
Pozitie publica a Compania Romprest Service SA din data de 04.06.2021, la postarea pe 

contul Primariei Sectorului 1, pe o retea de socializare, din data de 03.06.2021 
 

Referitor la afirmatia primarului Sectorlui 1, Clotilde Armand, citat din Sedinta de Consiliu Local din data 

de 03.06.2021: 

“Costul salubrizarii pentru anul trecut a fost de 266 milioane lei, la care se adauga facturi de 83 milioane lei 

aflate in litigiu, ceea ce inseamna un total de 350 de milioane de lei pe care Romprest considera normal sa il 

primeasca intr-un an, rezulta un total de 1 milion de lei pe zi, adica o treime din bugetul sectorului 1. Noi nu 

ne putem mentine la asemenea costuri” 

 

Pentru o corecta informare a opiniei publice, prezentam datele exacte privind bugetul alocat Salubritatii in 

anul 2020 si sumele achitate de catre Autoritate operatorului in exercitiul bugetar al anului 2020: 

 

La inceputul fiecarui an, operatorul delegat al serviciului public de salubritate inainteaza catre Autoritatea 

contractanta o estimare de buget pentru anul in curs. Pentru anul 2020, in data de 15 ianuarie 2020, a fost 

inaintat bugetul preconizat pentru anul 2020, in valoare estimata de 236,7 milioane lei. 

Este evident faptul ca, avand in vedere ca bugetul a fost estimat in luna ianuarie 2020, acesta nu a putut 

previziona existenta unor viitoare comenzi suplimentare pentru activitatea de spalat carosabil si trotuare, 

masuri care au fost dispuse de catre Autoritatea contractanta pentru combatere efectelor pandemiei, si aplicate 

in perioada aprilie-septembrie 2020, actiune coordonata de la nivelul Comitetului National pentru Situatii 

Speciale de Urgenta. 

 

Valoarea totala a sumelor achitate de catre Autoritate in cursul anului 2020 este de 195,3 milioane lei. 

Din aceasta suma, 48,3 milioane lei reprezinta facturi reprezentand contravaloarea serviciilor aferente anului 

2019. 

Astfel, pentru activitatile efectiv prestate in cursul anului 2020, au fost achitate 147,0 milioane lei. 

 

Valoarea totala a serviciilor facturate pentru prestatiile din perioada 16.10.2019-30.11.2020 a fost de 286,1 

milioane lei. 

Din aceasta suma, 56 milioane lei reprezinta SERVICII prestate conform COMENZI 

SUPLIMENTARE IN VEDEREA COMBATERII EFECTELOR PANDEMIEI SARS-COV 2, in 

perioada aprilie-septembrie 2020. Aceste sume, extrabugetare, trebuiau recuperate de catre 

Autoritatea contractanta din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. Autoritatea nu a 

facut demersurile necesare in acest sens. 

 

Reiese ca, valoarea debitelor restante pe care le inregistreaza Autoritatea fata de operatorul Romprest la data 

de 31.12.2020 este de 90,8 milioane lei (286,1-195,3 milioane lei). 

 

Asta in conditiile in care, valoarea alocata Salubritatii in cadrul BVC al Consiliului Local al Sectorului 1 

pentru anul 2020 a fost de 227,8 milioane lei. 

Rezulta astfel ca, in ciuda faptul ca la finalul anului existau resurse financiare pentru plata serviciilor prestate 

si confirmate, respectiv 32,5 milioane lei (227,8 – 195,3 mil lei), Autoritatea nu a achitat aceste sume catre 

Operator. 

 

Toate datele care au fost utilizate in acest document sunt reale, certe, si pot fi verificate pe site-ul Primariei 

Sectorului 1, iar in ceea ce priveste facturile emise de catre Compania Romprest Service SA, aceste facturi 

(avand viza de Bun de plata a directiilor abilitate din cadrul aparatului tehnic al Primariei) au fost declarate 

catre organele fiscale, fiind purtatoare de impozite si taxe care au fost integral achitate de catre Romprest. 

Acest blocaj al platilor este creat in mod intentionat de catre Primarul Sectorului 1, desi 

toate pozitiile partenerului contractual real, Consiliul Local, au fost in sensul medierii si 

solutionarii conflictului si in sensul respectarii clauzelor contractuale aflate in vigoare. 
 



 

SITUATIA IN CIFRE: 

 

Buget preconizat de Romprest in 15.01.2020 pentru anul 2020 236,728,403.12 

Total incasari ianuarie - decembrie 2020    195,311,249.18 

din care: incasari in 2020 aferente prestatiilor din 2019   48,322,031.25 

  incasari in 2020 aferente prestatiilor din 2020 146,989,217.93 

Sold ramas neachitat la 31 dec 2020 (fara prestatii dec 2020)   90,843,477.14 

Valoare alocata Salubritate in BVC 2020 al Consiliul Local S1 227,812,800.00 

Diferenta bugetata, neachitata de Consiliul Local Sector 1    32,501,550.82 

pentru prestatiile facturate   

 

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI   

    Lei inclusiv TVA 

AN Facturat cu tva 
BVC S1 

Salubritate 

% BVC 

Salubritate S1 

in Total BVC 

S1 

BVC total CL S1 

2011 151,541,351 151,554,610 13.61% 1,113,227,480 

2012 144,116,019 144,150,000 13.54% 1,064,397,800 

2013 152,569,634 152,800,000 13.70% 1,115,178,000 

2014 153,019,213 153,029,000 13.51% 1,132,734,530 

2015 152,240,605 153,094,130 12.65% 1,210,629,000 

2016 157,347,013 165,125,000 12.45% 1,326,141,560 

2017 161,188,194 166,902,000 11.68% 1,429,351,710 

2018 165,661,193 167,850,000 13.15% 1,276,754,660 

2019 202,148,990 198,788,000 12.94% 1,536,398,720 

2020 286,154,726 227,812,800 10.97% 2,076,515,310 

BVC publicat Sem 1 93,431,970   

Q3 128,097,630   

 Q4 6,283,200   

 

incasat in 2020 195,311,249    

din care Q1 49,124,492    

din care Q2 40,049,564    

din care Q3 93,311,279  `  

din care Q4 12,825,914    

Diferenta neincasata 

fata de bugetat S1 
32,501,551    

 

 


