
România  Județul Arad  Municipiul Arad
Consiliul Local

Consilier Claudiu Cristea

Către Secretarul Municipiului Arad
Doamna Lilioara Stepănescu

Stimată doamnă secretar,

Vă rog să  atașați  la  materialele  ședinței  ordinare a CLM Arad din 29 septembrie 
2011, destinate consilierilor, executivului , presei și invitațiilor, punctul 7:  „Proiect  
de hotărâre nr. 248/2011 privind aprobarea actului adiţional nr.10 la contractul de  
concesiune nr.34/2004 a serviciului  public de salubrizare stradală a municipiului  
Arad - iniţiativa primarului” a punctului de vedere anexat, exprimat în calitate de 
consilier local.

Vă mulțumesc,

Claudiu Cristea
consilier local



România  Județul Arad  Municipiul Arad
Consiliul Local

Consilier Claudiu Cristea

Stimată doamnă consilier, Stimate domnule consilier,

Vă adresez această scrisoare cu intenția de a vă convinge de greșeala managerială pe care 
administrația Municipiului Arad este pe cale să o facă prelungind actualul contract de 
concesiune a salubrizării stradale. 

Actul adițional supus atenției dvs.  în ședința de joi,  29  septembrie,  reprezintă un favor 
făcut unei societăți private și contravine principiului concurenței loiale. Fără existența unei 
noi licitații publice, și în fond a unui nou caiet de sarcini, conform normelor de mediu în 
vigoare si condițiilor actuale ale pieței, arădenii sunt obligați să plătească în mod incorect 
bani pentru investiția unei companii private. 

Prelungirea contractului, în forma supusă votului în Consiliu, afectează competitivitatea și 
nu oferă tratament egal pentru posibilii prestatori, prezentând inclusiv riscul unei dispute 
juridice purtate la Consiliul Concurenței. 

(!) Vă reamintesc că pe lângă motivația economică și principială de mai sus,  inițiativa 
primarului intră în contradicție cu prevederile legale din Art. 6, alin. (1),  litera e), Art. 8, 
alin. (1),  litera a)  și b),  precum și Art. 14  din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 
salubrizare al localităților,  cu modificările și completările ulterioare.  Lucru ce face ca 
proiectul de hotărâre să poată fi desființat cu ușurință în instanță.

Consider inoportună și la nelalocul ei decizia de prelungire a concesionării.  Aradul are 
nevoie de contracte favorabile cetățenilor ei,  iar municipalitatea,  supusă deciziilor 
Consiliului Local Municipal,  trebuie să țină cont de acest fapt.  Datoriile municipalității 
către acest operator trebuie stinse altfel decât prin transferarea lor imorală în prelungirea 
unui contract.

Organizarea unei licitații publice de actualitate privind salubritatea stradală, în special după 
7 ani de concesionare a acestui serviciu, este nu numai un act de corectitudine dar și un act 
de gestiune eficientă și normală a banului public. 

Vă solicit,  în consecință,  să votați împotriva proiectului privind aprobarea Actului 
adiţional nr.10 la Contractul de concesiune nr.38/2004 a serviciului public de salubrizare 
stradală a municipiului Arad.

Vă mulțumesc,

Claudiu Cristea, consilier local


