
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind plata componentei variabile a remuneraţei preşedintelui şi membrilor Consiliilor de 
Administraţie ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar

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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:
-  Expunerea de motive nr. 454943/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.453054/20.06.2019 al Serviciului Control Intern, Compartiment 
Guvemanţă Corporativă;

-  Adresa nr.453082/20.06.2019 a Serviciului Control Intern -  Compartimentul Guvemanţă 
Corporativă;

în  conformitate cu prevederile:
-  Art. 37, alin. (1) -  (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.25, art.26 din anexa 2 la HG nr. 722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea 
indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei 
membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, 
respectiv a membrilor directoratului;

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-  HCLS 3 nr. 603/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari 
pentru societatea Algorithm Residential S3 SRL;

-  HCLS 3 nr. 177/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari 
pentru societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL;

-  HCLS 3 nr. 178/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari 
pentru societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL;
HCLS 3 nr. 179/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari 
pentru societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL;

-  HCLS 3 nr. 180/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari 
pentru societatea OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL;

-  HCLS 3 nr. 182/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari 
pentru societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL;

-  HCLS 3 nr. 584/ 19.12.2018 privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a 
remuneraţei preşedintelui şi membrilor Consiliilor de Aministraţie la întreprinderile publice la care 
Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar;

-  HCLS 3 nr. 267/16.05.2019 privind aprobarea actualizării Planului de administrare şi a indicatorilor 
cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru Consiliul de Administraţie al societăţii 
Administrare Active Sector 3 SRL



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 administraţiei publice locale 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Componenta variabilă anuală a remuneraţiei preşedintelui şi membrilor Consiliilor de 
Administraţie ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar reprezintă un 
procent de maxim 10% din profitul net realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de 
performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi.

Art. 2 Sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile 
sunt sume nete.

Art. 3 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se
abrogă.

Art. 4 întreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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la proiectul de hotărâre privind plata componentei variabile a remuneraţei 
preşedintelui şi membrilor Consiliilor de Administraţie ai întreprinderilor publice la 

care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar

„Prin Hotărârile nr. 603/27.11.2017, nr. 177, 178, 179, 180, 182/26.11.2018 
şi nr. 267/16.05.2019, Consiliul Local Sector 3 a aprobat indicatorii de performanţă 
financiari şi nefinanciari ai întreprinderilor publice: Algorithm Residential S3 SRL, 
Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, AS3-Administrare Străzi S3 SRL, Internet şi Tehnologie S3 
SRL, OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL, SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi 
Administrare Active Sector 3 SRL, pe baza cărora se plăteşte remuneraţia variabilă 
tuturor membrilor Consiliilor de Administraţie ale societăţilor mai-sus menţionate.

Având în vedere faptul că indemnizaţia lunară a preşedintelui şi a membrilor 
Consiliului de Administraţie este determinată ca sumă netă, iar prin Hotărârea nr. 
584/19.12.2018 a Consiliului Local Sector 3 au fost aprobaţi parametrii pentru plata 
componentei variabile a remuneraţiei preşedintelui şi membrilor Consiliilor de 
Administraţie ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau 
majoritar, fără a se indica dacă sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite 
pentru plata componenentei variabile anuală, se calculează ca sume nete sau brute, 
se impune clarificarea acestei situaţii, respectiv ca sumele rezultate în urma aplicării 
procentelor stabilite pentru plata componentei variabile anuala, care este în cuantum 
de maxim 10% din profitul net realizat, să fie sume nete.

