
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind modificarea Actului Constitutiv al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere;
- Expunerea de motive nr. 346558/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 345971/22.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul 

Guvemanţă Corporativă;
- Adresa nr. 346039/22.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanţă 

Corporativă;
în conformitate cu prevederile:

- Art.204 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările si completările ulterioare;
- Art,5 pct. 5.2, art. 12, pct. 12.1, lit. a) şi lit, b) şi art. 13, pct. 13.6, alin (1) din Actul Constitutiv al 

societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările si 
completările ulterioare;

- Alt. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată2, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare:
- Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor.
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin.(4) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001. republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Art. 5, pct. 5.1. din Actul Constitutiv al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL se 
modifică după cum urmează:

1) "Domeniulprincipal de activitate: 813 Activităţi de întreţinere peisagisticăse modifică şi va 
avea următorul cuprins:
Domeniul principal de activitate: 412 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 

nerezidenţiale”
2) "Obiectulprincipal de activitate: 8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică " se modifică şi va 

avea următorul cuprins:
“Obiectul principal de activitate: 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale

3) Se completează obiectele secundare de activitate cu "8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică"

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societăţii 
Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL modificat conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum şi a oricăror 
acte necesare ducerii la îndeplinire.

Art.3, Societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al 

societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL

i m wwi. 
SECTOR "3

Jr

CABINET PRIMAR

JZ , â>13e>/3
Nr.

Data..i<V.

Sectorul 3 a înfiinţat mai multe societăţi în scopul realizării, în condiţii de eficienţă şi 
rentabilitate, a obiectivelor stabilite de administraţia locală în vederea îmbunătăţirii vieţii 
locuitorilor Sectorului 3: reabilitare termică, amenajare spaţii verzi, străzi, construcţii şi 
modernizări şcoli, instituţii de asistenţă socială, centre de cultură şi agrement etc.

Societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 
Local Sector 3 nr.356/25.08,2017 şi funcţionează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile, sub forma unei societăţi cu răspundere limită, având ca scop principal 
prestarea activităţii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi.

Prin adresa nr. 1487/21.03,2019, societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL solicită 
schimbarea obiectului său principal de activitate, acesta urmând a fi cel codificat prin 
codul CAEN 4120 - "Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale n.c.a. 
", cel actual "Activităţi de întreţinere peisagistică - cod CAEN 8130" devenind obiect 
secundar de activitate al societăţii.

Cererea este justificată de faptul că lucrările în domeniul contrucţiilor contractate 
joacă un rol foarte important în strategiile privind dezvoltarea societăţii şi de intenţia 
acesteia de preluare prin cesiune a unui contract de lucrări pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Lucrări de creşterea eficienţei energetice, modernizare şi extindere -  Creşa 
Trapezului. "

Luând în considerare cele prezentate şi ţinând cont de raportul de specialitate nr. 
345971/22.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanţă Corporativă, 
am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii şi aprobării Consiliului 
Local al Sectorului 3,
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Sir. intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societăţii 

Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea 
nr. 356/25.08.2017 înfiinţarea societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L.

Societatea a fost înfiinţată şi fimcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile 
comerciale sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de 
activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în activităţi de întreţinere 
peisagistică, cod CAEN 8130.

Societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, cu asociat 
majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 şi asociat minoritar 
societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. şi este reprezentată legal de dna. Bălaşa 
Simona Andreea în calitate de Preşedinte a! Consiliului de Administraţie.

Având in vedere:

- Adresa nr. 1487/21.03.2019 a societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, înregistrată cu 
nr, 345538/CP/22.03.2019 privind solicitarea aprobării modificării Actului Constitutiv prin 
schimbarea obiectului principal de activitate şi adăugarea celui existent la lista obiectelor 
secundare de activitate;

Ţinând cont de:
•  Legea societăţilor nr. 31/1990 art. 204 "Actul constitutiv poate f i  modificat prin 

hotărâre a adunării generale..."
•  Art. 5 punctul 5.2 din Actul Constitutiv al societăţii "Obiectul de activitate al 

Societăţii nu este limitat, acesta poate f i  modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform 
hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii şi dispoziţiilor Legii Societăţilor. 
Societatea poate desfăşura orice activităţi care sunt legate în mod direct sau indirect de 
obiectul principal de activitate sau de activităţile secundare. "

•  Art. 12, punctul 12.1 din Actul Constitutiv "Adunarea Generală a Asociaţilor are 
următoarele atribuţii principale: " litera a) "hotărăşte modificarea Actului Constitutiv" şi litera 
b) "hotărăşte schimbarea obiectului de activitate al sScîetăţii"

