
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare
din 05.07.2019

H O T Ă R Â R E
privind atribuirea către societatea Investiţii Spaţii V erzi S3 SRL  

a contractului având ca obiect 
”Furnizare u tilaje pen tru  m arcaje rutiere M

C onsiliu l L ocal al Sectorului 3 al M unicipiului B ucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru  alegerea autorităţilor adm inistraţiei 

publice locale, pentru  m odificarea L eg ii adm inistraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum  ş i pentru  m odificarea ş i com pletarea Legii nr. 393/2004p rivin d  S ta tu tu l aleşilor locali,

în trunit în  şedinţă extraordinară, azi 05.07.2019

A vând în  vedere:
- Expunerea de motive nr.46761 l/C P/02.07.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.465742/01.07.2019 al Direcţiei Administrarea Domeniului 

Public Sector 3 -Serviciul Administrarea Domeniului Public şi P a rcu ri;
- Procesul verbal de analiză şi propunere de atribuire nr. 465633/01.07.2019 al Comisiei 

de analiză;
- N ota justificativă nr. 465716/01.07.2019 a Direcţiei Administrarea Domeniului Public 

Sector 3 - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Parcuri;
- Anunţul de intenţie al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. nr. 2181/27.06.2019 

înregistrat cu nr. 461819/CP/27.06.2019;
- Adresa nr. 465760/01.07.2019 a Direcţiei Administrarea Domeniului Public - Serviciul 

Administrarea Domeniului Public şi Parcuri;
în  conform itate cu prevederile:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;

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

- HCLS3 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;

- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice 
având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti la încheierea 
contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.
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.



H O TĂ R Ă ŞTE:

A rt.1 . Se aprobă preţurile şi tarifele rezultate în  urm a procesului verbal de analiză şi 
atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Investiţii 
Spaţii Verzi S3 S.R.L., prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A rt.2 . Se aprobă N ota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la 
art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

A rt.3 .Se aprobă, în condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu m odificările şi completările ulterioare, atribuirea către societatea 
Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al M unicipiului 
Bucureşti, a contractului având ca obiect "Furnizare utilaje pentru  m arcaje ru tiere”, în valoare 
totală de 463.932,60 lei inclusiv TVA şi încheierea contractului prevăzut în anexa nr. 3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Prim arul Sectorului 3, prin Direcţia Adm inistrarea Domeniului Public Sector 3 şi 
societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L., vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL a

contractului având ca obiect 
"Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere"
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Având în vedere efectuarea de către Serviciul întreţinere şi Reparaţii Străzi, din cadrul 
Direcţiei Administrarea Domeniului Public Sector 3, a lucrărilor de plombare şi/sau asfaltare a 
străzilor aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3 şi pentru ca circulaţia rutieră să se 
desfăşoare cu fluenţă şi în condiţii de siguranţă se impune refacerea marcajelor rutiere.

Astfel, pentru ca activitatea mai sus menţionată să se deruleze în condiţii optime este 
necesară asigurarea necesarului de materiale, cu specific pentru tipurile de activitate desfăşurate.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, HCLS3 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 şi HCLS3 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, societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 S3 SRL a înaintat anunţul de 
intenţie nr. 2181/27.06.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti sub nr. 
461819/CP/27.06.2019 prin care îsi exprimă intenţia privind furnizarea de produse.

în urma analizei şi evaluării ofertei depuse de către societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, 
societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Comisia de analiză a 
declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare totală estimată de 389,859.33 fără TVA, 463,932.60 
inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menţionate şt ţinând seamă de raportul de specialitate al Direcţiei 
Administrarea Domeniului Public Sector 3 nr. 465742/01.07.2019 , de prevederile 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 SRL, 
prin care Consiliul Local al sectorului 3 împuterniceşte preşedintele Consiliului de Administraţie al 
societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii prin 
care să achiziţioneze bunurile/serviciile şi, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a contractului, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală 
şi detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societăţii, am iniţiat proiectul de hotărâre pe care il

îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei lega) 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

mailto:cabinctpriH1ar@primarie3.ro
http://WWW.primarie3.r0
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 
S.R.L. a contractului având ca obiect ”’Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere”

în  conformitate cu prevederile:
- 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:

a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control 
sim ilar celui p e  care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) M ai m ult 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 form elor 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, ş i 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

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 puteţi 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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contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

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:
- Nota privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziţii publice a Sectorului 3 a 

procedurii de achiziţie având ca obiect "Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere” 
aprobată de către Primarul Sectorului 3;

