
M UNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CO NSILIUL LO CAL SECTO R 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare
din 16.05.2019

HOTĂRÂRE
privind acordarea urnii m andat Preşedintelui Consiliului de A dm inistraţie al societăţii 

SD3-Salubritate şi D eszăpezire S3 SRL în vederea achiziţionării a doua terenuri
cu o suprafaţă de 12400 mp şi 12200 mp

Consiliul Local al Sectorului 3 al M unicipiului B ucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20î 5 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii admin istraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în  şedinţă extraordinară, azi 16.05.20199 f 7

Având în  vedere:
- Expunerea de motive nr.409855/CP/15.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 408384/14.05.2019 al Serviciului Control Intern - 

Compartimentul Guvernanţă Corporativă;
- HCLS3 nr. 260/24.04.2019 privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 

Administraţie al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea 
achiziţionării unui teren cu o suprafaţă de aproximativ 50.000 mp;

- Adresa nr. 408387/14.05.2019 a Serviciului Control Intern ~ Compartiment Guvernanţă 
Corporativă;

In conform itate cu prevederile:
- Art. 191 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată2, cu modificările şi completările 

ulterioare,
- HCGMB nr.201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în 

vederea înfiinţării unei societăţi comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare 
pe raza Sectorului 3;

- Art. 12, pct. 12,1, lit. m) din Actul Constitutiv al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire 
S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările şi completările 
ulterioare;
în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

A r t.l Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziţionării unui teren liber 
intravilan în suprafaţă totală de 12.400 mp, cu număr cadastral 234756, amplasat în Bucureşti,



Sector 3, str. Drumul Lunca Vişagului nr. 42-60, la preţul de 50 euro/mp, în vederea construirii 
unor hale pentru buna desfăşurare a serviciului de salubritate, cu respectarea prevederilor 
legale incidente aflate în vigoare.

A rt2 . Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziţionării unui teren liber 
intravilan în suprafaţă de 12.200 mp din acte (12.142 mp conform măsurătorilor), număr 
cadastral 209131 categoria de folosinţă arabil, situat în Bucureşti, Sector 3, str. Drumul Lunca 
Cetăţii, nr.636-638, la preţul de 45 euro/mp, în vederea construirii unor hale pentru buna 
desfăşurare a serviciului de salubritate, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în 
vigoare.

Art.3. Societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui 

Consiliului de Adm inistraţie al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire $3 SRL în vederea 
achiziţionării a două terenuri cu o suprafaţă de 12400 mp şi 12200 mp

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Genera! al Municipiului Bucureşti 
prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 
240/12.06,2017 înfiinţarea societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii nr 31/1990 sub forma unei societăţi 
cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv 
constă în colectarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS3 nr.260/24,04.2019, s-a acordarat un mandat preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea demarării procedurii 
privind achiziţionarea unui teren de aproximativ 50.000 mp cu un preţ maxim de 50 euro/mp, astfel 
societatea SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL a întreprins activităţile necesare pentru a duce la 
îndeplinire hotărârea menţionată prin identificarea şi demararea achiziţionării terenului necesar 
construirii unor hale în scopul bunei desfăşurări a serviciului de salubrizare.

Societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL solicită prin adresa nr.1593/13.05.2019, 
înregistrată la Cabinet Primar sub nr.407629/13.05.2019 acordarea unui mandat preşedintelui 
Consiliului de Administraţie în vederea semnării contractelor de vânzare-cumpărare a următoarelor 
imobile:

- teren liber intravilan în suprafaţă totală de 12,400 mp, cu număr cadastral 234756, amplasat 
în Bucureşti, Sector 3, str. Drumul Lunca Vişagului nr. 42-60, la preţul de 50 euro/mp.

- teren liber intravilan în suprafaţă de 12.200 mp din acte (12.142 mp conform măsurătorilor), 
cu număr cadastral 209131, categoria de folosinţă arabil, situat în Bucureşti, Sector 3, str. 
Drumul Lunca Cetăţii, nr.636-638, la preţul de 45 euro/mp.
Ţinând seama de cele prezentate şi luând în considerare raportul de specialitate 

nr.408384/14.05.2019 al Serviciului Control intern-Compartiment Guvernanţă Corporativă, am iniţiat 
prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local a! Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot 11 dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. 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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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului 
de Administraţie al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea 

achiziţionării a două terenuri cu o suprafaţă de 12400 mp şi 12200 mp

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 201/18,05.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea 
nr. 240/12.06.2017 înfiinţarea societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legiinr. 31/1990 sub forma unei 
societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor 
actului constitutiv constă în colectarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.260/24.04.2019, s-a acordarat un mandat 
preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL 
în vederea demarării procedurii privind achiziţionarea unui teren de aproximativ 50.000 mp 
cu un preţ maxim de 50 euro/mp, astfel societatea SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL a 
întreprins activităţile necesare pentru a duce la îndeplinire hotărârea menţionată prin 
identificarea şi demararea achiziţionării unui teren necesar construirii unor hale în scopul bunei 
desfăşurări a serviciului de salubrizare.

în urma acestor demersuri, societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL solicită 
prin adresa nr,1593/13.05.2019, înregistrată la Cabinet Primar sub nr.407629/13.05.2019 
acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie in vederea semnării 
contractelor de vânzare-cumpărare a următoarelor imobile:

1. teren liber intravilan în suprafaţă totală de 12.400 mp, cu număr cadastral 234756, 
amplasat în Bucureşti, sec t 3, str. Drumul Lunca Vişagului nr. 42-60, în vederea 
construirii unor hale.

Conform raportului de evaluare realizat de jr. ec. Camelia-Alexandra Bocan, membru 
titular ANEVAR, terenul are o valoare de piaţă de circa 90 euro/mp, respectiv LI 16.000 euro 
echivalent a 5.310,000 lei.

în vederea achiziţionării terenului mai sus menţionat, societatea SD3 - Salubritate ţi 
Deszăpezire S3 SRL a întreprins următoarele:

>  A încheiat un contract cu dna jr.ec. Camelia-Aîexandra Bocan, membru titular
ANEVAR în vederea realizării unui raport de evaluare imobiliară a terenului respectiv.
Preţul contractului fiind de 3.000 lei +TVA în valoare de 0 (neplătitor TVA).

>  A încheiat un contract de prestări servicii cu Vego Concept Engineering SRL în vederea
realizării de servicii de proiectare urbanistică. Preţul contractului este în valoare de
2.700 lei + TVA.

>  A încheiat un contract de asistenţă juridică cu Cabinetul de Avocat MOLDOVEANU
REMUS ALEXANDRU constând în realizarea unei analize juridice (due diligence)

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. 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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pentru achiziţionarea terenului. Valoarea contractului este de 2.000 euro la care se 
adaugă TVA.

> A încheiat un contract de prestări servicii imobiliare cu societatea AS CO PRODEXIM 
S.R.L. In cazul în care se Încheie tranzacţia, comisionul va fi de 0,5 % +TVA din preţul 
final de vânzare cumpărare notarial.

>  A transmis o notă de comandă, conform ofertei, către Alex GeoCad SRL în vederea 
realizării planului topografic. Preţul este de 2.500 lei +TVA. + taxa recepţie tehnică 
pentru măsurători terestre +taxa de obţinere O.C.P.I.

Pentru achiziţonarea terenului este necesar ca societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire 
S3 SRL să încheie un contract de vânzare-cumpărare pentru terenul din strada Drumul Lunca 
Vişagului nr. 42/60 număr cadastral 234756 în baza promisiunii bilaterale de vânzare- 
cumpărare încheiată cu proprietarii respectivului teren în data de 23/04/2019 la preţul promis 
de 50 euro/mp,

2. Teren liber intravilan în suprafaţă de 12.200 mp din acte (12.142 m.p. conform 
măsurătorilor), categoria de folosinţă arabil, situat în Bucureşti, sector 3, str. 
Drumul Lunca Cetăţii, nr.636-638, număr cadastral 209131, necesar construcţiei 
unor hale.

în vederea fundamentării deciziei de achiziţionare a acestui teren, SD3-Salubritate şi 
Deszăpezire S3 SRL va contracta, precum în cazul terenului din str. Drumul Lunca Vişagului 
nr. 42-60, următoarele servicii: (i) servicii de evaluare imobiliară; (ii) servicii urbanistice; (iii) 
servicii juridice pentru întocmirea unui raport de analiză juridică (iv) servicii topografice.
La data prezentei, au fost întreprinse următoarele activităţi:

- A fost încheiat un contract de prestări servicii imobiliare cu societatea AS CO 
PRODEXIM S.R.L. în cazul în care se incheie tranzacţia, comisionul va fi de 0,5 % 
+TVA din preţul final de vânzare cumpărare notarial;

- A fost încheiată în data del3 .05.2019o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare 
cu proprietarii acestui teren, la preţul promis de 45 euro/mp.

Conform Actului Constitutiv al societăţii art. 12, pct. 12,1 literele h) şi m) : „Potrivit 
prevederilor Legii Societăţilor, Asociatul Unic are aceleaşi atribuţii ca Adunarea Generală a 
Asociaţilor şi are umătoarele atribuţii principiale: m) hotărăşte asupra investiţiilor importante 
ale Societăţii care depăşesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiţie 
sau pentru toate investiţiile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute în 
prealabil în buget/*

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre 
privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3-
Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziţionării a două terenuri cu o suprafaţă de 
12.400 mp şi 12.200 mp.

Şef Serviciu htern,
Marta u

întocmit,
Compartiment Guvernantă Corporativă 

Be

t
2



\s

t\ ifitusan
S tD E S Z fc^

Sediti! SAia*: Calea Vi lan, nr. f 54-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti 
C X  X : 8 0  •J',8MO20 Ueg. Com: J40/9S96/21.06.2017
cmaii; saiubritnie.s3-tfvahoo.com: "emai irsa) u &ritates3:r«»os-feania i i .com

SECTOR 3'

C A B IN ET PRIM AR

Nr...

Daia. A o o .  /o

S D 3  S A L U B R IT A T E  S î 
D E S Z A P E Z lR E ^ a S X t .L .  laiaisjs nr. J r

Către Dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti

Sediul Calea Dudeştî, nr. 191, Sector 3, Bucureşti

Referitor Solicitare de acordare a unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie 
al societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziţionării unui 
teren intravilan în suprafaţă totala de 12.400 mp situat în Bucureşti, sect. 3 , str. 
Drumul Lunca Vişagului nr. 42-60 şi a unui teren intravilan în suprafaţă de 
12.200 mp situat în Bucureşti, sector 3, str. Drumul Lunca Cetăţii nr. 636-638

Subscrisa, societatea SD3-Salubriîate si Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan,nr.l54-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având CUI R 0 3 7804020, reprezentata 
lega) de dl. Nitu Mihai in calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat unic 
Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de 
Asociat unic aî societăţii subscrise, precum şi scopul pentru care a fost constituită societatea 
subscrisă.. înaintăm prezenta:

Solicitare de acordare a unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL in vederea achiziţionării unui teren intravilan 
in suprafaţa totală de 12.400 mp situat în Bucureşti, sect. 3 , str. Drumul Lunca Vişagului nr. 
42-60 şi a unui teren intravilan în suprafaţă de 12.200 mp situat în Bucureşti, sector 3, str. 
Drumul Lunca Cetăţii nr. 636-638.

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este o societate cu 
răspundere limitata, care este constituita si funcţionează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 
privind societăţile, republicată, modificată şi completată, precum si a împuternicirii expres acordate 
de Consiliului Generai al Municipiului Bucureşti, prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, conform 
dispoziţiilor a rt 81 alin.2 l i t  I) şi iit. h) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale. SD 3 
SALUBRITATEA Sî DESZĂPEZIRE S3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul înfiinţării societarii este de a asigura următoarele obiective:
* Promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare;
* Dezvoltarea durabilă a serviciului:
* Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
* Promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui 

mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor;
* Susţinerea unor campanii de informare si conştientizare a populaţiei despre beneficiile aduse 

de colectarea selectiva, a deşeurilor;
* Protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei in vedera îmbunătăţirii
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condiţiilor de viata;
• Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de 

salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale;
• Respectarea cerinţelor din legislaţie privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea 

localităţilor;
• Respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor la nivel 

naţional, judeţean, inclusiv al municipiului Bucureşti.
• Implementarea unui sistem securizat de precolectare;
• Modernizarea punctelor de precolectare existente si extinderea numărului acestora;

Conform Actului Constitutiv al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, 
Art. 12, 12.1 lit. m); „Adunarea Generală a Asociaţilor : « hotărăşte asupra investiţiilor 
importante ale societăţii care depăşesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. VA. pentru fiecare 
investiţie sau pentru toate investiţile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute 
în prealabil în b u g e t»  ”, art. 12. L Ut. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăşte în orice altă 
problemă importantă privind activitatea societăţii ”.

