
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
din 29.05.2019

HOTĂRÂRE
privind modificarea prin Act adiţional a Contractului având ca obiect 

”  Servicii de realizare si difuzare spoturi TV  si Radio, publicitate stradală, onlinef publicare advertoriale in
presa tipărită şi studii de impact”

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

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 29.05.2019

Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 427437/CP/28.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate nr. 427012/28.05.2019 al Direcţiei Comunicare - Serviciului Promovare 
Instituţională;
Adresa nr. 427097/28.05,2019 a Direcţiei Comunicare -Serviciului Promovare Instituţională; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 12 pct. 12.1 lit. m) şi art. 13 pct. 13,6 alin, (2) lit .f ) din Actul Constitutiv al societăţii Investiţii 

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

- Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de interpretare a 
aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr, 98/2016 privind achiziţiile publice.

- HCLS 3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art. 
31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- HCLS 3 nr, 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate 
publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor având ca obiect execuţia 
de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

- HCLS 3 nr, 247/16.04.2019 privind atribuirea către societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL a 
contractului având ca o b i e c t Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, 
online, publicare advertoriale in presa tipărită şi studii de impact

Luând în considerare:
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.



HOTĂRĂŞTE:

Art.l, Se aprobă modificarea Contractului având ca obiect ”Servicii de realizare si difuzare spoturi TV 
si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită şi studii de impact ” prin 
încheierea Actului adiţional prevăzut în Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Investiţii Spaţii Verzi 
S3 SRL să încheie Actul adiţional.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Comunicare - Serviciul Promovare Instituţională şi societatea 
Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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CABINET PRIMAR

Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE Data2 i , o l J ° n

la proiectul de hotărâre privind modificarea prin Act adiţional a Contractului având 
ca obiect" Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, 

Online, publicare advertoriale in presa tipărită şi studii de impacf’

Prin Hotărârea nr. 247 din 16.04.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat 
atribuirea către societatea Investiţii Spaţii Verzi $3 SRL, a contractului având ca 
obiect "Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, Online, 
publicare advertoriale in presa tipărită şi studii de impact

Până în prezent pentru activităţile derulate, cuantumul sumelor angajate prin 
comandă a fost mai mic de 50% dîn valoarea totală a contractului.

Având în vedere necesităţile de promovare şi a altor obiective de investiţii şi 
activităţi ale Primăriei Sectorului 3, fără a fi necesară cheltuirea de fonduri 
suplimentare, luăm în considerare acordul de principiu al societăţii Investiţii Spaţii 
Verzi S3 SRL cu privire la intenţia achizitorului de modificare a contractului prin 
încheierea unui Act adiţional.

Valoarea pachetelor de servicii şi valoarea totală a contractului rămân 
neschimbate, şi se vor promova şi alte obiective de investiţii şi activităţi ale Primăriei 
Sectorului 3, făcându-se astfel o eficîentizare a modului în care sunt cheltuite 
fondurile publice.

Luând în considerare cele menţionate şi ţinând seamă de raportul de 
specialitate al Direcţiei Comunicare - Serviciul Promovare Instituţională nr. 
427012/28.05.2019, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun 
aprobării Consiliului Local al 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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Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind privind modificarea prin act adiţional a contractului 
având ca obiect "Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate 

stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită şi studii de impact”

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei personae 
juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:j

a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control 
similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) Mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în 
vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea 
contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de 
respectiva autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu 
excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau 
dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în 
conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra 
persoanei juridice controlate.

Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul 
de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice.

- HCL S3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice 
având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea 
contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti,

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 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 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,

în conformitate cu prevederile

1
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- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 530/15.11.2018 
privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor Art. 31 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Luând în considerare:
prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările si completările ulterioare
Instrucţiunea nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul 

de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice.

adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice înregistrata 
cu nr.5674/CP/16.05.2017

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu 
privind atribuirea către intreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti, a contractelor având ca obiect execuţia de lucrări şi/sau furnizarea 
de produse.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 198/04.05.2018 privind aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de profit şi pierderi, a Raportului de activitate al administratorului 
societăţii pe anul 2017 şi a Programului de activitate pe anul 2018 al societăţii Investiţii 
Spaţii Verzi S3 S.R.L.

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr 303/17.07.2018 privind acordul de 
prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, 
furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 aî Municipiului 
Bucureşti;

Strategia Anuală de Achiziţii Publice înregistrată cu nr 324395/07.03.2019 a 
contractului şi a modalităţii de atribuire, poziţia 13 din Anexă
-Hotărârea nr. 247/16.04,2019 privind atribuirea către societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 
SRL a contractului având ca obiect ” Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, 
publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită şi studii de impact”
- Art 19, Alin. 2 din Contractul de prestări servicii Nr, 386933 din 22.04.2019
- Adresa 415135/20.05.2019 către SC Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL şi acordul de 
principiu al SC Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL cu privire la intenţia Achizitorului de 
modificare a Contractului prin încheierea unui act adiţional, înregistrat cu Nr. 
420136/22.05.2019