- Anunţul de intenţie al societăţii Investiţii Spatii Verzi S3 S.R.L. nr. 2181/27.06.2019 
înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Cabinet Primar sub nr. 
461819/27.06.2019;
Adresă Cabinet Primar nr.460505/26.06.2019 privind întocmirea Modelului de 
contract, caietului de sarcini şi instrucţiunilor de ofertare;

- Modelul de contract, caietul de sarcini şi instrucţiunile de ofertare aprobate de către 
Primarul Sectorului 3 în vederea atribuirii contractului către societatea Invesţii Spaţii 
Verzi S3 S.R.L.,ce are ca obiect "Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere”, 
înregistrate sub nr. 462929/27.06.2019;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea 
Programului de activitate pentru anul 2019 al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3
S.R.L.

- Referatul nr. 462929/27.06.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a 
demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, către 
societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L.

- Invitaţia de participare nr. 463605/28.06.2019, transmisă către societatea Investiţii 
Spaţii Verzi S3 S.R.L.

- Dispoziţia de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2810/27.06.2019;
Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 2209/01.07.2019 a Societăţii Investiţii Spaţii Verzi 
S3 S.R.L., înregistrată la PS3 cu nr. 465311/01.07.2019;

- Procesul - Verbal de deschidere a ofertei nr. 465440/01.07.2019;
- Procesul -Verbal de analiză şi propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 

465633/01.07.2019 al Comisiei de analiză;
- Notă justificativă nr. 465716/01.07.2019 privind încadrarea în prevederile legale 

precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea
Programului de activitate pentru anul 2019 al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3
S.R.L.;

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, cât şi de prevederile art . 10 si art. 11 din 
Metodologia 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, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 
Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 530/15.11.2018, 
care stipulează:

"Art 10. Procesul-verbal de analiza ş i propunerea de atribuire a contractului
(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a 

Procesului-verbal de analiza şi a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/preţurile 
unitare/tip de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale a întreprinderii 
publice, proces-verbal în care se va menţiona şi încadrarea în prevederile legale precizate la 
art. 31 din Legea nr. 98/2016.

(2) Procesul-verbal de analiza ş i anexele aferente acestuia vor f i  semnate de toţi 
membrii comisiei şi de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, şi va f i  
supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

(3) în  baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează  
contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la 
art. 31 din Legea nr. 98/2016.

(4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza ş i anexele acestuia, va f i  transmis 
compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare 
iniţierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

A rt 11. Atribuirea şi încheierea contractului
(1) Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către 

Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:
a) preţurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fă ră  TVA, rezultate în urma 

Procesului - verbal de analiza, anexă în copie la hotărâre;
b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din 

Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;
c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ",

3
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- HCLS 306 din data de 13.06.2019 privind indreptarea erorii materiale, din cuprinsul 

Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publica in temeiul prevederilor Art. 31 din 
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobata prin HCLS 530 din 15.11.2018.

supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre 
privind atribuirea către Societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. a contractului având ca 
obiect "Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere ”, respectiv:

- Aprobarea preţurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză şi 
propunere de atribuire nr. 465633/01.07.2019 aferent proiectului având ca obiect 
”Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere ”,
aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art.
31 din Legea nr. 98/2016,
aprobarea încheierii contractului având ca obiect Furnizare utilaje pentru marcaje 
rutiere ” cu societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L.

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
DIRECTOR EXECUTIV') s 

MANEA FLORIN U  /f
întocmit, 

Expert Asistent
Andra Pe
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1 .

PROCES* VERB AL BE ANALIZĂ ŞI PROPUNEREA BE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Având în vedere:
-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.
-adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice înregistrată cu 
nr.5674/CP/16.05.2017.
-Hotararea 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.268/16.05.2019 privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de 
profit şi pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018 şi a Programului de 
activitate pentru anul 2019 al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL;
- Anunţul de intenţie nr. 2181/27.06.2019 al Societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti sub nr, 461819/27.06.2019;
- Adresa Cabinet Primar nr. 461819/27.06.2019;
- Adresa nr. 460505/26.06.2019 privind aprobarea modelului de contract şi a caietului de sarcini întocmite în 
vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a 
contractelor având ca obiect furnizarea de produse;
- Referatul nr. 462929/27.06.2019, emis de către Direcţia Administrarea Domeniului Public, privind iniţierea 
procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului Bucureşti;
Valoarea estimata totala 389.859,33 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 74.073,27 lei, valoare 
inclusiv TVA 463.932,60 lei,
- Dispoziţia de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2810/27.06.2019;
- Oferta depusă de societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, înregistrată cu nr.465311/01.07.2019.
- Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 465440/01.07.2019.
- Procesul verbal intermediar nr. 1 calificare plus propunere tehnică plus anexe nr. 465461/01.07.2019
- Procesul verbal intermediar nr. 2 privind propunerea financiară nr. 465535/01.07.2019.