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.260/24.04.2019, SD3 SALUBRITATE SI 
DESZĂPEZIRE S3 SRL a întreprins activităţile necesare identificării şi demarării achiziţionării 
unui teren necesar construirii unor hale în scopul bunei desfăşurări a serviciului de salubrizare. In 
urma acestor demersuri, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL solicita 
acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie in vederea semnării contractelor 
de vânzare-cumpărare a următoarelor imobile:

1. teren liber intravilan in suprafaţa totala de 12.400 rap, cu număr cadastral 234756, 
amplasat in Bucureşti, sect. 3, str. Drumul Lunca Vişagului nr. 42-60, in vederea 
construirii unor hale.

Conform raportului de evaluare realizat de jr. ec. Camelia-Alexandra Bocan, membru titular 
ANEVAR, terenul are o valoare de piaţa de circa 90 euro/mp, respectiv 1.116.000 euro echivalent a 
5.310.000 lei.

In vederea achiziţionării terenului mai sus menţionat, societatea SD3 - Salubritate si 
Deszăpezire S3 S.R.L a întreprins următoarele:

- A încheiat un contract cu dna jr.ec. Camelia-Alexandra Bocan, membru titular ANEVAR 
in vederea realizării unui raport de evaluare imobiliara a terenului respectiv. Preţul 
contractului fiind de 3.000 lei +TVA in valoare de 0 (neplatitor TVA).
A încheiat un contract de prestări servicii cu Vego Concept Engineering SRL in vederea 
realizării de servicii de proiectare urbanistica. Preţul contractului este in valoare de 2.700 
lei + TVA,

- A încheiat un contract de asistenta juridica cu Cabinetul de Avocat MOLDOVEANU 
REMLiS ALEXANDRU constând in realizarea unei analize juridice (due diligence) 
pentru achiziţionarea terenului. Valoarea contractului este in valoare de 2.000 euro la 
care se adauga TVA,

- A încheiat un contract de prestări servicii imobiliare cu societatea AS CO PRODEXIM 
S.R.L. In cazul in care se incheie tranzacţia, comisionul va fi de 0,5 % +TVA din preţul 
final de vanzare cumpărare notarial.
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A transmis o Nota de comanda, conform ofertei, către Alex GeoCad SRL in vederea 
realizării planului topografic. Preţul este de 2.500 lei +TVA. + taxa recepţie tehnica 
pentru măsurători terestre +taxa de obţinere O.C.P.I.

In vederea achizionarii terenului, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 
SRL este necesar sa Încheie un contract de vânzare-cumpărare pentru terenul din strada Drumul 
Lunca Vişagului nr. 42/60 număr cadastral 234756 în baza promisiunii bilaterale de vânzare- 
cumpărare încheiată cu proprietarii respectivului teren în data de 23/04/2019 la preţul promis de 50 
euro/mp,

2. Teren liber intravilan în suprafaţă de 12.200 mp din sete (12.142 m.p. conform 
măsurătorilor), categoria de folosinţă arabil, situat in Bucureşti, sector 3, str. Drumu! 
Lunca Cetăţii, nr.636-638, număr cadastral 209131, necesar construcţiei unor hale.

în vederea fundamentării deciziei de achiziţionare a acestui teren, SD 3 SALUBRITATE SI 
DESZĂPEZIRE S3 SRL va contracta, precum în cazul terenului din str. Drumul Lunca Vişagului 
nr. 42-60, următoarele servicii: (i) servicii de evaluare imobiliară; (ii) servicii urbanistice; (iii) 
servicii juridice pentru întocmirea unui raport due diligence; (iv) servicii topografice.

La data prezentei, au fost întreprinse următoarele activităţi:
- A fost încheiat un contract de prestări servicii imobiliare cu societatea AS CO 

PRODEXIM S.R.L. In cazul in care se încheie tranzacţia, comisionul va fi de 0,5 % 
+TVA din preţul final de vanzare cumpărare notarial;
A fost încheiată în data de 13.05.2019 o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare cu 
proprietarii acestui teren, la preţul promis de 45 euro/mp.

La prezenta solicitare, va. anexam documentele mai sus menţionate.

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceţi pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului 
Local Sector 3 solicitarea subscrisei de aprobare a unei hotărâri de Consiliu Local prin care sa 
se acorde un mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 
SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L in vederea achiziţionării unui teren intravilan 
in suprafaţa totala de 12,400 mp situat în Bucureşti, sect. 3 , str. Drumul Lunca Vişagului nr. 
42-60 a unui teren intravilan în suprafaţă de 12.200 mp situat în Bucureşti, sector 3, str. 
Drumul Lunca Cetăţii nr. 636-638.

Cu deosebita consideraţie,

Preşedinte al Consiliului, d^Admi^ţ^tratie
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PROMISIUNE BILATERALA DE VANZARE -  COMPARARE

Intre:
L

2.

3.

4,

5.

6.

*7

H.

9.

in calitate de PROMITENTI VÂNZĂTORI

Sî

SD3 SALUBRIZARE Şî DESZĂPEZIRE $3 S.R.L., persobna juridica romana, cu sediul in Mun. 
Bucureşti, Calea Vitan, nr. i 54- î 58. parter, biroul 2. sector 3, (înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr. 140/9896/2017, C.U.L RO 37804020, legal reprezentata prin dl, Mîhai Niţu, Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, in calitate de PROMITENTA COMPARATOARE

A nmnvenit prezente promisiune bilaterala 
tn armatoarele condiţii,

vânzare - cumpărare,



A rtl*  N oi PROMITENTII Va NZATORL personal proijtitem sa vindem, iar PROMITENTA 
CUMPĂRĂTOARE promite sa cumpere dreptul de proprietate asupra imobiluiui-teren intravilan 
situat in Bucureşti, sector 3, str. Drumul Lunea Vişagului, nil 42-60, număr cadastral 234756 înscris 
în cartea funciară nr. 234756 a localităţii Bucureşti sectorul 3, compus din teren in suprafaţă de 12,400 
m.p. conform actelor de proprietate (Tarla 279. parcela 4 1209/6). categoria de folosinţă arabil 
(..Imobilul’’);

Art.2, Imobilul a fost dobândit după cum urmează;
a) Prin reconstituire, conform Titlului de proprietate nr.Ip0281 din 20.12.2002 emis de Comisia 

Municipiului Bucureşti pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor în baza 
Hotărârii nr.890/12.11.2002. anexa 4 poziţia 7, Proces verbal de punere în posesie 
nr.2468/26.09.2018. în favoarea iui

b) Prin moştenire, conform Certificatului de moştenitori legal nr,94/29.08.2006 emis de BNP
Elena Mi reia. de pe urma defunctei în beneficiul moştenitorilor

c) Prin moştenire legală, conform Certificatului de moştenitor nr.4/28.05.2015 emis de SPN
..ProbiiasT de pe urma defunctului în (beneficiu] moştenitorilor

Şf ; |
d) Prin moştenire legală, conform Certificatului de moştenitor nr. 14/30.03.2018 emis de SPN

şi i de pe urma defunctei în beneficiul
moştenitorilor şi (cu menţiunea că în certificatul de moştenitor nu
sunt precizate cotele de proprietate care le revin moştenitorilor din bunul Imobil care face 

. obiectul prezentei promisiuni). j

Art.3.1. Noi. PROMITENTII VÂNZĂTORI, personal declaram si garantam pe PROMITENTA 
COMPARATOARE ca Imobilul se afla in circuitul civil si np face obiectul in întregime sau parţial 
al unei/unor declaraţii de utilitate publica anterioara exproprierii, sau al unui interes public de orice 
natura, care ar putea duce la diminuarea suprafeţei Imobilului sau la punerea sub sechestru, nu a fost 
naţionalizat sau scos din circuitul civil, nu este grevat de sarffini sau servituţl nu face si nu va face 
obiectul vreunui contract de închiriere si nu a fost si nu va fi ajdus ca aport in natura la capitalul social 
a! vreunei societăţi comerciale. )
3.2, Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI personal, declafam ca nu suntem implicaţi si după 
cunoştinţele noastre, nu exista iminenta nici unui litigiu, arbitijaj sau procedura administrativa al căror 
rezultat ar putea afecta dreptul de proprietate deţinut asupra Imbbilulul
3.3. De asemenea, noi. PROMITENTII VÂNZĂTORI declaram ca nu exista si ca nu avem nicio 
cunoştinţa despre nici o acţiune in revendicare introdusa, soluţionată, in executare silita sau pe cale de 
a fi introdusa si care sa aibă ca obiect imobilul ce se înstrăinează.

Arf,4.L Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI personal si prin mandatar declaram ca nu exista si nu 
vor exista taxe, amenzi, majorări de întârziere sau alte sumej scadente datorate de noi cu privire la 
imobil. I
4.2, Toate informaţiile si documentele furnizate sau care trebuie furnizate PROMITENTEÎ 
COMPARATOARE de către PROM ITENTII VÂNZĂTORI pentru scopul si in cursul negocierilor 
purtate cu privire ia prezenta promisiune sunt corecte, complete si exacte si nu sunt de natura a induce 
in eroare ca urmare a unei omisiuni sau ambiguităţi.
4.3, PROM ITENTII VÂNZĂTORI nu au cunoştinţă despre existenta vreunor reţele de utilităţi sau 
alte structuri in subsolul Imobilului sau in vecinătatea acestuia, care ar putea afecta investiţiile 
previzionale de către PROMITENTA COMPARATOARE, j

/
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4.4. imobilul nu face obiectul niciuneî limitări privind protecţia patrimoniului cultural naţional si nu a 
fost declarat parte din nicîo arie protejata legal (de ex. Natura 2P00. sît arbeologic/minier, etc.).

Art.5.1. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI personal, ne angajam in mod irevocabil prin prezenta 
promisiune sa nu oferim sau sa vindem imobilul, nici unei terţei părţi, până la data de 31.05.2019.
5.2. Prezenta Promisiune a fost semnata in mod corespunzător si valabil de către PROMITENTII 
VÂNZĂTORI sî conţine obligaţii legale, valabile si angajanîle ale acestora faţă de PROMITENTA 
COMPARATOARE.
5.3, Noi. PROMITENTII VÂNZĂTORI declarăm că suntem de acord cu notarea de către
PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a prezentei promisjuni de vânzare-cumpărare în cartea 
funciară a imobilului menţionate faart.L j

I
Art.6. Părţile convin ca semnarea Contractului de Vânzare i~ Cumpărare tn formă autentică sa se 
perfecteze pana cel mai târziu la data de 31.05.2019, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiţii:
a) Concluziile analizei din punct de vedere tehnic si juriejic, instrumentata de PROMITENTA 
COMPARATOARE, prin avocaţi si arhitecţi, sunt conforme cu scopul si intenţia acesteia, de a 
construi un imobil cu destinaţia de staţie sortare deşeuri, precum sî cu declaraţiile si garanţiile 
PROMITENTILOR VÂNZĂTORI, menţionate la an. 3, f  5 de mai sus, in sensul ca nu s-au 
descoperit probleme cu privire la titlurile de proprietate, cju privire la transmiterea dreptului de 
proprietate asupra imobilului cum ar fi plângeri, cereri, cojifiiete, restricţii aflate pe rol sau alte 
aspecte/inforrnaţii ce ar putea face obiectul unei dezbateri cu privire la dreptul de proprietate sau care 
ar putea afecta posibilităţile de construire ale imobilului, parţial sau integrai;
b) PROMITENTA COMPARATOARE a obţinut de 3a autoritatea sa tutelară, Consiliul Local ai 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, acordul privind cumpărarea acestui imobil;
c) PROMITENTA COMPARATOARE a efectuat evafoarea imobilului, printr-un evaluator
ANE VAR, iar raportul de evaluare confirmă că valoarea de pijiţă a Imobilului este cel puţin conformă 
preţului stabilit în art.7. j
d) PROMITENTII VÂNZĂTORI vor înmâna, în copie, toate documentele solicitate de 
PROMITENTA COMPARATOARE în vederea efectuării ahalizei tehnice şi juridice menţionate la 
lit. a) şî a evaluării prevăzute la lit. c) şi vor prezenta cerţi fidateîe fiscale din care să rezulte că sunt 
achitate taxele si impozitele locale aferente imobilului, precunf şî extrasul de Carte Funciară la zi, din
care să rezulte că imobilul este liber de notări, sarcini, servituti (sau drepturi de folosinţă,

|

Art.7.1. Preţul ferm agreat de Părţi este 50 EURO pe metru pătrat, (cincizecieuro) in echivalent 
RON, incluzând si comisioanele de schimb valutar, calculat Şa cursul de cumpărare RON/EURO al 
BNR, pentru data când se efectuează plata, sî care va fi plătit la data perfectării contractului de 
vânzare-cumpărare, într-o singura transa, . I
7.2. La preţul de vânzare se adaugă TVA, după caz, în conformjîiate cu prevederile legale în vigoare.
7.3, Preţul va fi plătit în conturile care vor fi indicate în contrariu 1 de vânzare -  cumpărare.

