
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 achiziţionării a două loturi de teren
cu o suprafaţă de 2500 mp şi 2622 mp

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 extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:
Expunerea de motive nr.443100/CP/l0.06.2019 a Primarului Sectorului 3;
Raportul de specialitate nr. 442804/10.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul 
Guvemanţă Corporativă;
Adresa nr. 442812/10.06.2019 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 Sectorului 3; 
Art. 12, pct. 12.1, lit. m) şi lit. o) 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:

Art.l Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, în vederea demarării procedurii privind achiziţionarea unui lot de 
teren intravilan în suprafaţă de 2500 mp, înscris şi identificat în cartea funciară cu numărul cadastral 209165, 
categoria de folosinţă arabil, situat în Bucureşti Sector 3, str. Gura Arieşului nr.155-157, la preţul de 54,5 
euro/mp, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, în vederea demarării procedurii privind achiziţionarea unui teren 
intravilan în suprafaţă de 2670 mp din acte (2622 mp conform măsurătorilor), înscris şi identificat în cartea 
funciară cu numărul cadastral 209166, categoria de folosinţă arabil, situat în Bucureşti, Sector 3, str. Gura 
Arieşului nr. 155-157, la preţul de 54,5 euro/mp, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.3. Societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliululcle 

Administraţie al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziţionării 
a două loturi de teren cu o suprafaţă de 2500 mp şi 2622 mp

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.

Societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL ne aduce la cunoştinţă prin adresa 
nr.1917/07.06.2019, că a întreprins activităţile necesare identificării şi demarării 
achiziţionării a două loturi de teren în scopul bunei desfăşurări a serviciului de salubrizare, 
în urma acestor demersuri societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, solicită 
acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie în vederea semnării 
contractelor de vânzare-cumpărare a următoarelor imobile:

- teren intravilan în suprafaţă de 2500 mp, număr cadastral 209165, categoria de 
folosinţă arabil, situat în Bucureşti sector 3, str. Gura Arieşului nr.155-157, la preţul 
de 54,5 euro/mp;

- teren intravilan în suprafaţă de 2670 mp din acte (2622 mp conform măsurătorilor), 
număr cadastral 209166 categoria de folosinţă arabil, situat în Bucureşti, sector 3, 
str. Gura Arieşului nr.155-157, la preţul de 54,5 euro/mp.
Având în vedere cele expuse, precum şi raportul de specialitate 

nr.442804/10.06.2019 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanţă Corporativă, 
am iniţiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere şi aprobare 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 lî 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 loturi de teren cu o suprafaţă de 2500 mp şi 2622 mp

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.

Printre obiectivele principale ale societăţii se regăsesc următoarele:

• Promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare;
• 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 

imbunatatirii 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;

Societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL solicită prin adresa 
nr. 1917/07.06.2019, înregistrată la Cabinet Primar sub nr.440821/07.06.2019 acordarea 
unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie în vederea semnării contractelor de 
vânzare-cumpărare a următoarelor imobile:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului .j 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, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarie3.r0
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1. Un lot de teren intravilan în suprafaţă de 2500 mp, număr cadastral 209165, 
categoria de folosinţă arabil, situat în Bucureşti sector 3, str. Gura Arieşului 
nr. 155-157, la preţul de 54,5 euro/mp;

2. Un lot de teren intravilan în suprafaţă de 2670 mp din acte (2622 mp conform 
măsurătorilor), număr cadastral 209166 categoria de folosinţă arabil, situat în 
Bucureşti, sector 3, str. Gura Arieşului nr. 155-157, la preţul de 54,5 euro/mp.

In vederea fundamentării deciziei de achiziţionare a aestor terenuri, societatea SD3- 
Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL va contracta următoarele servicii:

• servicii de evaluare imobiliară;
• servicii urbanistice;
• servicii juridice pentru întocmirea unui raport de analiză juridică
• servicii topografice.

Conform Actului Constitutiv al societăţii art. 12, pct. 12.1 literele m) şi o ) : „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.”  şi lit. o) „hotărăşte în orice altă problemă 
importantă privind activitatea societăţii”.

