gunoaie din containere nu le ridica, lasand in urma lor mizerie. 

4. 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. Avem dovezi in acest sens, care arata 

clar ca autoutilitara este plina, desi containerele nu au fost golite in totalitate. Este clar 

ca SALSERV este depasit din punct de vedere tehnic, numarul de persoane pentru 

care presteaza serviciul de salubrizare in orasul Bragadiru crescand considerabil in 

ultimii 10 ani.  

5. Salserv nu a dotat asociatiile de proprietari din Cartierul Latin cu containere speciale 

pentru deseurile reciclabile, ci le-a dat saci de rafie, in care sa puna la gramada 

deseurile reciclabile, ceea ce nu incurajeaza colectarea selectiva, lasand impresia 

cetatenilor ca efortul de a colecta selectiv este irosit de operatorul de salubrizare. Este 

nevoie sa fie dotate cu 3 containere diferite pentru fiecare tip de deseu reciclabil, 

astfel va scadea cantitatea de gunoi depozitata la categoria menajer.  
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6. 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 foarte 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 5-7 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. 

 

Va solicitam de urgenta: 

1. Realizarea celor 3 puncte solicitate in referatul anterior: prezentarea unui raport de 

evaluare a activității SALSERV în anii 2018 și 2019, desfasurarea unui control, organizarea 

unei dezbateri publice pe aceasta tema.  

2. Chemarea reprezentantului SALSERV la sedinta Consiliului Local Bragadiru din luna 

decembrie 2020.  

3. Impunerea respectarii obligatiilor contractuale pe care SALSERV le are fata de 

locuitori, asa cum au fost trecute in contractele de prestari servicii( golirea in totalitate a 

containerelor, ridicarea gunoiului de pe jos, lasand punctele curate, dotarea punctelor de 

colectare cu containere pentru gunoi menajer si deseuri reciclabile). 

4. Introducerea pe ordinea de zi a sedintei din luna decembrie 2020 a Proiectului de 

Hotarare privind completarea Regulamentului de Salubrizare astfel incat la acelasi tarif 

SALSERV sa realizeze 4-5 ridicari pe saptamana ale gunoiului menajer in situatiile unde 

spatiile de depozitare a gunoiului nu permit dotarea cu un numar corespunzator de pubele 

corelat cu numarul locuitorilor, care a fost depus de consilierii PMP.   

Va solicitam sa luati in calcul ca putem impune sanctiuni operatorului, chiar rezilierea 

contractului, atata timp cat se demonstreaza ca operatorul nu isi desfasoara activitatea in mod 

corespunzator.  

Nu este posibil ca Primaria si Consiliul Local Bragadiru sa ramana impasibili la 

situatia generata in Cartierul Latin, in conditiile in care SALSERV se foloseste de faptul ca 

are monopol pentru serviciul de salubizare in Orasul Bragadiru si astfel asociatiile de 
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proprietari trebuie sa incheie contract cu aceasta firma, dar serviciul prestat este de o calitate 

indoielnica.   

Atasam fotografii care exemplifica situatia descrisa.  

 

Vom supune la vot în prima ședință a Consiliului Local Bragadiru solicitările de mai 

sus. 

Vă rugam să ne comunicați in scris pozitia serviciilor de specialitate referitoare la cele 

semnalate pe adresa de mail consilier@bragadirumeu.ro . 

 

Cu deosebită considerație, 

Consilieri locali PMP Bragadiru 

Teodora Desagă                                                   Valentina Cojocariu   

                                                                                                                                      

Elena Zamfir                                                        Valentin Scîntee 
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