j
Art.8. Prin prezenta promisiune de vânzare - cumpărare, Părţile promit sa încheie Contractul de 
Vânzare - Cumpărare având ca obiect imobilul menţionat la jartj de mai sus, în condiţiile, data si 
preţul stabilite de comun acord. în cazul în care, din motive independente de voinţa părţilor, contractul 
de vânzare în formă autentică nu se poate încheia până la data ide 31,05.20! 9, părţile agreează că acest 
termen se va prelungi tacit cu încă 30 de zile, dacă ntciuna |in tre părţi nu o notifică pe cealaltă cu 
privire la refuzul de a prelungi termenul prezentei promisiuni, j

\
Art9, In cazul in care, oricare din Părţi nu se va prezenta, dijh rea credinţă, cu excepţia motivelor de 
forţă majora, (deces, boala, cutremure, incendii, inundaţii),(la sedjgj biroului notarial, indicat de 
PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE printr-o notificare eu jffimnî 5 zile înainte, în vederea

K  /



încheierii contractului de vânzare - cumpărare in forma auentîca. cealaltă Parte va putea cere 
instanţei, fără vreo alta formalitate de punere in întârziere, sa pronunţe o hotărâre judecătorească care 
sa Una Ioc de contract de vânzare - cumpărare, in condiţiile stabilite prin prezenta promisiune,

!
Art. 10. In cazul m care PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE renunţă să mai cumpere Imobilul 
menţionat la art, 1. ca urmare a concluziilor analizei tehnice şifjuridice prevăzute la arî, 6 lit. a) sau a 
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute în art.6, aceasta nu datorează nicio penalitate sau daune interese 
PROMITENTILOR VÂNZĂTORI.

Art. ÎL  în cazul în care PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE renunţă să mai cumpere imobilul 
menţionat la a r t i .  deşi concluziile analizei tehnice şi juridice prevăzute la a rt 6 lit. a) sunt favorabile 
realizării construcţiei cu destinaţia de staţie de sortare deşeuri iar celelalte condiţii stipulate de art,6 au 
fost îndeplinite, aceasta va datora PROM ITENTILOR VANfcATORl afectaţi de acest refuz daune 
interese în cuantum de 20% din preţui de vânzare al imobilului,) stabilit conform art.8,

Art. 12. în cazul în care PROMITENTII VÂNZĂTORI, toţi sau o parte dintre aceştia, refuză să mai 
încheie contractul de vânzare-cumpărare. prin neprezentare(la sediul biroului notarial indicat de 
PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE în termenul prevăzut la art. 10, aceasta din urmă, suplimentar 
drepturilor dobândite conform art, 10, este îndreptăţită la daunq interese în cuantum de 20% din preţul 
de vânzare al imobilului. j

A rU 3. PROMITENTII VÂNZĂTORI declară că permit p R o M ITENTEI CUMPĂRĂTOARE, 
până la momentul încheierii* contractului de vânzare-cumpăranf, desfăşurarea pe imobilul menţionat Ia 
art. 1 de activităţi care implica ridicări topografice, studii geo. etc. Accesul reprezentanţilor societăţii 
cumpărătoare, a arhitecţilor, inginerilor, altor specialişti, vă fi anunţat in prealabil Promitenţîlor 
Vânzători. 1|
Art.14.1. Toate înştiinţările in baza prezentei Promisiuni se voi1 face in limba română, in scris, sî vor fi 
transmise de oricare din Părţi către cealaltă Parte/celelalte Părţi intr-una din modalităţile de mai jos: 

prin predare personala către Partea destinatara sau un reprezentant al acesteia; sau 
prin transmitere prin scrisoare recomandata preplatita citre Partea destinatara; sau 
prin e-mail confirmat in zile lucratoare si in timpul programului de lucru,

14.2. Orice înştiinţare care trebuie transmisa in baza prezentului va fi considerata transmisa la data
confirmării predării scrisorii /e-mailuluî. j

A rfJ5 ,L  Legea aplicabila prezentei Promisiuni este legea romjină. Oriee litigii se vor ivi intre Parti in 
legătură cu interpretarea clauzelor contractuale si/sau executarea Promisiunii vor fi soluţionate pe cale 
amiabila. In cazul in care nu se ajunge la o înţelegere pe caje amiabila, litigiile vor fi deduse spre 
judecata instanţei romane competente potrivit dreptului comuni
15.2. Prezenta Promisiune a fost negociata si agreata în [privinţa fiecărei clauze si a tuturor 
prevederilor, reprezentând voinţa libera, exclusiva si completa a Pârtilor cu privire la obiectul 
Promisiunii si a conţinutului sau. In cazul in care vreo prevedejre a acestei Promisiuni este considerata 
nula. ilegala sau inaplicabila din vreun motiv, aceasta nu, va afecta valabilitatea, legalitatea sî 
aplicabilitatea celorlalte dispoziţii din prezentul contract (Părţile angajandu-se sa modifice, sa 
completeze sau sa înlocuiască toate sau oricare dintre prevederile nule. ilegale sau inaplicabile cu 
dispoziţii legale, aplicabile si valabile, care sa producă un rezultat economic cat mai apropiat de cel 
avut in vedere iniţial de către Părţi, fata a necesita renegociereajvreunei clauze a prezentei Promisiuni.
15.3. Părţile se angajeaza una fata de ceaialta ca, pe perioada cţe valabilitate a prezentei Promisiuni, sa 
respecte si sa protejeze confidenţialitatea tuturor clauzelor negociate, a informaţiilor primite, obţinute 
sau in posesia carora au intrat, indiferent in ce mod. in Icgatijra cu afapefUe celeilalte Parti si sa nu
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dezvăluie astfel de informaţii către terii, cu excepţia cazun 
executarea in bune condiţii a prezentei Promisiuni sau la cerere

or in care acest lucru se face pentru 
a organelor legale competente.

Art. 16. Prezenta Promisiune s-a redactat in baza următoarelor acte;
’ă) Extras de carte funciară obţinut în baza cererii nr.2G183f 11.03.2019;
b)

c)
d)
e)
0

A rt 17.
încheierii contractului de vânzare în formă autentică.

Titlul de proprietate nr. 100281 din 20.12.2002 şi procesul verbal de punere în posesie 
nr.2468/26.09.2018;
Certificatul de moştenitor legal nr.94/29.08.2006;
Certi ficatul dc moştenitor nr.4/28.05,2015;
Certificatul de moştenitor nr. 14/30.03.2018; 
încheierea nr.20!83/î î .03.2019 emisă de OCPI-BCPI Rectorul 3.

Predarea terenului către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE se realizează la data

A r t  18. PROM ITENŢII VÂNZĂTORI declara că idenîifcarea cumpărătoarei s-a realizat prîn 
intermediul agenţiei imobiliare ASCO Prodexim SRL reprezentate de doamna Gabriela Ciobanu, în 
calitate de administrator, în baza contractului de comision, ît| conformitate cu termenii şi condiţiile 
stabilite în acest contract.

Noi, Părţile declarăm ca înainte de semnarea prezentului înseşi 
si constatând ca acesta corespunde voinţei si condiţiilor conve: 
mai jos.

is, am citit personal conţinutul acestuia 
lite de noi, drept pentru care au semnat

Toate cheltuielile şi taxele privind perfectarea prezentei promisiuni de vânzare -  cumpărare, precum şi 
pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare - cumpărare vor fi suportate de către 
PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, cu excepţia im'pozftului pe tranzacţii imobiliare potrivit 
prevederilor legale.

Prezenta Promisiune a fost redactata si semnata azi, 23 Aprilie 2019 în Bucureşti, in 12 exemplare 
originale, din care un număr de 9 exemplare originale au fosi eliberate Promitenţilor Vânzători, câte 
unul pentru flecare, un număr de 1 exemplar original Promitentei Cumpărătoare, 1 exemplar original 
societăţii de servicii imobiliare şî 1 exemplar original urmează a fi păstrat în arhiva Cabinetului de 
Avocat „Moldoveanu Remus Alexandru*', care atestă data încheierii şi conţinutul actului şi certifică 
identitatea părţilor semnatare.

PROM ITENTII VÂNZĂTORI MITENTA CUMPĂRĂTOARE

ID3 SA

| Preşecl

UBRIZARE ŞI DESZĂPEZIRE S3 
S.RX .

IIIAI2ŞITU,
in te alfC in istraţi e

09.05.201911:5
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Uniunea Naţională a Barouri, ■* din 'România 
Baroul Bucurm

Cabinei de Avocat MOWOVEANU m  *S -  ALEXANDRU 
în  conformitate cu disp. art, 3 m teta a 3-a din 

Legea nr.51/J&95 atest data, m* ii ateu părţilor 
şi conţinutul prezentului act fe, ctat de mine.

Nr.de înregistrare: ^  ^  ^

Semnătura...,,

*1
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
nr. 48 din data de 08 mai 2019

S D 3  S A L U B R IT A T E  SI 
D E S Z A P E Z lR E y S j î Ş JR .L

INTRARE NR.

zfullLtUNÂ C.ANU

Părţile contractante:

SC SD3 SAlUBRiTATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul în Calea Vit; 
unic de înregistrare RO 37804020, nr ORC J40/9896/2017, cod IBAN f 
reprezentata legai prin Preşedinte CA . , Mihai Nrtu, în calitate de ACHIZITOR,

n, nr. 154-158, parter, sector 3, Bucureşti, cod 
D11RNCB0831157072210001, deschis la BCR, 

I >e de o parte,

Şi

CABINET INDIVIDUAL DE EVALUARE "BOCAN CAMELIA ALEXANDRA’
nr.4, Bl. D10, Sc. B, Et. 4, Ap 38, Sector 3, Bucureşti, CP: 031124, tei: 07 
înregistrare 34294288, cod IBAN: RO55BTRLRONCRT0294240601, deschis la 
Bocan Camelia Alexandra, evaluator titular ANEVAR, specializările EP1 {Evalua 
Bunurilor Mobile), cu legitimaţia nr. 18319, in calitate de PRESTATOR, pe de

1.

au convenit încheierea prezentului contract in condiţiile următoare:

Definiţii

, cu sediul profesional în Str. Meşterul Manole, 
15 543053, fa x : 0311 03 51 91, cod unic de 

Banca Transilvania, reprezentat legal prin jr. ec. 
rea Proprietăţilor Imobiliare) si EBM {Evaluarea 
a parte,al t a

1.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

prezentul contract;
ia contractului, pentru îndeplinirea integrală şi

a) Contract - reprezintă prezentul contract şî toate anexele sale;
b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite îr
c) Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în ba

corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d} Servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e) Torţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu sfe datorează greşelii sau vinei acestora, care nu

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente; războaie, revoljţîi, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enum ararea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus cam, fără a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f) Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatorul şi-a manifestat voirjţa de a se angaja din punct de vedere juridic în
prezentul contract de achiziţie publică, oferta cuprinde Propunerea fin; inciara şi Nota de comanda, complet şi integral;

g) Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate informaţiile ;u privire la preţ, tarif, toate celelalte condiţii
financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

h) Durata contractului - perioada de timp în care contractul produce efecte juridice; 
î) Durata de prestare - durata de timp angajată prin oferta de prestare conform graficului de eşalonare a serviciilor, se

calculează de la data menţionată în ordinul de începere a contractului;
j) Obiectul contractului - executarea şi finalizarea serviciilor;
k) Zi - zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel;
1} An - o perioadă de 365 de zile consecutive;

2. Interpretare
2.1 - în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la Ijorma singular vor include forma de plural şi vîce 
versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE GENERALE
3. Obiectul contractului
3.1. Prestatorul se obligă sa presteze "Servicii de evaluare in scop de vanzare pentru terenul intravilan in suprafaţa de 12.400



mp, situat in Bucureşti Sector 3, Drumul Lunca 
prin prezentul contract.
3.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit 
în deplină concordanţă cu termenii şi condiţiile

4. TERMEN» DE REFERINŢA

a) . Drepturi de proprietate evaluate: depline
b) . Utilizatorii desemnaţi: SC DS3 SALUBRITATE 
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI, 
c i  Utilizarea desemnată: in scop de vanzare
d) . Scopul evaluării: vanzare
e) . Tipul valorii: valoarea de piaţa
f) . Data de referinţă a evaluării: data evaluării
g) . Data livrării raportului de evaluare: in terme^ 
documentelor de proprietate
h) . Forma livrării: scrisa
i) . Ipoteze speciale (dacă există şi se cunosc la

nrţentionata in raport
de urgenta: 30 de ore de ia oferta financiara si predarea integrala a

d sta semnării contractului)
enfcru inspecţii, documente puse la dispoziţie) -  nu e cazul; 

da -  specificate in raport.
I). conformitatea cu standardele SEV valabile la fcfata evaluării: Da -  conform specificaţiilor din raport

j}. Limitări cu privire Ia documentare (acces p 
k). Restricţii de utilizare, difuzare sau publicare

m) . Tipul raportului: raport narativ
n) . Formatul raportului: conform standardelor 
o}. Numărul de exemplare originale: 1TUNUL) 
p). Tariful/Pretul evaluării: 3000 lei fara TVA, (n 
r l  Modalitate de plată: virament bancar
s) . Confidenţialitate: Da -  Raportul nu va fi faci$: 
clientului si utilizatorilor desemnaţi prevăzuţi
t) . Subcontractare: Daca e cazul: Se va preciza

5. Preţul contractului
5.1 Preţui convenit pentru îndeplinirea contractului 
+ TVA în valoare de 0 lei (neplatitor de TVA).
5.2 Achizitorul va plaţi preţui integral in termei

6. Durata contractului 
6.1. Prezentul contract este valabil de ia data 
predarea Raportului de evaluare si a Procesuiu i

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe la data semnării
7.2. Executarea contractului din partea Presi atorului 
indivizibil, executarea lor întocmai şî integral find

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:

a) Nota de comanda,
b) propunerea financiara.