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 2500 mp şi 2622 mp.

întocmit,
Compartiment Guvemanţă Corporativă 

Bej duca

2
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SD3 SALUBRITATE SI 
DESZĂPEZIRE S3 S.R.L
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SECTOR 3

CABINET PRIMAR
Către Dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti Nr
Sediul Calea Dudeşti, 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 a 
doua loturi de teren intravilan in suprafaţa de 2.500 mp respectiv 2.622 mp 
situate în Bucureşti, sect. 3 , str. Gura Ariesului nr.155-157.

Subscrisa, societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRJL, persoană juridică română, cu 
sediul în Mun. Bucureşti. Sectorul 3, Calea Vitan,nr. 154-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, reprezentata 
legal 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 al 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 a doua loturi de 
teren intravilan in suprafaţa de 2.500 mp respectiv 2.622 mp situate în Bucureşti, sect. 3 , str. 
Gura Ariesului nr.155-157.

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 General al Municipiului Bucureşti, prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, conform 
dispoziţiilor art. 81 alin.2 lit. f) şi lit. h) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale. SD 3 
SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul înfiinţării societăţii 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 

condiţiilor de viata;
• Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de 

salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale;
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• 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 societăţii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, 
Art. 12, 12.1 lit. m): Adunarea Generală a Asociaţilor : <<hotăwăşte asupra investiţiilor
importante ale societăţii care depăşesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare 
investiţie sau pentru toate investiţile în cursul unui ap dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute 
în prealabil în b u g e t»  ”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăşte în orice altă 
problemă importantă privind activitatea societăţii ”.

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a întreprins activităţile necesare 
identificării şi demarării achiziţionării a doua loturi de teren în scopul bunei desfăşurări a serviciului 
de salubrizare. în 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:

- doua loturi de teren intravilan in suprafaţa de 2.500 mp respectiv 2.622 mp situate 
în Bucureşti, sect. 3 , str. Gura Ariesului nr.155-157 la un preţ de 54,5 mp.

în vederea fundamentării deciziei de achiziţionare a acestor terenuri, SD 3 SALUBRITATE SI 
DESZĂPEZIRE S3 SRL va contracta următoarele servicii: (i) servicii de evaluare imobiliară; (ii) 
servicii urbanistice; (iii) servicii juridice pentru întocmirea unui raport due diligence; (iv) servicii 
topografice.

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 a doua loturi de teren 
intravilan in suprafaţa de 2.500 mp respeetiv 2.622 mp situate în Bucureşti, sect. 3 , str. Gura 
Ariesului nr.155-157.

Cu deosebita consideraţie,

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
NIŢU MIHAI
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5,28/20-9 Yahoo Mail - Re. CERERE OFER i A TEREN

RE o f e r t a  t e r e n

forase 'mooiîiare fL3nase_imobiilare@yahoc.com) 

saiubrit3te.s3@yahoo.com 
srti. 28 mas 2019.. "5:51 EEST

sc. fanase v'asile & Cristins internationai.s.r.l
cci.ieioT aT -:
Rea Tem . .4008703/2005
T Ei_ +40724160018 / +40741112600 / +40724489318

Keferitor ia cererea dumneavoastră pentru un teren pe raza sectorului 3 Bucureşti cu
suprafaţa de 5.000 - 10.000

Deţinem un teren in portofoiu de 5122 metri format din 2 proprietăţi
25C 0 metri si 2522 metri aflate pe .
Strada Gura Arîesului nr 155 -157
AmOeme terenuri sunt ia valoarea de 279149 euro

Cu stima si respect 
Tanase Vas'm

On Tuescay. iUay 28, 2019, 3:01:04 PM GMT+3, salubritate sectorS <saiubritate.s3@yahoo.com> vvrote:

Cu stima Popa Marius

i/i

mailto:fL3nase_imobiilare@yahoc.com
mailto:saiubrit3te.s3@yahoo.com
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Yahoo iVlait - OFERTir TERENURI VANZARE Bucureşti sector 3 Agenţia imobiliara a SCO PRODEXiM

Q 't tR l t  ! ERENUR: VANZARE Bucureşti sector 3 Agenţia imobiliara ASCO PRODEXIM