încheiat astăzi 01.07.2019 între subsemnaţii

Preşedinte -  Penescu Andra Lavinia, Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Membru - Chirica Elena, Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Membru - Gavrilă Dana-Camelia, Direcţia Economică 
Membru - Emilia Carabulea, Direcţia Investiţii şi Achiziţii 
Membru - Gălăţanu Robert Alexandru, Direcţia Juridică

Constituiţi în Comisia de analiză în baza deciziei nr. 2810/01.07.2019 şi subsemnatul Simona Andreea 
Bălaşa.în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL.

S-au întrunit în vederea analizei preţurilor finale pentru obiectivul:

”Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere ”



în urma analizării se stabilesc preţuri finale, valorile înscrise în coloana finala din anexa 1, parte integrantă a
prezentului proces verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, in 2 exemplare originale.

Preşedinte -  Penescu Andra Lavinia, Direcţia Administrarea Domeniului Put 

Membru - Chirica Elena, Direcţia Administrarea Domeniului Public 

Membru - Gavrilă Dana-Camelia, Direcţia Economică Q r  

Membru - Emilia Caxabulea, Direcţia Investiţii şi Achizii 

Membru - Gălăţanu Robert Alexandru, Direcţia Juridică

Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL 
Preşedintele Consiliului de Administraţie 
Simona Andreea Bălaşa



Anexa 1 la procesul verbal de analiză şi propunere de atribuire n r .. J.Qf.:' 
Ofertă preţ Investiii Spaii Verzi S3 S.R.L.

Nr. Crt Denumire Cantitate Preţ estimat 
fără TVA

Preţ Estimat cu 
’ TVA

Preţ ofertat fără 
TVA Societatea 

Investiii Spaii 
Verzi S3 S.R.L.

Preţ ofertat cu 
TVA

Societatea 
Investiii Spaii 

Verzi S3 S.R.L.

P reţ fără  TVA 
propus spre 

atribuire

P reţ cu TVA 
propus spre 

atribuire

1 GRW CILINDRU COMPACTOR 280 1 260,580.00 310,090.20 260,580.00 310,090.20 260,580.00 310,090.20

2 ÎNCĂLZITOR CU COMBUSTIBIL 
LICHID PENTRU TRASAJ RUTIER 1 22,219.33 26,441.00 22,219.33 26,441.00 22,219.33 26,441.00

3 MAŞINĂ MARCAJ RUTIER 1 107,060.00 127,401.40 107,060.00 127,401.40 107,060.00 127,401.40
TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA 389,859.33 389,859.33

TOTAL VALOARE TVA 74,073.27 74,073.27

TOTAL VALOARE CU TVA 463,932.60 463,932.60

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ FĂRĂ TVA 389,85933

TOTAL VALOARE ESTIMATA TVA 74,073.27

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ CU TVA 463,932.60

Preşedinte -  Penescu Andra Lavinia, Direcţia Administrarea Domeniului Pub.

Membru

Membru

Membru

Cbirica Elena, Direcţia Administrarea Domeniului Public 

- Gavrilă Dana-Camelia, Direcţia Economică O r " "  

■ Emilia Carabulea, Direcţia Investiţii şi Achiziţii

Reprezentant Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL 
Preşedinte Consiliu de Administraţie 

SIMONA ANDREEA BALAŞA

Membru - Gălăţanu Robert Alexandru, Direcţia Juridică
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NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE 
PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 A SOCIETĂŢII INVESTIŢII SPAŢII

VERZI S3 S.R.L.

în  conformitate cu prevederile:
- 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 persoane juridice 
de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii;

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 form elor 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.