8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 se cortstituie
8.3. în cazul oricărei contradicţii între doculne 
succesiunea de la art. 8.1.

9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9,1 -  Prestatorul se obligă să să întocmeasfcă 
convenit cu beneficiarul (30 de ore de ia oferi a

Vişagului 42-60, cod CPV 79419000", în conformitate cu obligaţiile asumate

ît în prezentul contract pentru serviciile prestate în mod corespunzător şi 
prezentului contract.

SI DESZĂPEZIRE S3 SRL; CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREŞTI;

evaluare valabile la data evaluării; 

plătitor de TVA) conform ofertei

public/divulgat /copiat fara acordul evaluatorului si e destinat numai 
raport.
Raportul de evaluare.

î, respectiv preţul serviciilor prestate, piătibil prestatorului este de 3.000 lei 

de 5 zile de la primirea raportului de evaluare si al facturii fiscale.

semnării de către părţi şi înregistrării acestuia la sediul Achizitorului si pana la 
Verbal de Recepţie ia terminarea lucrării

ii şi înregistrării prezentului contract la sediul achizitorului.
i este continuă, iar obligaţiile prevăzute în sarcina sa formează un tot 

de esenţa prezentului contract.

în anexe la prezentul contract şi fac parte integrantă din aceasta, 
mtele enumerate la art, 8.1 prevederile lor vor prevala în conformitate cu

rapoarte de evaluare în scopul vanzarii, in regim de urgenta, in termenul 
financiara finala),
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10. Obligaţiile principate ale achizitorului
10.1. "Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contr^ 
prestator.
10.2- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele i
- pentru terenuri: suprafaţa, categoria intravilan/ extravilan (cu rtî-construc
- pentru drumuri: suprafaţa cosntruita desfasurata, lungime lăţime, 
compactat/pietris/boiovanî) 'îmbrăcăminte din (beton, dale, piatră sparta, 
drum din mai multe tipuri de îmbrăcăminte si precizează lungimea sî lăţime a
- fisa mijlocului fix si registrul mijloacelor fixe din contabilitate -  daca e cazijl
- extrase de carte funciară pentru bunurile imobile
- orice documente de proprietate sau înscrisuri din care să reiasa cine este 
există documente din care sa rezulte informaţiile solicitate de executant 
informaţiile solicitate, iar evaluarea se va efectua pe premisa ca acele inforijn 
10.3.- Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrarea în termen de 1 zi de ia

CLAUZE SPECIFICE

rjformatii privind bunurile evaluate:
, arabil, păşune, vii, livezi, etc) 
structură constructiva (fundaţie din pamant 

asfalt, etc), lungime drum si lăţime. In cazul unui 
pentru fiecare tip de îmbrăcăminte.

roprietarul bunurilor imobile. în situaţia în care nu 
achizitorul va da o declaraţie care să cuprindă 

aţii sunt reale, 
predarea raportului.

11. Alte responsabilităţi ale Prestatorului
11.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contradt 
angajamentului asumat, în conformitate cu standardele şi/sau performanţele
11.2. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de 
echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivi 
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate dedt|o
11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor 
Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi me 
personalului folosit pe toata durata Contractului.

12. Alte responsabilităţi ale Achizitorului 
12.1. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru f  (mizarea informaţiilor pe care acesta din urmă le 
poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.

13. începere, finalizare, întârzieri, sistare 
13.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data

(2) In cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exdu:ivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun 
acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo obligaţie sup imentară de orice natură din partea Achizitorului.
13.2. (1) Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o 
perioadă stabilita în prezentul contract trebuie finalizate în termenul conver it de părţi,

(2) în cazul în care există motive de întârziere ce nu se datorează 
solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze 
justificată solicitarea şi prelungirea nu ar cauza întârzieri semnificative, re
obligaţiilor legale sau contractuale ale Achizitorului, decurgând din contractja cu terţe persoane, Părţile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu poate respeha termenul de prestare sau există riscul de a nu 
se încadra în acest termen, Prestatorul are obligaţia de a notifica în scrjs acest lucru imediat Achizitorului. Modificarea 
datei/perîoadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face numai

ict in termen de 5 zile de la primirea facturii de la

cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 
prezentate în propunerea tehnică, 

a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, 
s cerute de şi pentru Contract, în măsura în care 
eîn mod rezonabil din Contract, 

n conformitate cu graficul de prestare convenit, 
odelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea

semnării contractului.

n ci direct, nici indirect Prestatorului, acesta poate 
3 acestora. în cazul în care Achizitorul consideră 

:Sj îectiv nu ar influenţa în mod negativ îndeplinirea

14. Recepţie, verificări
14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pe 
propunerea tehnică şi din necesităţile minim obligatorii privind serviciului de
14.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezenţi ( 
zile de la finalizarea serviciilor. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în 
împuterniciţi pentru acest scop.

ntru a stabili conformitatea lor cu prevederile din 
evaluare.
contract şî nu vor putea depăşi un termen de 3 

is, prestatorului identitatea reprezentanţilor săiser

15. Modalităţi de plată
15.1. Pentru serviciile prestate Prestatorul va emite factură.
15.2. Achizitorul va plaţi factura/facturile in termen de 5 zile de la primirea acestora, in contul bancar indicat de Prestator.

u acordul părţilor, prin act adiţionai.
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16. Penaiităţi, daune-interese
16.1. în cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte sau nu se achită corespunzător de obligaţiile asumate prin contract, 
Achizitorul are dreptul de a-i impune plata unei penalităţi de întârziere de 0,01% din preţul serviciilor neprestate sau prestate 
necorespunzător/cu întârziere, pentru fiecare i i de întârziere, până la îndeplinirea efectivă şi corespunzătoare a obligaţiilor. 
Penalităţile nu vor putea depăşi suma asupra cărora se calculează.
16.2. în cazul în care Achizitorul nu plăteşte facturile fiscale în condiţiile şi la termenele prevăzute în contract, Prestatorul are 
dreptul de a-i solicita plata unei penalităţi de îrtârziere de 0,01% din suma datorată scadentă, pentru fiecare zi de întârziere, 
până ia îndeplinirea efectiva integrala a obligaţiei de plată.

17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritjate competentă.
17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendat 
cuveneau părţilor pana (a apariţia acesteia,
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa jnajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care Tastau ia dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa fnajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în 
maximum 15 zile de la încetare.

în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune tpate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadru! sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 
divergenţă contractuală, fiecare poate solicita|ea disputa sa se soluţioneze de către organele competente.

19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este Ijmba română.

20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, refeistoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, cu 
confirmare de primire,
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şj prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform ie iilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi, 08.05.2019 pfezentui contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, I PRESTATOR,

SC SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL 
Reprezentata prin:

Preşedinte CA,
Mihai N iţu -^ ^ Ţ '

Cabinet de evaluare Bocan Camelia Alexandra 
Reprezentant legal,

Camelia Alexandra Bocan
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OPERATOR ECONOMIC:

Cabinet Individual de Evaluare şi Xnsolventa ‘‘BOCAN C
Bucureşti, sector 3, str. Mesterui Manole, nr.4, bl.DIO, ap.38, CP: 031124 
CUî:34294288

AMELIA-ALEXANDRA”
, evaluator titular ANEVAR

O FER TA  F IN A N C I  
privind evaluare teren B ucureşti sector 3 Dri

A R A
u m ul L unca V işagulu i 42-60

Către: SD3 Salubritate si Deszăpt s
Sediul social: Mm. Bucureşti, Calea Vitcm, nr. 154-15$,

Subsemnata, jr. ec. Bocan Camelia Alexandra, 
Individual de Evaluare si Insolventa « Bocan Camelia-AIexj 
de evaluare pentru suma de:

eprezentant al ofertantului Cabinet 
ahdra» ne oferim să furnizăm serviciile

Nr.
Crt

Denumire serviciu CodCPV Preţ total

1. Servicii de evaluare pentru fundamentarea 
deciziei de achiziţie a unor loturi de teren 
situate in Com Gîina, Judeţul Ilfov.

79419000 3.000LEI* + TVA (0 lei) 
(neplătitor de TVA)

’zire S3 SRL
', parter, birou nr. 2, sector 3.

1. *Preturile din oferta includ toate si orice costuri necesare pentru ca 
prin contract - toate taxele legale, toate si orice cheltuieli care vor f i  
obligaţiilor contractuale.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită 
evaluare, în graficul de timp solicitat de beneficiar (30 de ore
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o 
va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată ori 
valabilitate. Oferta este ferma pe toata perioada de derulare
4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
j j  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezen 

marcat în mod clar „altemativă”/”altă ofertă”.
V nu depunem ofertă alternativă.
5. Ne angajăm ca raportul de evaluare sa conţină toate elem 
sa fie întocmit in conformitate cu standardele ANEVAR valab
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de prestări 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care o 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Ofertant contractant : Cabinet individual de evaluară 
ALEXANDRA”.

angajate de prestator in vederea îndeplinim

câştigătoare, să furnizăm rapoartele de 
de la oferta financiara), 
durată de 60 zile (şaizeci de zile) şi ea 

când înainte de expirarea perioadei de 
i contractului.

ate într-un formular de ofertă separat,

qntele specificate in cererea de oferta si 
ile la data evaluării, 
servicii aceasta ofertă, împreună cu 

f£rta noastră este acceptată ca fiind

si insolvenîa“B OCAN CAMELIA

Data 07/05/2019

B
în calitate de reprezentant legal, auto: 

Cabinet Individual de Evaluare si Insolvehi

<t)CAN CAMELIA ALEXANDRA, 
izat să semnez oferta pentru şi în numele : 
ta ‘BOCAN CAMELIA ALEXANDRA”



SALUBRITATE 
Şl DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti 
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: i40/9896/21.06.2017
email: salubritate.s3@vahoo.com [ email: salubritates3.runos@gmail.com

Nota de com andă

SD 3  SALUBRITATE. SI
OESZAPEZIRŞ&aŞ̂ '̂

m * M B  NR......z s S m l . ...........

s a ? .  LUHA,

Către: C abinet Individual de Evaluare şi | Insolvenţa “Bocan C am elia- 
Alexandra”

Email: cameliabocan@ gmaiLcom

Subscrisa, SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L., s
nr. î 54-158, parter, birou nr. 2, Sector 3. Bucureşti, înregistrat 

J40/9896/21.06.2017, cod unic de înregistrare fiscală RO 37804* 

d-nul Mihaî Nîţu, vă informează făptui că oferta dvs. a fost deci 

prezenta o notă de comandă pentru realizarea unui raport de evai| 
de achiziţie pentru un teren intravilan în suprafaţă de 12.400 m 

Lunca Vişagului nr. 42-60.

Persoana de contact pentru mai multe informaţii: Cosmis

Icietate cu sediul social în Calea Vitan 
la Registrul Comerţului cu numărul 

)20, reprezentată prin Preşedinte C.A. 

irată câştigătoare şi vă transmite prin 

iare în vederea fundamentării deciziei 

situat în Bucureşti, Sector 3, Drumul

Ilte, tel:

Cu stimă,

SD3 Salubritate şî Deszăpezire Ş3 S.R.L. 