: salubritate.s3@yahoo.com
ioi, 30 mai 2019. 00:11 EEST

Agenţis imobiliara 
AS CO FRO DEXiM  SR L
Office: Calea 13 Septembrie nr.231A,etaj 12;ap.48.sect 5 Bucureşti

O FE R T E  TEREN U R I DE VANZARE

C a re : Preşedinte C .A . Nitu Mihai 
3 02  Salubritate si deszăpezire sector 3

Referitor ia adresa dumneavoastră nr. 1759 din 28-05-2019 in care ne solicitaţi sa va
prezentam din banca noastra
de date oferte de vanzare terenuri intravilane libere la vanzare cu suprafeţe cuprinse intre 

minim 5.000 mp si maxim 10.000mp,va transmitem următoarele oferte de vanzare terenuri::

1. Teren intravilan str.Lunca Visagului nr.10-16;proprietar w .teren
încadrat PUZ A1:in

suprafaţa de13.499 mp Preţ 60 euro/mp negociabil

2 . Teren intravilan str. Lunca Visagului;proprietar teren incadrat PUZ A l :  in
suprafaţa de15.300 mp;

Preţ 60 euro/mp negociabil

3. Teren str. Lunca Corbului 30-56:cu 6 proprietari (familia impreuna cu rudele);
teren încadrat PUZ M2:

in suprafaţa de 32.682 mp: Preţ 110 euro/mp negociabil

4. Teren str. Lunca Corbului (in continuarea terenului de ia punctul 3);cu 4 proprietari
(familia 27.000 mp;

Preţ 110 euro/mp negociabil

tii»

5. Teren str. Lunca Corbului (in continuarea terenului de la punctul 4)proprietar in străinătate ;
in suprafaţa de

110.000 mp,teren incadrat PUZ M2 
Preţ 110 euro/mp negociabil

6 . Teren seci 3 str.Gnetu AngheS; cu 6 proprietari (fam. - si rudele);teren
incadrat PUZ M2 ; In

suprafaţa de 3700 mp; Preţ vanzare 150 euro/mp

7.Teren 3 oui Basarabia încadrat PUZ M2: 20.000 mp Preţ vanzare 110 euro/mp 

Va ataşam mai jos planurile terenurilor prezentate.

Aşteptam răspunsul dumneavoastră.

mailto:salubritate.s3@yahoo.com


incheicre Nr. 89099 / 22-11-2018

A N (JJ1 Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară BUCUREŞTI 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 3

n

[Dosarul nr. 89099 / 22-11-2018 
ÎNCHEIERE Nr. 89099

Registrator: IOANA MOROCA Asistent: MARILENA VULCAN
Asupra cererii introduse de FIRST BANK S.A. domiciliat in Loc. Bucureşti Sectorul 1, Sos 

Nicolae Titulcscu, Nr. 29-31, jud. Bucureşti privind Notare in cartea funciara, in baza:
-Act Administrativ nr.3675674/23-10-2018 emis de ONRC;
-Act Administrativ nr.132619/22-10-2018 emis de ONRC;
-înscris Sub Semnătură Privata nr.FN/19-10-2018 emis de FIRST BANK SA;
-Act Administrativ nr.518212/19-10-2018 emis de ONRC;
-înscris Sub Semnătură Privata nr. 1/19-10-2018 emis de PIRAEUS BANK ROMANIA SA;
fiind indcplinite condiţiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicităţii imooiliaro nr. 
7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 60 lei, cu 
documentul de plata:
-Chitanţa externa nr. 1562939/22-11-2018 in suma de 60 
pentru serviciul avand codul 242
Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE
Admiterea cererii cu privire la:
- imobilul cu nr. cadastral 209165, inscris in cartea funciara 209165 UAT Bucureşti Sectorul 3 
avand proprietarii: PIRAEUS BANK ROMANIA SA in cota de 1/1 de sub B.4, ;
- se notează schimbarea numelui proprietarului tabular înscris sub B4, din "PIRAEUS BANK 
ROMANIA SA" în "FIRST BANK SA" asupra A.1 sub B.5 din cartea funciara 209165 UAT Bucureşti 
Sectorul 3;
Prezenta se va comunica părţilor: *)

