
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 

SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în Vederea vânzării 
a patru autoutilitare aflate în patrimoniul societăţii

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 extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 443102/CP/10.06.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 442828/10.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul 

Guvemanţă Corporativă;
- Adresa nr. 442831/10.06.2019 a Serviciului Control Intern -  Compartiment Guvemanţă 

Corporativă;
In conformitate 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 Sectomlui 3;

- Art. 12, pct. 12.1, lit. h) şi m) din Actul Constitutiv al societăţii SD3-Salubntate şi Deszăpezire 
S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 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:

Art.l Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL pentru vânzarea a patru autoutilitare aflate în 
patrimonial societăţii, în valoare totală de 639.431,54 lei, prevăzute în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, cu respectarea 
prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2 Societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi Primarul Sectomlui 3 prin 
Direcţia Irigaţii Reabilitare şi întreţinere Spaţii Verzi Sector 3 şi Direcţia Administrarea Domeniului 
Public, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ» ? ?
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la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în 

vederea vânzării a patru autoutilitare aflate în patrimoniul societăţii

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General 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.

în vederea eficientizării activităţii desfăşurate de către societatea SD3- 
Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, activitate ce constă în colectarea deşeurilor 
municipale precum şi pentru o mai bună eficacitate şi eficienţă în gestionarea 
resurselor financiare ale societăţii, prin adresele nr. 1899/06.06.2019
(440858/CP/07.06.2019) şi nr. 1900/06.06.2019 (440846/CP/07.06.2019),
intenţionează să vândă către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti patru autoutilitare 
aflate în patrimoniul societăţii.

Vânzarea celor patru autoutilitare, are ca scop obţinerea resurselor financiare 
pentru a finaliza proiectul privind sortarea deşeurilor municipale.

Având în vedere cele expuse, precum şi raportul de specialitate 
nr.442828/10.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanţă 
Corporativă, am iniţiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al 
Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în contonnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terfi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transm isă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Nr.înreg. 442828/10.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

autoutilitarelor aflate în patrimoiul societăţii

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General 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 adresele nr.1899/06.06.2019 şi 1900/06.06.2019 a societăţii SD3-Salubritate şi 
Deszăpezire S3 SRL, înregistrate la Cabinet Primar sub nr.440858/07.06.2019 şi 
440846/07.06.2019, se solicită acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie în vederea vânzării a patru autoutilitare către Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activităţi:
1. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 
colectate separate

2. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

3. organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
4. operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

similare;
5. sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
6. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
7. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ;
8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 

unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
9. organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
10. administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare;

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 S ector3 . 1
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în concordanţă cu prevederile Ordonanţei nr. 74/2018 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 211 / 2011, în vederea eficientizării activităţii de salubritate şi ţinând cont 
că societatea SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL se va ocupa de sortarea deşeurilor 
municipale, pentru obţinerea resurselor financiare necesare finalizării proiectului cu privire la 
sortarea deşeurilor, societatea intenţionează să vândă către Sectorul 3 al Muncipiului Bucureşti, 
patru autoutilitare aflate în patrimoiul său, respectiv:
Nr.
Crt

Categoria de folosinţă U.M Preţ unitar +TVA 

LEI

1 Autoutilitară 4x4 -l-benă Toyota 2 119.089,22

2 Autoutilitară basculabilă Ford Transit 3.5 T 1 168.770,47

3 A utoutilitară  4x4  Toyota 1 232.482,63

Autoutilitarele vor fi date în folosinţă către 2 direcţii din cadrul aparatului de 
specialitate, după cum urmează:

> Autoutilitarele din prima poziţie din tabelul de mai sus către Direcţia Administrarea 
Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Parcuri

> Autoutilitarele din poziţiile 2 şi 3 din tabelul de mai sus către Direcţia Irigaţii 
Reabilitare şi întreţienere Spaţii Verzi.

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 tunătoarele atribuţii principiale: h) aprobă programul de activitiate şi bugetul 
Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi 
stabileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii); 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 vânzării autoutilitarelor aflate în patrimoniul 
societăţii.

Sef Serv »1 Intern.i

Ma anuanu

întocmit,
Compartiment Guveman irativă

!
Bejenaru Raluc
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A n e x a  la H C L S  3 nr /

Nr.
Crt

Denumire produs U.M Preţ unitar +TVA 
LEI

1 Autoutilitară 4x4 +benă Toyota 2 119.089,22
2 A utoutilitară basculabilă Ford Transit 3.5 T 1 168.770,47
3 A utoutilitară 4x4 Toyota 1 232.482,63
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Către Domnul Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti

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

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu lo< 

vânzarea a doua autoutilitare aflate în patrimoniul 

Deszăpezire S3 S.R.L.

:al având ca obiect 
societăţii SD3 Salubrital

SECTOR 3
te şi

Stimate domnule Primar,

CABIN ET PRIMAR

«, f i . f i / 2 f d
Data..Ĉ ,’ Oft*

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică 
română, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire 
administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. 
.140/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, 
reprezentată legal de domnul Mihai Niţu, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 
înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect vânzarea a doua 

autoutilitare, aflate în patrimoniul societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea 
nr. 240/12.06.2017 înfiinţarea societăţii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 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.