Preşedinte C.A.
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERJ 
Nr. VPE020982 din data de 03

VICII 
.20X9(5

1. Părţile contractante 
X .l VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., persoană jdridică română, cu sediul social în 
Splaiul Independenţei, nr. 291-293, et. 14, birou 1, Sector 6, Nun. Bucureşti,înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. 340/13314/2011, Cod Unic ds Identificare RO 29319742, cont 
bancar RO02 ROIN 9116 0016 4776 RO01, deschis la Idea Ba 
-  Administrator, în calitate de Prestator, pe de o parte, 
şi
1.2 SD3 -  SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.,

V E G O IMAGSNEAZĂ-ŢJ
VIITORUL

nk, reprezentată prin Manta George

:u sediul social în Bucureşti, Calea 
Vitan, nr. 154-158, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţul! ii Bucureşti sub nr. 340/9896/2017,
Cod Unic de înregistrare RO 37804020, reprezentată de Niţu 
de Beneficiar, pe de altă parte,

hotânnum ite individual „Partea" ş i în mod colectiv „Părţile" au 
prestări se rv icii denum it in continuare „Contractul" în urmăi

'ât să  încheie prezentul contract de 
'tbarele condiţii:

Mihai -  Preşedinte C.A., în calitate

astfel:
condiţiile contractuale agreate de

re Beneficiar, în baza Contractului,

2. Definiţii şi interpretare
2.1 în  prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi 
a Contract -  înseamnă prezentul document care cuprinde 
către Părţi cu privire la  activităţile asumate, inclusiv anexele ia Contract, precum şi orice alte 
anexe, amendamente^ modificări,' adăugiri, care pot apărea pe parcursul derulării sale; 
b. Parte ş i P ă rţi-  înseamnă Beneficiarul şi Prestatorul; 
c < P re ţu l Contractu lu i — preţul plătîbii Prestatorului de că
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin Contract; 
d. S e rv ic ii -  activităţi a căror prestare fac obiect al Contract ului;

S tu d iu g e o te h n ic- studiu de specialitate ce constă în cercetarea terenului de fundare prin 
executarea de foraje geotehnîce, prevelarea de probe şi analizarea acestora în laborator în 
vederea stabilirii structurii soiului, adâncimea optimă de realizare a fundaţiei, nivelul apelor 
subterane, caracteristicile terenului în zona de fundare cu precizarea presiunii maxime 
convenţionale admise, condiţiile climatice, datele seismice s jecifîce, recomandări privind tipul şi 
dimensiunile fundaţiei.
t  Forţa m ajoră  -  un eveniment mai presus de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut îa momentu încheierii Contractului şi care face 
imposibilă executarea şî, respectiv, îndeplinirea Contrac :uluî. Sunt considerate asemenea 
evenimente: răiboafe, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmareă unei carantine, embargou, enumerarea lefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu 
este considerat'forţă majoră un eveniment asemenea ceh r de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executate, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre Părţi; 
& Leg isiâp a  -  înseamnă totalitatea actelor normative cu caracter general sau individual în 
vigoare, aplicabile pe teritoriu! României;
h ,Z i~  zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod expres altfel; An -  365 de zile.
2.2 în  prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi cont are, cuvintele ia forma singular vor 
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.3 Titlurile din contract nu vor fi luate în considerare la interpretarea Contractului.
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2,4 Documentele care formează acest Contract vor fi consider 
există discrepanţe între aceste documente, prevederile u ltim ii

ate ca expiicându-se reciproc. Daca 
ui document convenit vor prevaia.

V E G O fKA&NEAZĂ'ŢI
VATOSUL

3. Obiectul Contractului
3,1 Prestatorul va asigura pentru Beneficiar servicii de realizăre studiu geotehnic pentru terenul 
intravilan situat în Bucureşti, sector 3, str. Drumul Lunca Vişagului, nr. 42-60, în suprafaţă de 
12.400 mp, conform ofertei Prestatorul prevăzută în Anexa nţ, 1 la prezentul Contract (Anexa nr. 
1 — Ofertă studiu geotehnic).
3.3 Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit în 
asigurate de către Prestator.
3.4 Finalizarea serviciilor prevăzute în prezentul contract se via concretiza prin semnarea de către 
Părţi a unui Proces-verbal de recepţie a serviciilor respective. F rocesui-verbal va conţine activităţile 
şi serviciile prestate de Prestator, termenele de finalizare a s€ 
există).

>rezentul Contract pentru serviciile

rviciilor şi observaţiile Părţilor (dacă

4, Preţul Contractului şi modalitatea de plată
4.1 Preţul total al Contractului, plătibi! Prestatorului de 
integrală şi corespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul prez 
care se adaugă TVA.
4.2 Preţul Contractul ui se va factura la recepţia serviciilor ce 
4.3. Factura fiscală este scadentă în termen de 5 zile de la

către Beneficiar pentru îndeplinirea 
qntului contract este de 2.700 lei ia

fac obiectul contractului, 
ehiiterea de către Prestator.

* lor.
umbele Părţi şi se derutează până la

5. Durata Contractului. Termene de prestare a servlci
5.1 Contractul intră în vigoare la data semnării iui de către 
dată îndeplinirii integrale a obligaţiilor Părţilor.
5.2 Prestatorul se obligă să predea serviciile ce fac obiectul prezentului Contract în termen de 12 
zile Euciaţ< & re^
5.3 Prestatorul este îndreptăţit la prelungirea duratei Conta 
serviciilor este întârziată din cauze neimputabiie Prestatorulu

Contract, în termenul stabilit, cu

u âe poate deduce în mod rezonabil

6. Obligaţiile Prestatorului
6.1 Să presteze serviciile care fac obiectul prezentului 
respectarea normativelor tehnice şi prevederilor legale în vigbare.
6.2 Să execute serviciile prevăzute în Contract, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 
angajamentului asumat.
6.3 Să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele şî orice alte 
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru Contract, în măsura în care 
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sqi 
din Contract.
6.4 Să informeze Beneficiarul asupra tuturor împrejurărilor ndconforme cu situaţia avută în vedere 
fă Contractare şl sa particip i iă soluţionarea problemelor ivit i pe parcursul derulării Contractului.
6.5 Prestatorul este responsabil pentru prestarea serviciilor prevăzute în Contract şî de calificarea 
personajului folosit pe toată durata Contractului.
6.6 Să transmită către Beneficiat documentaţia rezultată în iirma prestării serviciilor.
6.7 Prestatorul va presta serviciile cu diligenţa unui bun profesionist, la termenele şi în condiţiile 
stabilite în Contract, cu respectarea strictă a normelor legale incidente.

actului in măsura m care prestarea
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6.8 Să respecte normele de etică profesională, care se referă la principiile: integritate şî 
obiectivitate, competenţă profesională, confidenţialitate, prşcum şî reguli de loialitate şi non- 
concurenţă faţă de Beneficiar.

7. Obligaţiile Beneficiarului
7.1 Să pună la dispoziţia Prestatorului toate documentele, facilităţile şi/ sau informaţiile necesare 
asigurării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract.
7.2 Să asigure Prestatorului condiţii de acces în amplasament) până cel mai târziu la data începerii 
lucrărilor si să emită un ordin de începere a lucrărilor.
7.3 Să predea amplasamentul, Beneficiarul va avea în vedere 
lucrărilor să se evite interceptarea reţelelor edilitare subteru 
construcţii subterane, etc.), Prestatorul fiind degrevat de orice 
acestora sau provocării de pagube/accidente în amplasamen
7.4 Să intervină prompt, la sesizarea Prestatorului, pentru re: 
sa, legate de situaţiile neprevăzute ce pot apărea pe parcursul
7.5 Să recepţioneze documentaţia aferentă serviciilor prestate, 
cum a fost predată de către Prestator.
7.6 Să achite contravaloarea serviciilor asigurate de către Prestator, în cuantumul şi la termenele 
menţionate în Contract.

8. Sancţiuni |>entru neîndeplinîrea culpabilă a obligaţţi
8.1 în  cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuş
prin Contract, Beneficiarul are dreptul de a percepe cu titlu 
0,1% din Preţul Contractului, pentru fiecare zi de întârzie^ 
completă a obligaţiilor. .'. /.V.',,.-
8.2 în  căzui neachitarii preţului la expirarea perioadelor conv 
Prestatorului penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% dir 
fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţi
8.3 Partea care nu isi respecta obligaţiile asumate prin Contr 
datoreaza celeilalte Parti, in completarea celor prevăzute mai 
integrala a prejudiciului cauzat din culpa sa.

9. întârzieri, sistare, recepţie şi verificări
9 .1 , în  cazul în care:
a. Volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b. întârzierea predării fronturilor de lucru conform graficului
c. Condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
d. întârzierea plăţilor serviciilorr care fac obiectul contractului 
îl îndreptăţesc pe Prestator să solicite prelungirea termenul 
acestea, părţile putând stabili de comun acord, orice 
Prestatorul are dreptul.
9.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului, Prestatoru 
cauză unor acţiuni sau inacţiuni ale Beneficiarului, acesta a 
în timp util, Beneficiarului. Modificarea datei/perioadeldr de 
Părţilor, prin act adiţionai.

prelun

nu
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ca la prestarea serviciilor/ execuţia 
ne (conducte, cabluri electrice sau 
responsabilitate în cazul deteriorării

olvarea problemelor de competenţa 
derulării Contractului, 

v în format fizic sau electronic, astfel

lor.. . . . .
iş te  să-şî execute obligaţiile asumate 
de penalităţi o sumă în cuantum de 
e> până ia îndeplinirea efectivă şi

friite , Beneficiarul se obligă să achite 
plata neefectuată, calculate pentru 

lor.
act sau le executa necorespunzator 
sus, despăgubiri pana la acoperirea

de execuţie; sau

de prestare sau a oricărei părţi din 
gîre a duratei de execuţie la care

respecta termenul de prestare, din 
obligaţia de a notifica acest lucru, 

jrestare asumate se face cu acordul
rs

PRESTATOR



IO. Subcontractare şl cesiune
10.1 Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Benefi 
Contractul. Prestatorul va fi responsabil pentru acţiunile sau 
Subcontractant, pentru acţiunile sau neîndeplinirea ob 
Prestatorului.
10.2 Prestatorul poate transfera total sau parţial drepturile conferite acestuia prin Contract, fără 
să obţină, tn prealabil, acordul scris a! Beneficiarului.

ligaţii

V E G O ikagiheazA-ti
VHTORUL

iar de modul în care îndeplineşte 
neîndeplinirea obligaţiilor oricărui 
or colaboratorilor sau angajaţilor

n

11. Forţa majoră
11.1 Părţile nu răspund de neexeeutărea la termen şî/sau de 
-  totală sau parţială, -  a oricărei obligaţii care îi revine 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei 
Majoră, aşa cum este definită de lege.
11.2 Partea care invocă Forţa Majoră este obligata să notific 
de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posi 
lui.
11.3 Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentfj 
dreptul să~şî notifice încetarea de plin drept a prezentului 
să pretindă daune-înterese.

executarea în mod necorespunzător 
baza prezentului Contract, dacă 

respective a fost cauzată de Forţa

bile

Con

12. Soluţionarea litigiilor
12.1 Toate litigiile se vor soluţiona pe cale amiabilă,
12.2 în  cazul în care nu se ajunge ia un acord pe cale amiabilă, Părţile se vor adresa instanţelor 
judecătoreşti competente din Bucureşti.

este necesară sau prevăzută prin
13. Comunicări şi notificări
13.1 Orice notificare sau comunicare a cărei transmitere 
prezentul Contract va fi considerată valabilă şi efectivă în cazul în care este dată în scris şi predată 
către următoarele persoane, prin poştă cu confirmare de primire (pre-plătită) sau servicii de curier, 
fax, e-rnaîl:
a) Dacă este adresată Prestatorului:
Către: VEGO CONCEPT ENGIHElERXNG S.R.I.
în  atenţia: domnului George Manta -  Administrator 
Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 291-293, sector 6, Bucureşti 
Telefon: 021.315.03.97 
Fax: 021.315.03.98 
Email: office@veao.holdinqs
b) Dacă este adresată Beneficiarului:
Către: SD3 -  SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L 
în  atenţia: domnului Mihai Niţu ~ Preşedinte C.A.
Adresa: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, Bucureşti 
E-mail: salubritate.s3@vahbo.com

celeilalte Părţi, în termen de 5 zile 
în vederea limitării consecinţelor

respectiv nu încetează, Părţile au 
itract tară ca vreuna dintre acestea

13.2 în  situaţia în care comunicarea/notificarea se face pe 
confirmâre de primire şi se va considera primită de destinatar 
primitor pe această confirmare.

cale poştală, ea se va transmite cu 
la data menţionată de oficiul poştal
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1 3 3  In situaţia în care comunicarea/notificarea şe tran: 
electronice de comunicare (fax ori e-mail) ea se va considera 
cea în care a fost transmisă, iar dacă notificarea/comunicarea 
consideră primită a doua zi lucrătoare după cea în care a fost 
13.4 Orice modificare a datelor de contact menţionate rr 
contractantului în condiţiile prezentului capitol. în  caz contrar, 
comunicările şi notificările transmise la datele de contact d 
adresă comunicată, după caz.

