Situația Contractelor de Deszăpezire în municipiul București
La data de 15.11.2016

Nr.
Crt.

Autoritatea
Contractantă

Valoarea
contractului

Operatorul
economic

Zonele și tronsoanele de drum
acoperite de contract
(în procente)

Zonele și
tronsoanele
Termenul pentru
de drum
neacoperite deszăpezire precizat
în contract
de contract
(în
procente)

Primăria Sectorului 1

1

Consiliul Local al
Sectorului 1

Conform
Contractului de
delegare a
gestiunii
prestării
serviciilor de
salubrizare pe
raza
administrativă
a Sectorului 1
Bucure ti
serviciile de
deszăpezire
sunt facturate
i decontate ca
urmare a
operațiunilor
prestate.

S.C
COMPANIA
ROMPREST
SERVICE
S.A.

100%

0%

15.11.2016 –
15.03.2017

0%

15.11.2016 –
15.03.2017

Primăria Sectorului 2
2

Primăria
Sector 2

24.280.556 lei

SC
Supercom SA

100 %

Observații

Primăria Sectorului 3

3

Contractul pentru
achiziția
serviciului de
salubrizare în
sectorul 3, are
nr.
24165/09.11.1999
( nr.5066/11.1999)
încheiat între S.C.
ROSAL GRUP
S.A. i Primaria
Municipiului
Bucuresti (ulterior
cu Primaria
Sectorului 3).
Acesta s-a
actualizat prin
Actul Adițional
nr. 50/11.11.2015,
înregistrat la
Primaria
Sectorului 3 cu nr.
13990/11.11.2015
i la S.C. ROSAL
GRUP S.A. cu
nr. E
17778/11.11.2015.

S.C. ROSAL
GRUP S.A.

100 %

0%

Durata contractului
este de 5 ani, cu
drept de prelungire
prin Act Aditional.

Primăria Sectorului 4

4

Sectorul 4 al
municipiului
Bucure ti

47.820.048 lei
cu TVA anual

SC REBU
SA

100 %

0%

Termenul
Contractului
FN/1997 este până la
10.01.2017

Valoarea anuală
cuprinde atât activitățile
de salubrizare stradală
cât i cele de
deszăpezire

Primăria Sectorului 5

5

Primăria
Municipiului
Bucureşti

Primăria
Municipiului
Bucure ti

6

Consiliul Local al
Sectorului 6 prin
Administrația
Domeniului
Public i
Dezvoltare
Urbană
Sector 6

S.C.
*11.015.753,28 COMPANIA
lei fără TVA/ ROMPREST
SERVICE
lună
S.A

19.355.135,84
(fără TVA)

Valoare
estimată
3.288.000 lei
(fără TVA)

SC
URBAN
SA

GIDA
PROD
SERV SRL

**100%

Primăria Sectorului 6
Se aplică pe un număr de 478 de
artere de circulație precum i la
cele 64 de obiective sociale. Grad
de acoperire 100% (însemnând
84,73 %)
Străzi cu denumiri (109 buc) i
aleile carosabile fără denumiri de
străzi (cca.300 buc) din cartierul
Drumul Taberei sectorul 6,
respectiv din perimetrul zonelor
teritoriale de la nr.1 la 11 i nr.17
în procent de 100 % (însemnând
15.27 %)

***90%

Activitatea de
deszăpezire şi
combatere polei se
efectuează pe toată
perioada de iarnă,
până la dispariţia
fenomenelor
meteorologice
specifice iernii
( cf. Art. 26 din
DPG1652/
10.11.2016 )****

Nu este
cazul

15.11.2016 –
15.03.2017

Nu este
cazul

În perioada
15.11.2016 –
15.03.2017 în funcție
de fenomenele
meteorologice (cu
prelungire după caz
de către autoritățile
administrației
publice locale în
drept)

La solicitarea
reprezentanților
autorităților publice
locale, zonele de acțiune
în perioada i timpul
orar zilnic de intervenție
se pot modifica cu
aprobarea efului
Comandamentului de
Deszăpezire i
Combaterea Poleiului,
constituit la nivelul
ADPDU Sector 6 pentru
iarna 15.11.2016 –
15.03.2017

Primăria Sectorului 5:
* Valoarea aferentă activităţii de iarnă de: 11.015.753,28 lei fără TVA/lună este o valoare calculată la o perioadă estimată de 31 de zile de
acţiune /24 din 24 de ore i raportată la străzile solicitate de Primăria Sectorului 5 prin adresa nr.17026/29.11.2010, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucureşti– Cabinet Primar cu nr. 4020/29.11.2010, pentru a fi supuse serviciului public de salubrizare care include şi activitatea de
deszăpezire şi combatere polei.
Se decontează numai realul executat, care corespunde zilelor/orelor de acţiune conform situaţiei din teren şi a prognozei meteorologice.
** Pentru un nr. de 874 de străzi de pe raza Sectorului 5, solicitate de Primăria Sectorului 5 prin adresa nr 17026/29.11.2010.
*** Acest procent reprezintă suprafaţa trotuarelor arterelor de circulaţie ( cu excepţia unui număr de 88 de artere principale şi/sau cu circulaţie
R.A.T.B.), pe care nu se desfăşoară activitatea de iarnă conform Contractului de servicii nr. 626/19.12.2014.
**** Activitatea deszăpezire şi combatere polei este o componentă a serviciului de salubrizare, pentru care Primăria Municipiului Bucureşti
pentru Sectorul 5 a încheiat Contractul de servicii nr. 626/19.12.2014 cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.
Activitatea de deszăpezire şi combatere polei se efectuează pe toată perioada de iarnă, până la dispariţia fenomenelor meteorologice
specifice iernii.
De altfel în Dispoziţia Primarului General nr. 1652/10.11.2016 privind Programul de măsuri şi acţiuni pentru deszăpezirea şi combaterea
poleiului, în municipiul Bucure ti pentru iarna 2016 – 2017, la art.26 este stipulat: „ Activitatea de deszăpezire şi combaterea poleiului devine
operativă odată cu apariţia primelor fenomene meteorologice specifice, dar nu mai târziu de 15.11.2016, şi va continua până la dispariţia
fenomenelor specifice iernii, chiar dacă acestea se înregistrează după 15.03.2017.”