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul 3, se inscrie in cartea funciara si se soluţionează do 
către registratorul-sof A

Data soluţionării, 
29-11-2018

Regfetrator,
io a n a Iw r g c a

IfKirr.
y

Asistent Regijd’otor.
I t

MARILENTvx VULCAN
./ \ !_ J  v ___(p a ra fe ^  ; te .', u n tu ra )

r) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 62 aur,, (x) din Regulamentul de avizare, rcccpt.ic şi înscriere in 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin OPG Nr. /00/2014.

Documentul eoniinc date cu caracter personal, protejate do prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1



, ...} Oficiul de CuddSLiu şi Publicitate Imobiliară BUCUREŞTI
i-5 ' Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 3

ANC1M EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 209165 Bucureşti Seciorui 3

Nr. cerere 89099
Ziua 22
Luna 11
Anul 2018

Cod verificare

A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vcchi:79639

TEREN intravilan Nr. cadastral vechi:10387
Adresa : Loc. Bucureşti Sectorul 3, Drumul Gura Aricsului, Nr. 155-157, Jud. Bucureşti_____________________________
| Nr.
Crt

N r. c a d a s tra l 
N r. to p o g ra fic Su p ra fa ţa *  (mp) O bservaţii / Re fe rin ţe

[*L 2091G5 2.500 .. teren in proprietate .

B. Partea II. Proprietari şi acte
în scrie ri p riv ito a re  la d reptu l de proprie tate  şi a lte  d rep tu ri reale Referinţe

5 5 7 1 1  / 0 4 /0 8 /2 0 1 6
Act Administrativ nr. 3394a7/B/2014, din 18/03/2016 emis de Executor judecătoresc SPIRIDONESCU ILEANA 
CORNELIA (dosar de executare nr._3394a7/B/2014);
B4 Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin ADJUDECARE, cota 

, actuala. 1/1._ . . . . _______ _____________  ______________ ____________ __ j
A l /  B .5

g
2) F IR S T  BANK S .A ., CIF:7025592

8 9 0 9 9  / 2 2 /1 1 /2 0 1 8
Act: Administrativ nr. 132619, din 22/10/2013 omis do ONRC; Act Administrativ nr. 3675674, din’23/10/201 8 
omis do ONRC: înscris Sub Semnătură Privata nr, FN, din 19/10/2018 emis dc HRS1 BANK SA; Act 
Adm inistrativ nr. 51821.2, din 19/10/2018 emis de ONRC; Înscris Sub Sem nătură Privata nr. 1. din 
19/10/2018 emis dc PIRAEUS BANK ROMANIA SA;

se notează schimbarea numelui proprietarului tabular înscris sub B4,' Al
din ‘PIRAEUS BANK ROMANIA SA" în “FIRST BANK SA"

C. Partea HI. SARCINI
în scrie ri p riv ind deznaem brăm inteie dreptu lu i de p ro p rie ta te , 

d rep tu ri rea le  de garanţie  şi sa rc in i
NU SUN f

Referin ţe
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Curia Funciară Nr. 209165 Comuna/Ornş/Municipiu: Bucureşti Sectorul 3 
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

209165 2.500 teren in proprietate
'* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare Ia teren
Nr
C.rt

Categorie
folosinţă

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 | arabil . DA 2.500 - -
Lungim e Segm ente
1) V a lo rile  lung im ilor seg m en te lo r sun t obţinute din pro iecţie în p lan .
| Punct 
j început

Punct
s fâ rş it

Lungim e segm ent 
i" (m)

i 1 2 44.764
3 57.982...........

3 4 41.178
______ 4l 1 59.265

D is ta n ţa  d in tre  p u n cte  e s te  fo rm a tă  d in  se g m e n te  c u m u la te  ce su n t m a i m ic i d e câ t v a lo a re a  1 m ilim e tru .
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Corle Funciară Nr. 209165 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucureşti Sectoru l 3
Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest 
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii.
S-a achitat tariful de 60 ROM. -Chitanţa externa nr.1562939/22-11-2018 in suma de 60, pentru serviciul de 
publicitate imobiliară cu codul nr. 242. |

Asistent Registrator,
MARI LENA VULOA N

Data soluţionării 
29-11-201.8 
Data eliberării.