IMAGIHEAZ&'ŢI
VIITORUL

mite prin intermediul mijloacelor 
primită în prima zi lucrătoare după 
se transmite după ora 18:00, ea se 
transmisă.
ai sus vor fi aduse la cunoştinţa 
/or fi considerate valabile şi efective 
n prezentul capitol sau din ultima

14. încetarea Contractului
14.1 Contractul poate înceta în următoarele condiţii:
a) Prin îndeplinirea în totalitate de către Părţi a obligaţiilor contractuale asumate;
b) Prin acordul scris al Părţilor;
c) Prin reziliere, ca urmare a neexecutării de către una dintre 
Rezilierea nu va împiedica partea care o invocă să solicite repararea oricăror prejudicii suferite ca 
urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale de către ceala tă Parte.
14.2 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor Contract o va notifica celeilalte Părţi, 
cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează
14.3 încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
Părţile contractante, acestea urmând a fi achitate de Benefici ar în totalitate.

ace: ti
va

15. Clauza de confidenţialitate
15.1 Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra 
tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor cu care intră 
cunoştinţă ca urmare a aducerii la îndeplinire a obligaţiilor c
15.2 Părţile vor păstra secretul asupra datelor, informaţiile 
derulării contractului cât şi după data încetării efectelor 
faţă de persoanele implicate în derularea contractului se 
numai asupra informaţiilor necesare în îndeplinirea contractu 
1 5 3  Divulgarea informaţiilor confidenţiale se va putea realiz^ 
părţi.
15.4 Oricare dintre părţi va fi exonerată de răspundere 
confidenţiale, dacă:
a) informaţiile au fost dezvăluite după ce a fost obţinut a 
asemenea dezvăluire;
b) a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţiile;
c) informaţiile erau deja publice la data dezvăluirii lor, îndepe jv 
informaţiile.
15.5 Partea care încalcă prevederile prezentei clauze va fi o ţ  
daune interese, pentru repararea prejudiciului cauzat.

16. Protecţia Datelor cu Caracter Personal 
16.1 Beneficiarul este de acord ca Prestatorului să poată 
furnizate de Beneficiar în scopul executării prezentului Contra 
fi prelucrate în următoarele scopuri: (i) executarea prezers 
ulterioare cu privire lă evenimente/serviciî pe care Prestator j I 
de interes pentru Beneficiar. Prestatorul garantează că deţin

Părţi a obligaţiilor contractuale;

Condiţiilor Contractului cât şi asupra 
în contact sau care li se aduc la 

ohtractuaîe.
r şî documentelor pe toată durata 
uia. Dezvăluirea oricărei informaţii 
face confidenţial şi se va extinde 

ui.
numai cu acordul scris al celeilalte 

pentru dezvăluirea de informaţii 

cjordul scris al celeilalte părţi pentru

dent de culpa Părţii care a dezvăluit 

igată să plătească celeilalte părţi

prelucra datele cu caracter personal 
ict. Datele cu caracter personal vor 
ituluî Contract şi (ii) comunicările 

le organizează/pune ia dispoziţie, 
e resursele şi capacitatea necesară
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pentru punerea în aplicare de măsuri tehnice şi organizatorice 
realizata în temeiul prezentului Contract să respecte preved 
şi să asigure protecţia drepturilor persoanelor vizate.
16 .2  Ambele Părţi sunt conştiente de faptul că normele euro 
aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniţi 
care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor 
sau care le furnizează servicii. ,
Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarje 
limita la:
•  capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate 
transferul informaţiilor personale;
• informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor 
72 ore şi, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la nr 
a securităţii datelor a ajuns în atenţia acestuia,
• îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documefr 
679/2016.
16.3  Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor 
încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării, iar orice preludn 
face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, înche i 
de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este 
realizării obiectului principal ai contractului.
16 .4  Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu p 
unor terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre uti 
Părţile vor lua toate măsurile tehnice şi în special organiza 
obligaţiile asumate prin această clauză:
• vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la 
care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelu
• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze 
acces num ailă datele la care au Drept de acces şi că datele 
copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în cursul
• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citi 
fără autorizaţie în timpul transmiterii electronice sau transp 
să stabilească către care organisme se doreşte să se efectu 
personal prin mijloace de transmitere a datelor;
• se vor asigura că pot verifica şî stabili dacă şî de către ci 
eliminate datele cu caracter personal în/dtn sistemele de pre
• se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a date 
prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul inchei
• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt p 
accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri difeU

pre 1
H e

17. Clauze finale 
17.1 în  situaţia în care una dintre dispoziţiile Contractului este 
contractuale vor continua să producă efecte. Părţile vor pro o 
efecte juridice cu alta, permisă de lege şi care să corespund a 
de clauza devenită nescrisă.
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adecvate, astfel încât prelucrarea 
drile Legilor privind Protecţia Datelor

3ene din Regulamentul 679/2016 se 
nea Europeană şi oricărei persoane 

vizate situate în Uniunea Europeană

dor prevederi, inclusiv dar fără a se

privind ştergerea, corectarea sau

relevanţi, într-un interval maxim de 
omentul în care o astfel de încălcare

tarea conformării cu Regulamentul

n limita contractului pe care îl au 
■are suplimentară sau în alt scop va 
ă tîn tre  Părţi. De asemena perioada 
limitată la perioada corespondentă

)t deveni accesibile sau comunicate 
izare într-un alt mod. Prin urmare, 

1(orice necesare, în ceea ce priveşte

lîstemele de prelucrarea datelor cu

un
orare a datelor;

sistem de prelucrare a datelor au 
:u caracter personal nu pot fi citite, 
ucrăriî sau utilizării şi după stocare; 
, copiate, modificate sau eliminate 

oltului şî că este posibil să verifice şi 
eze transferul datelor cu caracter

re au fost introduse, modificate sau 
jcrare a datelor;
or cu caracter personal, datele sunt 
at între Părţi;

r^tejate de distrugere sau pierdere 
îte pot fi prelucrate separat.

lovită de nulitate, celelalte dispoziţii 
:eda la înlocuirea clauzei lipsite de 
scopului economic avut în vedere
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17.2 Prevederile Contractului se completează cu dispoziţiile co iu lu i civil, precum şi cu prevederile
ntegrantă din acesta.
rice înţelegere verbală a acestora,

cuprinse în eventuale anexe, acte adiţionale, care vor fi parte
17.3 Prezentul Contract reprezintă voinţa Părţilor şi înlătură cjr 
anterioară încheierii lui.
17.4 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Corjtractuiui, de a conveni modificarea 
clauzelor Contractului, prin act adiţional.
17.5 Reprezentanţii semnatari ai Părţilor declară pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută 
de legea penală pentru înşelăciunea în convenţii, că au calîtab îa cerută de lege şi statut pentru a 
angaja voinţa valabilă a societăţii ce o reprezintă, prin semnarea prezentului document.
17.6 Prestatorul autorizează Beneficiarul privind dreptul a< 
prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul proprii şi implicit de a prelucra datele cu 
caracter personal în raport în raport cu obligaţiile contraqtuale şi ale Regulamentului U.E. 
679/2016.
17.7 Anexa 1 -  Ofertă studiu geotehnic şi Anexa 2 - Plan amp 
din prezentul Contract.

asament imobil fac parte integrantă

Prezentul Contract a fost semnat în 2 (două) exemplare origi 
pentru fiecare parte contractantă, ambele având aceeaşi vaioâ

laie, câte 1 (un) exemplar original 
re juridică.

Prestator,
VEGO CONCEPT ENGINEERING S .R .L

Administrator

Beneficiar
SD3 - SALUBRI ZARE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S .R .L

Preşedinte C.A.
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Anexa 1 - Ofertă studiu geotehnic

şti, sector 3, str. Drumul LuncaAdresa (locaţie) studiu: terenul intravilan situat in Bucurje: 
Vişagului, nr. 42-60, în suprafaţă de 12.400 mp

Prestatorul va asigura pentru Beneficiar servicii de elaborare s
* execuţie foraje geotehnice: 2 foraje x 6m/foraj
* analize de laborator geotehnic;
* întocmire studiu geotehnic;
* verificare Af.

Preţul serviciilor de elaborare studiu geotehnic este d e I .700 lei la care se adaugă TVA,
plătibîi în termen de 5 zile de ja  data predării studiului geotehnk

Preţul poate varia în funcţie de numărul analizelor de 
studiului geotehnic.

labe rator necesare pentru întocmirea

NOTA:
- amplasamentul va fi predat liber de orice sarcină (important: 
cabluri şi reţele subterane) şi se va asigura accesul;
- din foraje se vor recolta probe de pământ tulburate şi netuit
- probele de pământ vor fi transportate şi analizate în laborato
- se vor efectua încercări de laborator geotehnic;
- se vor întocmi fişele complexe ale forajelor, care vor conţih 
interceptat, grosimea strateior, adâncimea de apariţie a ap^i 
analizelor de laborator, etc;
- pe baza investigaţiilor din teren, a rezultatelor determină 
întocmi studiul geotehnic, cu respectarea normativului 
documentaţiile geotehnice pentru construcţii", a standardelor
- studiul geotehnic va fi însoţit de un referat de verificare la e:

Durata de execuţie:

udîu geotehnic ce vor consta în:

ic.

semnalarea eventualelor trasee de

urate, conform STAS 1242/4-85; 
rui geotehnic;

e descrierea litologică a terenului 
i subterane, precum şi rezultatele

ilor de laborator geotehnic se va 
NP-074/2014 "Normativ privind 

şî normativelor în vigoare;
<igenţa Af.

Denumire lucrare

Lucrări de teren -  execuţie foraje
Laborator geotehnic
Studiu geotehnic
Verificare A f

Zile lucrătoare
1 1 2 \ Y Ţ a  1 5 9 10 11 12~

E H i z t i z n T :  i

ef;i

Beneficiarul, va pune la dispoziţia Proiectantului toate documentele solicitate de către acesta din 
urma, necesare prestării serviciilor.
Plata taxelor percepute de către instituţii şî autorităţi va fi 
achitate urmând' a fi decontate de către Beneficiar în baza 
percepe comision.
In cazul în care în urma realizării serviciilor din prezentă 
suplimentare care nu fac obîectui prezentei oferte, acestea se 
Beneficiarului.

ictuată de către Proiectant, sumele 
cocumentelor justificative, fără a se

ofertă, vor fi identificate servicii 
vor oferta suplimentar, la solicitarea

Prestator/
VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. SD3 - SALUB

Administrator 
/Gedrge

Beneficiar
R U Z A R E ^ ^ ^ Ă P E Z IR E  S3 S .R .L
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jmagmeuzA-ţi
VIITORUL

Anexa 2 - Pian amplasament Imobil

Prestator,
VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Administrator
Georgeijanta

Beneficiar
SD3 - SALUBRIZARE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Preşedinte C.A,
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII iiV

Societatea Comerciala 
AS CO PRODEXIM SRL 
Ieşire Nr. 10 
Data 23-04-2019 

OBILIARE
(CUMPĂRARE)

Nr.10 dîn 2 3 -04 -201 9
Intre,

Societatea AS CO PRODEXIM S.R.L., cu sediul in Bucureşti, str. Pietrache Poenaru 28, sector 5, CUI RO 
3147449 si J40/20769/1992, Cont IBAN RO04BRDE 410SV21089474: .00 sucursala Rahova, reprezentata legal 
de Gabriela Ciobanu in calitate de Administrator si asociat, dornic 

: posesoare a CI seria î nr. r eliberat de !
calitate de intermediar $i PRESTATOR,

fiata in Bucureşti,
a data de in

si

SD3 SALUBRIZARE Şl DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., persoana juridica roni<
Vitan, nr. 154-158, parter, biroul 2, sector 3, înregistrată la Regis
C.U.I. RO 37804020, legal reprezentata prin dl. M ihai Niţu, Preşepinte al Consiliului de Administraţie, in 
calitate de CUMPĂRĂTOARE SI BENEFICIAR

ana, cu sediul in Mun. Bucureşti, Calea 
rul Comerţului sub nr. J40/9896/2017,

1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul prezentului contractului este de prestări servicii imobiliare pe baza de comision, ce constau in 
prezentarea de oferte de vânzare terenuri, in vederea achizitiqnarii unuia/unora dintre ele de către 
BENEFICIARUL prezentului contract.