Luând în considerare cele prezentate şi ţinând seama de solicitarea 
nr.703/18.06.2019 a societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL înregistrată cu 
nr.450838/CP/18.06.2019 precum şi de raportul de specialitate nr. 
453054/20.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă 
Corporativă, am iniţiat prezentul proiect pe care în supun spre aprobare Consiliului 
Local Sector 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 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

http://www.primarie3.ro
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind plata componentei variabile a remuneraţei preşedintelui 
şi membrilor Consiliilor de Administraţie ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3

este asociat unic sau majoritar

Având în vedere:
- HCLS 3 nr. 603/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru societatea Algorithm Residential S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 177/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 178/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 179/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 180/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru societatea OP S3-Ordine şi Protecţie S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 182/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL;
- HCLS 3 nr.584/19.12.2018 privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei 
variabile a remuneraţei preşedintelui şi membrilor Consiliilor de Aministraţie la 
întreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar;
- HCLS 3 nr. 267/16.05.2019 privind aprobarea actualizării Planului de administrare şi a 
indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru Consiliul de Administraţie 
al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL.

în conforimitate cu prevederile:
- Art. 37 (1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor 
consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi 
limitele prevăzute la alin. (2) şi (4).

(2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de 
supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. 
Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial 
mediu bmt lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate 
înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia 
naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot tî 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 datata transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. I
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se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefînanciari negociaţi şi 
aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii 
executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) şi care urmăresc 
inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună 
guvemanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi 
maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.

(3) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de 
supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media 
pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform 
obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei 
activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior 
numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de 
performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, 
diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea 
metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau ai 
consiliului de supraveghere se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor 
cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă 
financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de 
mandat.

Remuneraţia variabilă a fost stabilită conform prevederilor legale şi prevăzută în anexa 
la contractul de mandat al fiecărui administrator aşa cum a fost aprobat prin hotărârile 
Consiliului Local Sector 3, astfel contractul de mandat include în anexă, indicatorii de 
performanţă financiari şi nefinanciari, determinaţi conform HG nr.722/2016 privind normele 
metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a 
componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de 
supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului.

Prin HCLS 3 nr. 603/27.11.2017, HCLS 3 nr. 177, 178, 179, 180, 182/26.11.2018, 
Consiliul Local Sector 3 a aprobat indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai 
întreprinderilor publice mai sus menţionate, astfel art. 2 din Hotărârile Consiului Local Sector 
3 anterior specificate, consemnează valoarea componentei variabile anuală a indemnizaţiei 
tuturor membrilor Consiliului de Administraţiei „în procent de maxim 10% din profitul 
realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de perfomanţă financiari şi nefinanciari 
aprobaţi.”

Prin HCLS 3 nr.584/19.12.2018 s-au aprobat parametrii pentru plata componentei 
variabile a remuneraţei preşedintelui şi membrilor Consiliilor de Administraţie ai 
întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar în următoarele 
procente:

> 80% din componenta variabilă a remuneraţiei totale pentru Preşedintele Consiliului de
Administraţie;

I
I
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>  20% din componenta variabilă a remuneraţiei totale pentru ceilalţi membrii ai 
Consiliului de Administraţie, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcţie de 
numărul de membri.”

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 267/16.05.2019 a făcut obiectul actualizării 
planului de administrare şi a indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru 
Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL şi s-au stabilit 
procentele pentru plata componentei variabile, după cum urmează:

>  5% pentru membrii Consiliului de Admninistraţie, aceasta fiind distribuită în cote egale 
în funcţie de numărul de membri.”

>  5% pentru preşedintele Consiliului de Administraţie
Este de precizat faptul că în Hotărârile Consiliului Local Sector 3 mai sus menţionate 

nu s-a indicat dacă sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata 
componentei variabile sunt sume nete sau brute, iar societatea OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 
SRL prin adresa nr. 703/18.06.2019 înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 450838/18.06.2019, 
modificată prin adresa nr. 707/19.06.2019, înregistrată la Cabinet Primar sub 
nr.452743/19.06.2019, solicită clarificarea acestei situaţii.

Având în vedere datele prezentate, precum şi că indemizaţia preşedintelui şi a 
membrilor Consiliilor de Administraţie ai întreprinderilor publice este stabilită ca sumă netă, 
propunem ca sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei 
variabile anuală care este în cuantum de maxin 10% din profitul net realizat condiţionată de 
îndeplinirea indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefmanciari, să fie sume nete.