- Hotararea 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;

- HCLS3 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;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr, 356/25.08.2017 privind înfiinţarea unei societăţi 
cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităţii de amenajare şi întreţinere 
spaţii verzi;

- Actul constitutiv actualizat;
iţele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformilale cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 bl scopul 
deplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
rgulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Luând în considerare:
- Procesul-Verbal de analiză şi propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 

465633/01.07.2019 al Comisiei de analiză;
- Declaraţia reprezentantului împuternicit SIMONA ANDREEA BĂLAŞA al Societăţii 

Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L., anexa la prezenta notă justificativă.
- Prevederile art . 10 din Metodologia 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, cu modificările şi completările 
ulterioare aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti nr 530/15.11.2018.

"Art 10. Procesul-verbal de analiză ş i propunerea de atribuire a contractului
(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului- 

verbal de analiză şi a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/preţurile 
unitare/tip de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei fina le a 
întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menţiona si încadrarea în 
prevederile lesale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

- HCLS 306 din data de 13.06.2019 privind Îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul 
Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor Art. 31 din 
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobată prin HCLS 530 din 15.11.2018.

Din documentele puse la dispoziţia Comisiei de analiză, prin oferta nr. 2209/01.07.2019 
înregistrată cu nr. 465311/01.07.2019, de către Societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 
S.R.L.,întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al
Municipiului Bucureşti, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate 
la Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menţionat si justificatîn Procesul 
-Verbal de analiză şi propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 
465633/01.07.2019 al Comisiei de analiză, respectiv:

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
cu modificările şi completările ulterioare:

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

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



DIRECŢIA ADM INISTRAREA D O M EN IU LU I PUBLIC
SER V IC IU L ADM INISTRAREA D O M EN IU LU I PUBLIC SI PARCURI

PRIMĂRIA^J
SECTORULUI <

B U C U R E Ş T t ^ J

www.prim3rie3.ro

romania2019.eu
Preşsdir.'io României Io Consiliul Uniunii Europene

TELEFON (004 021] 34I 07 IJ - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@prifflarie3.ro 
Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

- Conform Art. 2 lit f) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/25.08.2017 privind 
înfiinţarea unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate prestarea 
activităţii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi,
. ”j)  asociaţi : 1. Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 cu 
sediul în Calea Dudeşti nr.191, sector 3, Bucureşti reprezentat prin Primar domnul 
Robert Sorin Negoiţă
2. Societatea SD3- Salubritate şi Dezăpezire S3 S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Calea Vitan 
nr. 154-158, birou 2, parter, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/9896/2017, având C U I37804020. ”

"Punctul G Capitalul Social: 2.000.000 lei divizat în 100 de părţi sociale, fiecare în 
valoare nominala de 20.000 lei, aport numerar, astfel:
- Sector 3 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorului 3, 1.980.00 lei, 

corespunzător unui număr de 99 părţi sociale si unei cote de participare la capitalul 
social de 99%
Societatea SD3- Salubritate şi Dezăpezire S3 S.R.L. 20.000 lei corespunzător unei părţi 
sociale şi unei cote de participare la capitalul social de 1%.

- Conform actului constitutiv al societarii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. actualizat,
- Declaraţia reprezentantului împuternicit SIMONA ANDREEA BĂLAŞA al Societăţii 

Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L.

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;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2018 şi a programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii 
Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. prevede ca mai mult de 80% din activităţile Societarii 
Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi 
simt încredinţate de către Primăria Sectorului 3,

- Declaraţia reprezentantului imputemicit SIMONA ANDREEA BALAŞA al Societăţii 
Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L..

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu 
excepţia form elor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul 
de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate

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

http://www.prim3rie3.ro
mailto:d0meniu.public@prifflarie3.ro
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cu Tratatele, ş i care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice 
controlate.

Asa cum se arată la punctul g), Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin 
Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, deţine un nr. 100 de părţi sociale, fiecare în 
valoare nominala de 20.000 lei, aport numerar, astfel:
Sector 3 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorului 3, 1.980.00 lei, 
corespunzător unui număr de 99părţi sociale si unei cote de participare la capitalul 
social de 99%
Societatea SD3- Salubritate şi Dezăpezire S3 S.R.L. 20.000 lei corespunzător unei părţi 
sociale şi unei cote de participare la capitalul social de 1%.

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
DIRECTOR EXECUTIV^

MANEA FLORIN /  / l  /
' îv r )

întocmit,
Expert Asistent 
AndraPi

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

http://www.prirt1arie3.ro


Operator economic
INVESTIŢII SPATII VERZI S3 S.R.L.

Formularul 1

DECLARAŢIE

Subsemnata Simona Andreea Balasa, reprezentant împuternicit al INVESTIŢII SPATII VERZI S3 
S.R.L. cu sediul in Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, Bucureşti, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate sunt reale.