•  Art. 13, punctul 13.6, alin (1) din Actul Constitutiv " Preşedintele Consiliului de 
Administraţie poate emite decizii care vor f i  obligatorii pentru orice persoană implicată în 
activitatea societăţii, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, 
tehnică\ administrativă a societăţii, în cazul oricăror situaţii care nu sunt prevăzute în 
competenţa exclusivă a Consiliului de Administraţie. Intre administratorii membri ai
■—  -----------1----------- ------------------------- --------------- --------------- --------------------------- -------
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificai. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Consiliului de Administraţie prezumţia mandatului reciproc în efectuarea actelor de 
administrare în interesul societăţii este inaplicabilă, în acest sens preşedintele consiliului de 
administraţie deţinând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice 
funcţionării Societăţii INVESTIŢII SPAŢII VERZI SS S.R.L. ”

Conform adresei înaintate, societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 S.RX. doreşte 
modificarea articolului 5, punctul 5.1 al Actului Constitutiv al societăţii astfel:

— schimbarea domeniului principal de activitate, acesta urmând a fi “Lucrări de 
construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” — cod CAEN 412;

— schimbarea obiectului principal de activitate, acesta urmând a fi “Lucrări de 
construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” — cod CAEN 4120;

— adăugarea codului CAEN 8130 — “Activităţi de întreţinere peisagistică” 
corespunzător obiectului principal de activitate actual al societăţii la lista obiectelor 
de activitate secundare.

Motivaţia prezentată în acest sens se referă la contractarea unor lucrări în domeniul 
construcţiilor, cu rol important în dezvoltarea societăţii şi la intenţia acesteia de a prelua prin 
cesiune contractul de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii “Lucrări de creşterea 
eficienţei energetice, modernizare şi extindere -  Creşa Trapezului. “

Ca urmare a celor prezentate, propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre 
privind modificarea actului constitutiv al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.RX. prin 
schimbarea obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Şef Serviciu Control Intern,

/ )  /Marta Gepa reaiiu

întocmit,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanţă Corpórativá

)



Către:

Sediul:

Investiţii Spatii Verzi S3 SRL 
C. UJ,: 38188050, Reg. C o m 340/15431/2017

ÎNVESTJTlî SPATii VŞR
INTRARE
IES

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucureşti

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti
ş*
dl. Robert Sorin Negoiţă, Primar al Sectorului 3 Bucureşti 

Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucureşti

SECTOR 3

CABINET FBIWAB

Nr. ... 
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Referitor: Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect
modificarea Actului Constitutiv al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. prin 
modificarea obiectului principal de activitate şi al activităţii principale.

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, persoană juridică romana, cu sediul în 
Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
Bucureşti sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050, reprezentată legal de dna. Simona Andreea 
Bălaşa în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat majoritar Consiliul Local 
al Sectorului 3 Bucureşti, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea 
Actului Constitutiv al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L., prin modificarea obiectului 
principal de activitate.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 
356/2017 înfiinţarea societăţii comerciale Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL. Societatea a fost înfiinţată 
şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile sub forma unei societăţi cu răspundere 
limită, avand ca obiect principal de activitate -  COD CAEN 8130 -  „Activităţi de întreţinere 
peisagistic ă”.

Conform Actului constitutiv al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, art 12, 12.1 
„Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii principale:

a) hotărăşte modificarea actului constitutiv
b) hotărăşte schimbarea obiectului de activitate al Societăţii”

Având în vedere dezvoltarea societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L., în ceea ce priveşte 
contractarea de lucrări desfăşurate în domeniul construcţiilor si ţinând cont de intenţia acesteia de a 
prelua prin cesiune, contractul de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii “Lucrări de 
creşterea eficientei energetice, modernizare si extindere -  Cresa Trapezului”, solicităm modificarea 
domeniului principal de activitate 813 -  „Activităţi de întreţinere peisagistică”, respectiv a 
obiectului principal de activitate COD CAEN 8130 -  „Activităţi de întreţinere peisagistică” şi 
menţinerea acestuia ca obiect secundar de activitate, după cum urmează:

• Domeniul principal de activitate: 412 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale

• Obiectul principal de activitate: 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale n.c,a,

• Obiectul secundar de activitate: 8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică

1



Investiţii Spatii Verzi S3 SRL 
C.U.L: 38188050, Reg. Cont: J40/15431/2017 

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucureşti

Pentru aceste considerente, solicitam promovarea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului 
Local Sector 3, a solicitării subscrisei de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local prin care sa 
se aprobe modificarea Actului Constitutiv al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. şi 
modificarea obiectului principal de activitate.

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
Simona Andreea BĂLAŞA
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rom ania2019.eu
Preşedinţia Rom âniei la  Consiliul Uniunii Europene

Nr. 346039/22.03.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•  Proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societăţii Investiţii Spaţii Verzi 
S3 SRL , însoţit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate 
şi de adresele nr. 1487/21.03.2019 (înregistrată cu nr. 345538/22.03.2019) a societăţii Investiţii 
Spaţii Verzi S3 SRL,

în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Şef Serviciu Control/mtem,
/7

MartaCehăreamu

întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanţă Corporativă

î )
)

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ^ dezvăluite unor terţi în baza unui teniei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, prinir-o cerere s Ori să, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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