în considerarea aspectelor menţionate în prezentul raport de specialitate supunem spre 
analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind plata componentei variabile a remuneraţei 
preşedintelui şi membrilor Consiliilor de Administraţie ai întreprinderilor publice la care 
Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar.

întocmit,
Compartiment Guvemanţă Corporativă

Raluca/Bejenaru
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S. C OPS3- ORDINE SI PROTECŢIE S  3 SRL
Sediul Social: Calea Vitan. nr. 154rl5Jlfs#eţor 3, Bucureşti

S E C T O R  3

CABINET PRIMAR

si
dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti 
Direcţia Economica - Serviciul de Guvernanta Corporativa al 
Primăriei Sector 3 Bucureşti

Sediul Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, Bucureşti
Referitor îndreptare eroare-materiala din Adresa nr. 703/18.06.2019 

Stimate domnule Primar/Stimaţi membrii ai Consiliului Local Sector 3

Având in vedere eroarea materiala constatata in cuprinsul Adresei nr. 703 
transmisa către Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi dl. Robert Sorin 
Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti , Direcţia Economica - Serviciul de 
Guvernanta Corporativa al Primăriei Sector 3 Bucureşti, transmisa in data de 
18.06.2019 , solicitam modificarea corespunzătoare a conţinutului adresei , 
respectiv la paragraful de mai jos:

„ Având in vedere prevederile Art. 2. din HCLS3 nr. 179 /  2018, privind 
aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru 
societatea OPS3 -  ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL... ”

Se va citi:

„ Având in vedere prevederile Art 2. din HCLS3 nr. 180 /  2018, privind 
aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru 
societatea OPS3 -  ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL... ”

Cu consideraţie, 
dl. Bunescu Alexandru-Razvan 

în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie
OPS

1



C OPS3- ORDINE SI PROTECŢIE S  3 SRL
s e c t o r  Sediul Social: Cjflea Vitan, nr, 154-158, sector 3, Bucureşti

CABINET PRIMAR
„ „

D ata ....

SC 0PS3 ■ ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL
I N T E R E

I E Ş I R E

Z i u a  L u n a  A n u l

Către Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti 
si
dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti 
Direcţia Economica - Serviciul de Guvernanta Corporativa al 
Primăriei Sector 3 Bucureşti 

Sediul Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, Bucureşti 
Referitor completarea HCLS3 584/ 2018.

Stimate domnule Primar/Stimaţi membrii ai Consiliului Local Sector 3

Societatea Consiliului Local Sector 3, SC OPS3 -  ORDINE SI 
PROTECŢIE S3 SRL, , având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de 
Asociat majoritar al societăţii subscrise, înaintăm prezenta solicitare de adoptare a 
unei hotarari de Consiliu Local Sector 3 pentru completarea HCLS3 584/ 2018.

Având in vedere prevederile Art. 2. din HCLS3 nr. 179/ 2018, privind 
aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea 
OPS3 -  ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL, respectiv Art 1 din HCLS3 nr 
584/19.12.2018, privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile si 
luând in considerare ca pentru remuneraţiile fixe decise de AGA prin HCLS3 
342/2017, respectiv 503/2018 au fost menţionate sume nete, nu putem aprecia daca 
remuneraţia variabila se calculează ca suma neta sau bruta.

Solicitam adoptarea unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect 
menţionarea ca sume nete a procentelor prevăzute de Art 1 din HCLS3 nr 584/2018.

Cu consideraţie, 
dl. Bunescu Alexandru-Razvan 

în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie

1
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CABINET PRIMAR

! v  1X6&C/

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•  proiectul de hotărâre privind plata componentei variabile a remuneraţei preşedintelui şi 
membrilor Consiliilor de Administraţie ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat 
unic sau majoritar, însoţit de raportul de specialitate şi de adresele nr.703/18.06.2019 şi nr. 
707/19.06.2019 a societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL, înregistrate la Cabinet Primar cu 
nr.450838/18.06.2019 şi nr.452743/19.06.2019, 
în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Şef Serviciu Con] 
Marta Ce;

tern,

întocmit,
Compartiment Guvemanţă Corporativă

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.
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