Referent,

i'p a r. . [p a ra ta  şt s e m n ă tu ră )
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0/
.A N £I?I Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BUCUREŞTI't*F M l/# \ m 7Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 3

Dosarul nr. 89097 / 22-11-2018 
ÎNCHEIERE Nr. 89097

Registrator: IOAN ADRIAN ŞTIRB Asistent: ECATERINA SOARE
Asupra cererii introduse de FIRST BANK S.A. domiciliat in Loc. Bucureşti Sectorul 1, Sos 

Nicolae Titulescu, Nr. 29-31, Jud. Bucureşti privind Notare in cartea funciara, in baza:
-Act Administrativ nr.B/3675674/23-10-2018 emis de Oficiul National al Registrului Comerţului de 
pe langa Tribunalul Bucureşti;
-Act Administrativ nr.518212/19-10-2018 emis de Oficiul National al Registrului Comerţului de pe 
langa Tribunalul Bucureşti;
-înscris Sub Semnătură Privata nr.FN/19-10-2018 emis de FIRST BANK SA;
-înscris Sub Semnătură Privata nr.1/19-10-2018 emis de PIRAEUS BANK ROMANIA SA;
-Act Administrativ nr.132619/22-10-2018 emis de Oficiul National al Registrului Comerţului de pe 
langa Tribunalul Bucureşti, Dosar nr. 518212/19.10.2018;
fiind îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 60 lei, cu 
documentul de plata:
-Chitanţa externa nr.1562939/22-11-2018 in suma de 60 
pentru serviciul avand codul 242
Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE
Admiterea cererii cu privire la:
- imobilul cu nr. cadastral 209166, inscris in cartea funciara 209166 UAT Bucureşti Sectorul 3 
avand proprietarii: PIRAEUS BANK ROMANIA SA in cota de 1/1 de sub B.4, ;
- se notează schimbarea denumirii proprietarului tabular înscris sub B4, din "PIRAEUS BANK 
ROMANIA SA" în "FIRST BANK SA", ca urmare a schimbării denumirii societăţii; asupra A .l sub B.5 
din cartea funciara 209166 UAT Bucureşti Sectorul 3;
Prezenta se va comunica părţilor:
VORNICEANU CRISTINA
FIRST BANK S.A., prin notar public VORNICEANU CRISTINA

Data soluţionării, 
29-11-2018

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul 
Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul 3, se inscrie in cartea funciara si se soluţionează 
către registratorul-sef

Registrator^'^, Asistent Registrator,
lO^^DWAIilkTIRB ECATBRINA SOARE

(parafa sfcemnătura)

*) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepţie şi inscriere in 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.

de
de
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A .VCP .i

Oficiul do Cadastru 51 Publicitate imobiliară BUCUREŞTI 
Bercul de Cadastru y  Publicitate imobiliari Sectorul 3

E X T R A S  D E  C A R T E  F U N C I A R Ă  
PENTRU  INFO RM ARE

Carte Funciari Nr. 209166 Bucureşti Sectorul 3

K*. cerere 80007
Cua 22
Lu*»a n
A«mi: 2018

HWIlMyiWM

A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechl:79£37

TEREN Intravilan Nr. cadastral vechi: 10888
A dresa : Loc. Bucureşti Sectorul 3, Drumul Gura Ariesului. Nr. 159-153, lud. Bucureşti____________ ________________
Nr.
Crt

Nr. cadastral 
Nr. topografic Suprafaţa* * (mp) O bservaţii / Referin ţe

JlL 209166 Om acte: 2.6/0 
Masurata: 2 .622 teren in proprietate

B. Partea II. Proprietari şi acte
în s c r ie r i p r iv ito a re  la  d re p tu l d e p ro p rie ta te  ş l a l te  d re p tu r i  re a le R efe rin ţe