1.2 PRESTATORUL se obliga sa prezinte BENEFICIARULUI ofertele dk vanzare TERENURI aflate in baza sa
de date, dintre care BENEFICIARUL a ales sa vizioneze in vedere * cumpărării terenul de la punctul 1.2a}

1.2 a) teren intravilan situat in Bucureşti, sector 3, str. Drumul 
cadastral 234756 înscris în  cartea funciară nr. 234756 a localită 
teren in suprafaţă de 12.400 m.p. conform actelor de proprietaft 
categoria de folosinţă arabil

Proprietari vânzători:
1. , cetăţean roman, dom iciliat in Bucureşti

unea Vişagului, nr. 42-60, număr 
ii Bucureşti sectorul 3, compus din 
e (Tarla 279, parcela A1209/6),

1



2,

3.

4.

5*

6.

7,

8.

9.

13  Ofertele de vanzare, informaţiile aferente acestora precum si 
acestora, constituie proprietatea Prestatorului.

2.. TERMENUL CONTRACTULUI

2.1 Prezentul contract se încheie pe toata perioada derulării tra 
a terenurilor identificate fa punctuM.2 a, începând cu vizionarea 
vanzare, autentificarea antecontractuîui sî a actului de vanzare cu 
totala a comisionului de către agenţia imobiliara în calitate de 
prezentului contract.

3 GARANŢIILE BENEFICIARULUI

ri zactiei de comparare de către BENEFICIAR 
acestora, negocierea preţului de 

Tiparare la notariat si pana la încasarea 
P re ia to r  de la Beneficiar, conform

oate mijloacele de identificare ale

3.1 BENEFICIARUL recunoaşte valoarea serviciilor prestate de age îtia imobiliara SC ASCO PRODEXIM SRL si 
este de acord cu plata acestora in baza unui comision specificat la punctul 5.1 si cu faptul ca aceasta plata 
este garantata prin prezentul contract.



GARANŢIILE PRESTATORULUI

4.1 PRESTATORUL va asista BENEFICIARUL pe toata perioada derul; tril negocierilor de vanzare pana ia 
semnarea Contractului de Vanzare -Cumpărare autentificat de îo ta ria t

5 PLATA COMISIONULUI

5.1. In cazul in care este încheiata tranzacţia de vanzare cumpărare 
încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare, 
BENEFICIARUL acestui contract si Proprietarii terenurilor identifica 
obliga sa plateasca PRESTATORULUI pentru serviciile prestate, un 
de vanzare cumpărare n o ta r ia l.

cu

a terenurilor de la punctul 1.2 a), prin 
>e durata prezentului contract intre 
:e fa punctul 1.2a, BENEFICIARUL se 
m ision de 0,5 %+TVA din preţui final

5.2 BENEFICIARUL va transfera comisionul datorat către SCASCOP 
baza unei fa c tu ri, emise ia data efectuării plaţilor de către BEI' 
proprietarii terenurilor menţionate la art.1.2 a).

5,3 Comisionul PRESTATORULUI va fi plătit de BENEFICIAR, proport î 
BENEFICIAR către Proprietarii terenurilor, contractului de vanze 
autentică,

5.4. Daca preţul IMOBILULUI este exprimat in valuta, plata comisionului se va face in lei la cursul RON /
EURO al băncii din ziua efectuării plaţii, respectiv cursul băncii und 
euroal BNR.

iODEXIM SRL, in contul acesteia în 
EF1CIARUL prezentului contract către

onai cu sumele plătite de către 
re cumpărare încheiat în formă

se va face plata tranzacţiei sau la cursul

5,5. Daca plata nu se face la data stabilita, BENEFICIARUL se obliga 
p la ta , plus penalîtati de 0,1% pe fiecare zi de intirziere la suma re 
a penalităţilor sa poata depăşi baza generatoare pana ia data

i a plateasca PRESTATORULUI suma de 
st anta de plata dar fără ca valoarea totala 

achîlarii.

5.6 BENEFICIARUL se obliga sa nu trateze si sa nu contracteze 
persoane fizice sau juridice, cu proprietarii/imputernicitii 
PRESTATOR BENEFICIARULUI si recunoaşte ca in situatiă 
proprietarii/imputernicitii proprietarilor imobilului de ta pu 
PRESTATORULUI.

5.7 BENEFICIARUL are dreptul să cesioneze drepturile şi obligaţiile 
către o terţă persoană, cu respectarea drepturilor dobândite dc

in nici un mod, direct sau indirect, prin 
proprietarilor imobilului prezentat de 

apariţiei unor înţelegeri separate cu 
1,2a), se produc daune materialen:tul

asumate faţă de proprietarii terenurilor

6. LEGEA APLICABILA

6.1 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai ffrîn 
de ambele parti contractante.
6.2 Acest contract va fi guvernat de legea Romana

intermediul unui act adiţional, semnat

3



* 6.3 Orice conflicte ce vor apare in legătură cu acest Contract de prestări servicii imobiliare(cumparare) ,daca
nu se apianeaza in mod amiabil intre parti, vor fi înaintate pentru sojutionare instanţelor judecătoreşti 
competente.

Prezentul contract a fost încheiat in Bucureşti,astazi 
valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte.

23.04.2019; in doua exemplare originale , cu aceiaşi

BENEFICIAR,

SD3 SALUBRIZARE Şl DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

PRESTA rOR
SC ASCOPRODEXIM SRL
Gabriela Ciobanu
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UM'ftTE
MJESZAPEZISESa

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr, 2, sector 3, Bucureşti 
CU.E.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9895/21.06.2017
email: salubntate.s3@vahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

Notă de com andă

i ~ SD 3'SA LU BRITA TE Si’“ j
f 0EÎ-4A i*EZ(HF SO.JE>R L. :i :-V-' - .S-'- f  1

C ătre: S.C, ALEX C E O C A D  S.R.L. 
Em ail: pelcea_alex@yahoo*com

Subscrisa. SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L.. societate cu sediul social în Calea Vitan 

nr. 154-158, parter, birou nr. 2, Sector 3, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul 

J40/9896/21.06.2017, cod unic de înregistrare fiscală RO 37804020, reprezentată prin Preşedinte C.A. 

d-nul Mibat Niţu, vă informează faptul că oferta dvs. a fost declarată câştigătoare şi vă transmite prin 

prezenta o notă de comandă pentru realizarea unui studiu topografic pentru terenul intravilan în suprafaţă 
de 12.400 mp situat in Bucureşti, Sector 3, Drumul Lunca Vişaguluî nr. 42-60.

Persoana dc contact pentru mai multe informaţii: Cosmm llie, tel:

Cu stimă.

SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L.

Preşedinte C.A.

Pagina 1 din 1
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î **
5/3/20 f j Yahoo Maii - Re: Cerere de oferta

Re; Cerere de oferta

De ia: Alexandru Peicea (pelcea„aiex@yah< io.com)

Către: salubritate.s3@yahoo.com 

Dată: vineri, 3 mai 2019, 13:52 EEST

Buna ziua,

Pentru realizarea studiului topografic dferta de preţ este astfel:

- realizarea studiului topografic: 2500!ei +TVA
- obţinere avuz OCPI ( daca este cazul): 500 lei +TVA

Revin in cel mai scurt timp posibil si 

Cu stima,

ing. Peicea Alexandru 
tel:

On Thursday, May 2, 2019, 2:38:59 PM

Buna ziua,
Va transmitem in attach o cerere 
Aşteptam răspunsul dvs.
Cu stima,
Cosmin Mie

( u oferta semnata si stampilata.

SD3 SALUBRITATE Si 
j DESZAPEZlRBSa^R .L.

l SÎa& L lunaJ & ul̂

MT+3, salubritate sector3 <saiubritate.s3@yahoo.com> wrote:

de oferta pentru realizarea unui studiu topografic,

1/1
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PROMISIUNE BILATERALA DE VANZj iRE -  CUMPĂRARE

Intre:

in calitate de PROMITENTI VÂNZĂTORI

si

SD3 SALUBRIZARE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., pers<j>
Bucureşti, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, biroul 2, sector 3 
nr. J40/9896/2017, C.U.I. RO 37804020, legal reprezen 
Consiliului de Administraţie, in calitate de PROMITENTA

-ana juridica romana, cu sediul in Mun. 
înregistrată la Registrul Comerţului sub 

prin dl. Mihai Niţu, Preşedinte al 
dUMPARATOARE
teta

A intervenit prezenta promisiune bilaterala de vănzare - cumpărare, 
in următoarele condiţi

A r tl. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI, personal, promitem sa vindem, iar PROMITENTA
CUMPĂRĂTOARE promite sa cumpere dreptul de proprietate asupra imobîluîui-teren intravilan 
situat in Bucureşti, sector 3, str. Drumul Lunca Cetăţii, nr.f 36-638. număr cadastral 209131 (număr 
cadastral vechi 10849), înscris în cartea funciară nr.20913 [, nr. vechi 79506 (Tarla 279, parcela 
1209/3), compus din teren in suprafaţă de 12.200 m.p. conf )rm actelor de proprietate (12.142 m.p. 
conform măsurătorilor), categoria de folosinţă arabil („Imobih 1”);

ului de proprietate nr.24127/15.11.1995
Art.2. Imobilul a fost dobândit după cum urmează:

a) Prin reconstituirea dreptului de proprietate conform Tii 
emis de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Drepiului de Proprietate asupra Terenurilor 
Municipiul Bucureşti Sector Agricol Ilfov şi piocesul verbal de punere în posesie 
nr. 1273/20.10.1995, în favoarea lui

b) Prin moştenire, conform Certificatului de moşteni
, de pe

moştenitorilor * _ ;
c) Prin moştenire legală, conform Certificatului suplimentar de moştenitor nr.20/19.09.2017 la

certificatul de moştenitor nr.24/10.11.2016, emis de SPN Călborean şi Asociaţii, de pe urma 
defunctului în favoarea moştenitorilor' :

or nr. 138/12.î l .  1997 emis 
urma defunctei

de BNPA 
n favoarea

î



Art.3.1. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI, personal, dec aram si garantam pe PROMITENTA 
CUMPĂRĂTOARE ca Imobilul se afla in circuitul civil si n 1 face obiectul in întregime sau parţial, 
al unei/unor declaraţii de utilitate publica anterioara exproprierii, sau al unui interes public de orice 
natura, care ar putea duce Ia diminuarea suprafeţei Imobilului 
naţionalizat sau scos din circuitul civil, nu este grevat de sarcini sau servituţi, nu face si nu va face 
obiectul vreunui contract de închiriere si nu a fost si nu va fi a(ius ca aport in natura la capitalul social 
al vreunei societăţi comerciale.
3.2. Noi, p r o MITENTII VÂNZĂTORI personal, declatem ca nu suntem implicaţi si după 
cunoştinţele noastre, nu exista iminenta nici unui litigiu, arbitraj sau procedura administrativa al căror 
rezultat ar putea afecta dreptul de proprietate deţinut asupra Imobilului.
3.3. De asemenea, noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI dec] aram ca nu exista si ca nu avem nicio 
cunoştinţa despre nici o acţiune in revendicare introdusa, soluţionată, in executare silita sau pe cale de 
a fi introdusa si care sa aibă ca obiect imobilul ce se înstrăinează.

ars
Î I

Art.4.1. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI personal, declţi 
amenzi, majorări de întârziere sau alte sume scadente datorate
4.2. Toate informaţiile si documentele furnizate sau c  
CUMPĂRĂTOARE de către PROMITENTII VANZATO 
purtate cu privire la prezenta promisiune sunt corecte, complet|e 
in eroare ca urmare a unei omisiuni sau ambiguităţi.
4.3. PROMITENTII VÂNZĂTORI nu au cunoştinţa despre 
alte structuri in subsolul Imobilului sau in vecinătatea ac 
previzionate de către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE.
4.4. Imobilul nu face obiectul niciunei limitări privind protecţ: 
fost declarat parte din nicio arie protejata legal (de ex. Natura

ram ca nu exista si nu vor exista taxe, 
<Je noi cu privire Ia imobil

trebuie furnizate PROMÎTENTEI 
pentru scopul si in cursul negocierilor 
si exacte si nu sunt de natura a induce

existenta vreunor reţele de utilităţi sau 
ăstuia, care ar putea afecta investiţiile

a patrimoniului cultural naţional si nu a 
2(000, sit arheologic/minier, etc.).