- Referatul 427012/28.05.2019 aprobat de Primarul Sectorului 3

2
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Ţinând cont de cele menţionate mai sus supunem spre aprobarea Consiliului Local 
Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a anexei 1 a 
Contractului de prestări servicii Nn 386933 din 22.04.2019 după cum urmează:

Act adiţional la Contractul de prestări servicii Nr. 386933 din 22.04.2019

în tre
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti nr. 
191, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr. R061TREZ24A510103200109X, deschis la 
Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiţă în calitate de achizitor, pe 
de o parte, şi

B. SC. Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL
în calitate de prestator, pe de altă parte, cu sediul in Bucureşti, sector 3, Calea Vitan nr. 154- 
158, birou 3, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/15431/2017, C.U.I.: RO 
38188050, cu contul deschis la Trezoreria Sectorului 3 R020TREZ703530101003906X, 
reprezentată prin preşedintele Consiliului de Administraţie, Simona Andreea Bălaşa, în 
calitate de prestator,

Având în vedere Referatul nr 427012/28.05.2019 părţile au convenit să încheie prezentul act 
adiţional la contractul de prestări servicii Nr. 386933 din 22.04.2019, având ca obiect 
“servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, ordine, publicare 
advertoriale in presa tipărită şi studii de impact” , în vederea modificării Anexei 1 din 
contractul anterior menţionat după cum urmează:

Nr. 
C r t . Denumire Cantitate Valoare totală fără 

TVA
Valoare

TVA
Valorare totală 

cu TVA

5

Pachet difuzare spoturi 
TV şi servicii diverse 

de promovare şi 
publicitate

1 1,916,218.52 364,081.52 2,280,300.04

6

Pachet difuzare spoturi 
radio şi servicii diverse 
de promovare şi 
publicitate

1 953,682.13 181,199.60 1,134,881.73

jy

Pachet publicitate 
onîine si advertoriale în 
presa online şi tipărită 
şi servicii diverse de 
promovare şi 
publicitate

1 984,541.71 187,062.92 1,171,604.63

3
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Celelalte clauze ale contractului Nr. 386933 din 22.04.2019 rămân neschimbate.

Părţile au convenit să încheie azi prezentul contract, în două exemplare, unul pentru achizitor

4



Anexa

Act adiţional la Contractul de prestări servicii Nr. 386933 din 22.04.2019

între
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti nr. 191, 
sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr. R061TREZ24A510103200109X, deschis la Trezoreria 
sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiţă în calitate de achizitor, pe de o parte, şi

B. SC, Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL
în calitate de prestator, pe de altă parte, cu sediul in Bucureşti, sector 3, Calea Vitan nr. 154-158, birou 
3, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/15431/2017, C.U.I.: RO 38188050, cu contul deschis 
la Trezoreria Sectorului 3 R020TREZ703530101003906X, reprezentată prin preşedintele Consiliului de 
Administraţie, Simona Andreea Bălaşa, în calitate de prestator,

Având în vedere Referatul nr 427012/28.05.2019 părţile au convenit să încheie prezentul act adiţional la 
contractul de prestări servicii Nr. 386933 din 22.04.2019, având ca obiect “servicii de realizare si 
difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, Online, publicare advertoriale in presa tipărită şi studii 
de impact” , în vederea modificării Anexei 1 din contractul anterior menţionat după cum urmează:

Nr. 
C r t . Denumire Cantitate Valoare totală fără 

TVA
Valoare

TVA
Valorare totală 

cu TVA

5

Pachet difuzare spoturi 
TV şi servicii diverse 

de promovare şi 
publicitate

1 1,916,218.52 364,081,52 2,280,300.04

6

Pachet difuzare spoturi 
radio şi servicii diverse 
de promovare şi 
publicitate

1 953,682,13 181,199.60 1,134,881.73

7

Pachet publicitate 
Online si advertoriale în 
presa online şi tipărită 
şi servicii diverse de 
promovare şi 
publicitate

1 984,541.71 187,062.92 1,171,604.63

Celelalte clauze ale contractului Nr. 386933 din 22,04.2019 rămân neschimbate.

Părţile au convenit să încheie azLprezentul contract, în două exemplare, unul pentru achizitor şi unul 
pentru prestator.
DIRECŢIA COMUNICARE 
SEFSERVK
BOGDAN<riONSTANW^EOTIGĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV 
OCTAVI AN GHETU

AVIZAT
DIRECŢIA JURIDICA, 

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte

Şef Serviciu 
Georgeta Vişan
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V
427097/28.05.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Referitor: modificarea prin act adiţional a contractului având ca obiect 
99 Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, 

publicare advertoriale in presa tipărită şi studii de impact”

Prin prezenta, va transmitem alaturat următoarele documente:

- proiectul de HOTĂRÂRE Privind modificarea prin act adiţional a contractului având ca 
obiect "Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, 
publicare advertoriale in presa tipărită şi studii de impact" şi Anexa 1 a acestuia
- Raportul de specialitate nr,376779/l 5.04.2019 al Serviciului Promovare Instituţională din 
cadrul Direcţiei Comunicare;

SERVICIUL PROMOVARMNSTITUŢIONALA  
ŞEFfâjE&VICIU

COTIGĂ BOGDAN CONSTANTIN

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteti exercita drepturile 
prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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