55717. !  04 /08/2016  __________ __________ _______________________________
Act Administrativ nr'. 3394a7T£72014, din 31/05/2016 emis de^xccutor judecătoresc SPlRIDONEsaJ llcÂNA

’CORNEUA ţdosar de executare nr. 3394a 7/B/2014);................................................ .
f Intabulară. drept de PROPRIETATE,' dobândit prin ÂOjODECÂRE. cotă A l / 9.5

actuala 1/1 
2) F IRST BANK S .A ., CIF:7Q25S92

89097  / 22/1 1 / 2 0 1 8 _____ _______  |
■Act Administrativ nr. 132619, dm 22/i0/2t)l8 emis de Oficiul National al RegistroluPcomertului de pe langa. 
Tribunalul Bucureşti. Dosar nr. 518212/19.10.2018; înscris Sub Semnătura Privata nr. FN. din 19/10/2018. 
emis de FIRST BANK SA; înscris Sub Semnătura Privata nr. 1. din 19/10/2018 emis de PIRAEUS BANK: 
ROMANIA SA; Act Administrativ nr. 518212. din 19/10/2018 emis de Oficiu! National al Registrului Comerţului
• de pe langa Tribunalul Bucureşti; Act Administrativ nr. 8/3675674, din 23/10/2018 emis de Oficiul National al-
'.Regişm/lui Comerţului de peJan^ Ţrlbunalu lJu ţureşt!; ...................... ....... ........................... j

"se  notează schimbarea denumiri! proprietarului tabular înscris sub 647'* Al
; B5 din "PIRAEl/S BANK ROMANIA SA“ in "FIRST BANK SA", ca urmare a
I 1 schimbării denumirii societăţii:____________________________________________ _ _ _ _ _ ____________________________1

C. Partea III. SARCINI .
în s c r ie r i p riv in d  d ezm e m b râ m in te le  d re p tu lu i d e p ro p rie ta te , 

d re p tu ri reale  d e g a ra n ţie  ş l s a rc in i_____________ Referinţe

Pccum r/n  CAI fi conţărtg tW e  tu  caracter personaj. prntey ale tio pnovrtcfiie ley* Uf 677AZ00J Pogtnj I tiin 3
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Carte Funciară Nr. 209166 Comund/Oraş/Municiplu. Bucurest' Sectorul 3
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)‘ Observaţii / Referinţe

209166 Din acte: 2.670 
Wasu'ata. 2.622 teren Irv propnctatL*

* Suprafaţa este determinata m planul de proiecţie Stereo 70.
n c rr.t  il i n n r lu n n u

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosinţă

liMra
v.fcvn

Suprafaţa
Intp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 | arabii j DA 2.622 - -
L u n g im e Segm ente
1) Vaforile lungim ilor segm entelor su n t obţinute din proiecţie în pian.
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Cane Funciari Nr. 209166 Comuna/Oraş/Munigpiu: Bucureşti Sectorul i

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest 
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor furidice prin 
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii.
S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanţa externa nr. 1562939/22-11-2018 in suma de 60, pentru serviciul de 
publicitate imobiliară cu codul nr. 242.

Data soluţionării, 
29-11-2018 
Data eliberării.

Asistent Registrator, 
ECATER'NA SOARE

Referent.

__/___/____ (parola f t «/; 
>  « 2 / ?

y  ,

1 21
V /

(parata fi icmnitvra)
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P R I M Ă R I A
SECTORULUI

B U C U R E Ş T I

S E R V IC IU L  C O N T R O L  IN T E R N  

C O M P A R T IM E N T  G U V E R N A N Ţ Ă  C O R P O R A T IV Ă

www.primarie3.r0
E -M A IL  guvernantacorporativa@primarie3.ro 

Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

rom ania2019.eu
Preşedinţia României Io Consiliul Uniunii Europene

Nr.înreg. 442812/10.06.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

ÎV a / A c /

•  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 2500 mp şi 2622 mp, însoţit de raportul de specialitate, de adresa 
nr. 1917/07.06.2019 a societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet 
Primar cu nr. 440821/07.06.2019, 
în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Şef Serviciu Cont 
Marta

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 tl 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.r0
mailto:guvernantacorporativa@primarie3.ro