Art.5.1. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI personal, ne 
promisiune sa nu oferim sau sa vindem Imobilul, nici unei 
începând cu această dată, efectele juridice ale promisiunii îno 
în care Părţile decid de comun acord prelungirea termenului pr :
5.2. Prezenta Promisiune a fost semnata in mod corespunză 
VÂNZĂTORI si conţine obligaţii legale, valabile si angajan 
CUMPĂRĂTOARE.
5.3. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI declarăm că 
PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a prezentei promişi 
funciară a imobilului menţionate la art.l.

iva
Art.6. Părţile convin ca semnarea Contractului de Vânzare 
perfecteze pana cel mai târziu la data de 15.06.2019, sub reze:
a) Concluziile analizei din punct de vedere tehnic si juri 
CUMPĂRĂTOARE, prin avocaţi si arhitecţi, sunt confonfi 
construi un imobil cu destinaţia de staţie sortare deşeuri, 
PROMITENTILOR VÂNZĂTORI, menţionate la art. 3, 
descoperit probleme cu privire la titlurile de proprietate, 
proprietate asupra imobilului cum ar fi plângeri, cereri, c 
aspecte/informaţii ce ar putea face obiectul unei dezbateri cu 
ar putea afecta posibilităţile de construire ale Imobilului, parţitjî
b) PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a obţinut de ia a 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, acordul privind cumpăl;

angajam in mod irevocabil prin prezenta 
:erţe părţi, până la data de 15.06.2019. 
îtează de plin drept, cu excepţia cazului 
n încheierea unui act adiţional 
or si valabil de către PROMITENTII 
:e ale acestora faţă de PROMITENTA

slmtem de acord cu notarea de către 
iuni de vânzare-cumpărare în cartea

- Cumpărare în formă autentică sa se 
îndeplinirii următoarelor condiţii: 

iic, instrumentata de PROMITENTA 
e cu scopul si intenţia acesteia, de a 

precum si cu declaraţiile si garanţiile 
5 de mai sus, in sensul ca nu s-au 
privire la transmiterea dreptului de 

dnflicte, restricţii aflate pe roi sau alte 
privire la dreptul de proprietate sau care 

sau integral; 
ijtoritatea sa tutelară, Consiliul Local al 

area acestui imobil;

cu
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c) PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a efectuat eva 
ANEVAR, iar raportul de evaluare confirmă că valoarea de pi 
preţului stabilit în art.7.
d) PROMITENTII VÂNZĂTORI vor înmâna, în co® 
PROMITENTA COMPARATOARE în vederea efectuării 
lit. a) şi a evaluării prevăzute la lit. c) şi vor prezenta certifîd; 
achitate taxele si impozitele locale aferente imobilului, precum 
care să rezulte că imobilul este liber de notări, sarcini, servituti

uarea imobilului, printr-un evaluator 
ibţă a imobilului este cel puţin conformă

Art.7.1. Preţul ferm agreat de Părţi este 45 EURO pe metru 
comisioanele de schimb valutar, calculat Ia cursul de cumpărat^ 
se efectuează plata, si care va fi plătit la data perfectării c 
singura transa. Preţul Imobilului se va raporta la suprafaţa 
cadastrale.
7.2. Preţul va fi plătit în conturile care vor ft indicate în contractul de vânzare -  cumpărare.

îătrat, in echivalent RON, incluzând si 
RON/EURO al BNR, pentru data când 
tractului de vânzare-cump arare, intr-o 

de teren rezultată din măsurătorile

FăArt.8. Prin prezenta promisiune de vânzare - cumpărare, 
Vânzare - Cumpărare având ca obiect imobilul menţionat la 
preţul stabilite de comun acord.

Art.9. In cazul in care, oricare din Părţi nu se va prezenta, 
forţă majora, (deces, boala, cutremure, incendii, inundaţii), 
PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE sau PROMITEM 
notificare cu minim 5 zile înainte, in vederea încheierii contr, 
autentica, cealaltă Parte va putea cere instanţei, fără vreo 
pronunţe o hotărâre judecătorească care sa tina loc de contrajc 
stabilite prin prezenta promisiune.

T II

aha

Art.10. In cazul în care PROMITENTA CUMPARATO
menţionat la art.l, ca urmare a concluziilor analizei tehnice şl 
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute în art.6, aceasta nu datorf 
PROMITENTILOR VÂNZĂTORI.

A rt.ll. In cazul în care PROMITENTA CUMPARATO
menţionat la art.l, deşi concluziile analizei tehnice şi juridice 
realizării construcţiei cu destinaţia de staţie de sortare deşeuri 
fost îndeplinite, aceasta va datora PROMITENTILOR VA? 
interese în cuantum de 20% din preţul de vânzare al imobilului

A rtl2 . In cazul în care PROMITENTII VÂNZĂTORI, toţi 
încheie contractul de vânzare-cumpărare, prin neprezentare 
PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE în termenul prevăzut 
drepturilor dobândite conform art.10, este îndreptăţită la daunjs 
de vânzare al imobilului.

ie, toate documentele solicitate de 
nalizei tehnice şi juridice menţionate la 
aţele fiscale din care să rezulte că sunt 
şi extrasul de Carte Funciară la zi, din 

sau drepturi de folosinţă.

irtile promit sa încheie Contractul de 
art.l de mai sus, in condiţiile, data si

din rea credinţă, cu excepţia motivelor de 
Ia sediul biroului notarial, indicat de 

VÂNZĂTORI, după caz, printr-o 
actului de vânzare - cumpărare in forma 

formalitate de punere in întârziere, sa 
t de vânzare - cumpărare, in condiţiile

i lRE renunţă să mai cumpere Imobilul 
juridice prevăzute la art. 6 lit. a) sau a 
ază nicio penalitate sau daune interese

£ Ltvil/ renunţă să mai cumpere Imobilul 
prevăzute la art. 6 lit a) sunt favorabile 
iar celelalte condiţii stipulate de art.6 au 
ZATORI afectaţi de acest refuz daune 
, stabilit conform art.8.

sau o parte dintre aceştia, refuză să mai 
la sediul biroului notarial indicat de 

a art. 10, aceasta din urmă, suplimentar 
interese în cuantum de 20% din preţul

Art.13. PROMITENTII VÂNZĂTORI declară că permit 
până la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărai 
art.l de activităţi care implica ridicări topografice, studii geo> 
cumpărătoare, a arhitecţilor, inginerilor, altor specialişti, 
Vânzători.

PROMITENTEI c u m p ă r ă t o a r e ,
e, desfăşurarea pe imobilul menţionat la 

etc. Accesul reprezentanţilor societăţii 
fi anunţat in prealabil Promitenţilorva

3



Art .1 4.1. Toate înştiinţările in baza prezentei Promisiuni se vc 
transmise de oricare din Părţi către cealaltă Parte/celelalte Părţ 

prin predare personala către Partea destinatara sau un 
prin transmitere prin scrisoare recomandata preplaîita 
prin e-mail confirmat in zile lucratoare si in timpul pro 

14.2. Orice înştiinţare care trebuie transmisa in baza prezen 
confirmării predării scrisorii / e-mailului.

■ face iii limba română, in scris, si vor fi 
intr-una din modalităţile de mai-jos: 

reprezentant al acesteia; sau 
c atre Partea destinatara; sau 
gramului de lucru.

oului va fi considerata transmisa la data

Art. 15.1. Legea aplicabila prezentei Promisiuni este legea rom 
legătură cu interpretarea clauzelor contractuale si/sau executai i 
amiabila. In cazul in care nu se ajunge la o înţelegere pe c 
judecata instanţei romane competente potrivit dreptului comun
15.2. Prezenta Promisiune a fost negociata si agreata in 
prevederilor, reprezentând voinţa libera, exclusiva si com 
Promisiunii si a conţinutului sau. In cazul in care vreo prevedb 
nula, ilegala sau inaplicabila din vreun motiv, aceasta m. 
aplicabilitatea celorlalte dispoziţii din prezentul contract, 
completeze sau sa înlocuiască toate sau oricare dintre prev 
dispoziţii legale, aplicabile si valabile, care sa producă un r 
avut in vedere iniţial de către Parti, fara a necesita renegociere^
15.3. Părţile se angajeaza una fata de cealalta ca, pe perioada 
respecte si sa protejeze confidenţialitatea tuturor clauzelor n< 
sau in posesia carora au intrat, indiferent in ce mod, in legai 
dezvăluie- astfel de informaţii către terti, eu excepţia căzu: 
executarea in bune condiţii a prezentei Promisiuni sau la cereri

ână. Orice litigii se vor ivi intre Parti in 
ea Promisiunii vor fi soluţionate pe cale 

ale amiabila, litigiile vor fi deduse spre

e j

Art. 16. Prezenta Promisiune s-a redactat in baza următoarelor acte:
a) Titlul de proprietate nr.24127/15.11.1995 emis de 

Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Mumei 
procesul verbal de punere în posesie nr. 1273/20.10.19S

b) încheierea nr.952260/12.09.2007 OCPI Bucureşti Secfc >:
c) Certificatului de moştenitor nr. 138/12.11.1997 emis 

Mihaela-Daniela;
d) Certificatului suplimentar de moştenitor nr.20/19, 

nr.24/10.11.2016, emis de SPN Călborean şi Asociaţii
e) Extrasul de carte funciară emis de BCPI B 

nr.35254/22.04.2019.

Art. 17. Predarea terenului către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE se realizează la data 
încheierii contractului de vânzare în formă autentică.

Art. 18. PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE declară că ide 
a proprietarilor acestuia s-a realizat prin intermediul age: 
reprezentate de doamna Gabriela Ciobanu.

Noi, Părţile declarăm ca înainte de semnarea prezentului îns 
si constatând ca acesta corespunde voinţei si condiţiilor convi 
mai jos.

privinţa fiecărei clauze si a tuturor 
rieta a Pârtilor cu privire la obiectul 
:re a acestei Promisiuni este considerata 

va afecta valabilitatea, legalitatea sî 
Părţile angajandu-se sa modifice, sa 

r< îderile nule, ilegale sau inaplicabile cu 
ezultat economic cat mai apropiat de cel 

vreunei clauze a prezentei Promisiuni, 
ie valabilitate a prezentei Promisiuni, sa 
;ociate, a informaţiilor primite, obţinute 

c ura cu afacerile celeilalte Parti si sa nu 
iilor in care acest lucru se face pentru 

a organelor legale competente.

Comisia Judeţeană pentru Stabilirea 
inu l Bucureşti Sector Agricol Ilfov sî 

5;
>rul 3;

dfe BNPA Dumitru Apostoiu şi Dănăcică 

.09.2017 ia certificatul de moştenitor
s

ucureşti Sectorul 1 în baza cererii

]îtificarea imobilului menţionat la art. 1 şi 
iţiei imobiliare Asco Prodexim SRL,

cnsîs, am citit personal conţinutul acestuia 
dnite de noi, drept pentru care au semnat

4



Toate cheltuielile şi taxele privind perfectarea prezentei prom t 
pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzî 
PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, cu excepţia impo 
prevederilor legale.

siuni de vânzare -  cumpărare, precum şi 
dre - cumpărare vor fi suportate de către 

itului pe tranzacţii imobiliare potrivit

Prezenta Promisiune a fost redactata si semnata azi, 23 A 
originale, din care un număr de 3 exemplare originale au fo 
unul pentru fiecare, un număr de 1 exemplare originale 
original urmează a fi păstrat în arhiva Cabinetului de Avocat 
atestă data încheierii şi conţinutul actului şi certifică identitate a

PROMITENTII VÂNZĂTORI

ŞD3 S
î
I Preş

j riî ie 2019 în Bucureşti, in 5 exemplare 
st eliberate Promitenţilor Vânzători, câte 
omitentei Cumpărătoare şi 1 exemplar 
„Moldoveanu Remus Alexandru”, care 
părţilor semnatare.

Pn

P COMITENTA CUMPĂRĂTOARE

A.LUBRIZARE ŞI DESZĂPEZIRE S3
S.R.L.

^dintele Con^il^^îfdc^Administraţie

Tr.ţSW*



yHÂî 'îţfSîs:
4* 3: TOâPCT' n

Sediu! Social: Calea Vitan, nr, 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti 
CU.!.: RO 37804020 Reg. Corn: J4G/9896/21,06,2017
email; salubritate.s3@V3hoo.com email; saiubritates3.runos@gmail.com

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

NR. 32/15.05.2019

Societatea SD3 Salubritate şi. Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan. nr. 154-158, 

clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată eu toate modificările şi completările ulterioare, în 

urma analizei propunerilor

HOTĂRĂŞTE:

L Se adoptă cu 7 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi nicio abţinere, acordarea unui 
mandat Preşedintelui C.A. al societăţii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. in vederea 
achiziţionării unui teren intravilan in suprafaţa totala de 12.400 mp situat in Bucureşti, Sector 3, 
str. Drumul Lunca Visagului nr. 42-60 si a unui teren intravilan in suprafaţa de 12.200 mp situat 
in Bucureşti, Sector 3, str. Drumul Lunca Cetatii nr, 636-638.

Preşedinte C.A.

Mj-hş Nitu
/■ 4  ' 
h  \

j
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