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: h) aprobă programul de activitiate şi bugetul 
Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte 
politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii); 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. ’ ’

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activităţi:

1/2
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1. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separate

2. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

3. organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
4. operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;
5. sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
6. maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
7. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 

de polei sau de îngheţ;
8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
9. organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
10. administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale 

şi a deşeurilor similare;

în concordanţă cu Ordonanţa nr. 74/2018 privind modificarea şi completarea legii nr. 211/ 
2011, în vederea eficientizării activităţii desfăşurate şi ţinând cont de faptul că societatea se va ocupa 
de sortarea deşeurilor municipale, SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL intenţionează să vândă doua 
autoutilitare către Direcţia Administrarea Domeniului Public-Serviciul Administrarea Domeniului 
Public Si Parcuri din cadrul Primăriei Sectorului 3.

Pentru o mai bună eficacitate şi eficienţă în gestionarea resurselor financiare ale societăţii 
considerăm oportună vânzarea mijloacelor auto, pentru a obţine resursele financiare necesare realizării 
proiectului cu privire la sortarea deşeurilor.

La prezenta adresă anexăm:
- Tabel cu cele doua autoutilitare aflate în patrimoniul societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire 

S3 S.R.L. propuse pentru vânzare;

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de consiliu local având ca 

obiect vânzarea a doua autoutilitare aflate în patrimoniul societăţii SD3 Salubritate şi 
Deszăpezire S3 S.R.L.

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti
Sfli.lfBftfTaifc C.U.i.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

V ^ Ş I D E S Z M E S S  email: salubritate.s3@valioo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

Preşedinte C.A,
SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R. L. 

Mihai Nitu

2/2
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Tabel
autoutilitare

Nr.Crt. Denumire imobilizai Valoare
intrare

Val. ramasa 
(neamortizata) 

faraTVA

Amortiz
are

lunara

Amortiz
are

plătită
Profit 1%

Valoare 
vanzare cu 

TVA

1
AUTOUTILITARA 4X4 
+BENA TOYATA SERIE 
SASIU
AHTHB3CD202610332

110,605.53 99,084.13 1,152.14 11,521.40 100,074.97 119,089.22

2

AUTOUTILITARA 4X4 
+BENA TOYATA SERIE 
SASIU
AHTHB3CD702609418

110,605.53 99,084.13 1,152.14 11,521.40 100,074.97 119,089.22
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Către Domnul Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti

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

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect 
vânzarea a doua autoutilitare aflate în patrimoniul societăţii SD3 Salubritate şi 
n e w ă p p / i r e  S3 S.R.I

..SECTOR 3___________________

CABIN ET PRIMAR

Stimate domnule Primar, Nr ... ..
oC @ f J

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI PFS7APF7THffT?"SPI^v;-persoană juilidică
română, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire 
administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, 
reprezentată legal de domnul Mihai Niţu, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 
înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect vânzarea a doua 

autoutilitare, aflate în patrimoniul societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea 
nr. 240/12.06.2017 înfiinţarea societăţii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 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.

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: h) aprobă programul de activitiate şi bugetul 
Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte 
politica de preţuri (,remuneraţia pentru activităţile Societăţii); 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. ' ’

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activităţi:

1/2



1. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separate

2. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

3. organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
4. operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;
5. sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
6. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
7. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 

de polei sau de îngheţ;
8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
9. organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
10. administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale 

şi a deşeurilor similare;

în concordanţă cu Ordonanţa nr. 74/2018 privind modificarea şi completarea legii nr. 211/ 
2011, în vederea eficientizării activităţii desfăşurate şi ţinând cont de faptul că societatea se va ocupa 
de sortarea deşeurilor municipale, SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL intenţionează să vândă doua 
autoutilitare către Direcţia Irigaţii Reabilitare si întreţinere Spatii Verzi Sector 3.

Pentru o mai bună eficacitate şi eficienţă în gestionarea resurselor financiare ale societăţii 
considerăm oportună vânzarea mijloacelor auto, pentru a obţine resursele financiare necesare realizării 
proiectului cu privire la sortarea deşeurilor.

La prezenta adresă anexăm:
- Tabel cu cele doua autoutilitare aflate în patrimoniul societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire 

S3 S.R.L. propuse pentru vânzare;

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti
SALUBRITATE C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
D̂ESZĂPEZIRE S3 email: salubritate.s3@valioo.coni email: salubritates3.runos@gmail.com

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de consiliu local având ca 

obiect vânzarea a doua autoutilitare, aflate în patrimoniul societăţii SD3 Salubritate şi 
Deszăpezire S3 S.R.L.

Preşedinte C.A.j

SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. 
Mihai Nitu

2/2

mailto:salubritates3.runos@gmail.com


Tabel
autoutilitare

Nr.Crt. numire imobilizi Valoare
intrare

Val. ramasa 
(neamortizata 

) faraTVA

"l
Amortiz

are
lunara

Amortiz
are

plătită
Profit 1%

Valoare 
vanzare cu 

TVA

1

AUTOUTILITARA 
4X2 3.5T 

BASCULABILA 
FORD TRANSIT

158,591.73 140,419.73 1,652.00 11,521.40 141,823.93 168,770.47

2

AUTOUTILITARA 
4X4 TOYOTA SERIA 
AHTKB3C D30261853 

6
207,245.62 193,429.26 3,454.09 13,816.36 195,363.55 232,482.63
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Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:
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•  Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării 
autoutilitarelor aflate în patrimoiul societăţii, însoţit de raportul de specialitate, de adresele nr. 
1899/06.06.2019 şi 1900/06.06.2019 ale societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, 
înregistrate la Cabinet Primar cu nr. 440858/07.06.2019, 440846/07.06.2019 
în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Şef Serviciu Conlr 
Marfa C

întocmit,
Compartiment Guvemanţă Corporativă

Datele dumneavoastră personale start prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Ruropene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţi ilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terji în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, sem nată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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