1. Societatea INVESTIŢII SPATII VERZI S3 S.R.L. îndeplineşte la data prezentei condiţiile 
prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv 
Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publicâ/acordurilor-cadru atribuite de o 
autoritate contractantă m ei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care 
sm t îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
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 sm t 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 
form elor 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,
şi Ie menţine pe toată durata de valabilitate contractului.

2. Societatea INVESTIŢII SPATII VERZI S3 S.R.L. nu se află în procedura insolvenţei sau în 
lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii.

3.Societatea INVESTIŢII SPATII VERZI S3 S.R.L. deţine toate avizele necesare funcţionării 
societăţii.

Subsemnata Simona Andreea Balasa, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
Subsemnata Simona Andreea Balasa autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primăriei Sector 3, 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării: 
01.07.2019

Operator economic,
INVESTIŢII SPATII VERZI S3 S.R.L. 
Simona Andreea Balasa,
Preşedinte C.A.



- K ^ X a  ^  ^

CONTRACT DE FURNIZARE 
Nr.......................din data d e .....................

Preambul
în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Având în vedere prevederile normative menţionate în continuare:
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- Instrucţiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, emisă de Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 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;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti 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.
- Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziţii publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziţie având 
ca obiect ”Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere”, aprobata de către Primarul Sectorului 3;
- Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotararea nr 
5/26.01.2017;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modicările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data. 

s-a încheiat prezentul Contract de furnizare între:

A- SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul in Bucureşti, Calea Dudeşti nr. 191, sector 3,
cod fiscal RO4420465, avand cont .............................................................................  deschis la TREZORERIA
SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR -  ROBERT SORIN NEGOITA, 
în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

B. .SOCIETATEA INVESTIŢII SPAŢII VERZI S3 S.R.L. denumire operator economic, adresa sediu Calea Vitan, nr. 
154-158, Sector 3, Bucureşti, număr de înmatriculare J40/15431/2017 cod fiscal 38188050 contftrezorerie, bancă)
____________________________ ________________ reprezentat prin SIMONA ANDREEA BALAŞ A (denumirea
conducătorului) funcţia PREŞEDINTE C.A. 
în calitate de furnizor, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul contract.

DIRECŢI A ADMINISTRAREA DOMKNHJEUI PUBLIC 
DIRECTOR EXECUTIV f )  f i  9 /
FLORIN MANEA / /  ( f j  /
DIRECŢIA ECONOMICĂ . V f/
DIRECTOR E X E C U T iy /, f
OCTAVIAN C I

AVIZAT
DIRECŢIA JURIDICA,
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 

C
Şef Serviciu
Georgeta VIşan



2. Definiţii
2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract — contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul 
sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect furnizarea de 
produse; contract reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor -  beneficiarul contractului de furnizare produse, aşa cum acestea sunt specificate în anexe. 
Achizitor are acelaşi înţeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înţelesul achiziţiilor publice;
c. furnizor - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu 
realizarea obiectului contractului;
d. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, 
pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi 
transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte 
asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul 
de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut 
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. 
Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
h. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
j. document scris -  orice document întocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confirmt de primire, 
care are legătura cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;
k. situaţii lunare de plata -  situaţiile financiare, avand caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre 
aprobare acizitorului, in forma si conţinutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, 
calculate pe baza cantităţilor de lucrări si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfârşitul lunii de 
raportare;
l. situaţie finala de plata- ultima situaţie cumulativa intocmita de executant, cu ocazia comunicării finalizării 
prestarii/furnizarii/lucrarii, in vederea recepţiei la terminarea prestarii/furnizarii/lucrarii si supusă aprobării 
achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării acordului cadru.
m. perioada de garanţie - perioada de timp cuprinsa între data recepţiei la terminarea prestării/furnizării/lucrării, 
şi data recepţiei finale, a cărei durata se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia executantul are obligaţia 
înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor defectelor aparate datorita nerespectarii clauzelor si specificaţiilor 
contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile, sau a folosirii de materiale, instalaţii, 
subansamble etc, necorespunzatoare;
n. costul achiziţiei- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul;
o. materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările 
permanente
p. modificare -  schimbare adusa specifiactiilor dispusa de către achizitor potrivit acordului cadru;
r. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărate ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, iară a 
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
s. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod 
diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1. Obiectul contractului constă în furnizare de utilaje pentru marcaje rutiere, conform produsele indicate în 
anexele la prezentul contract şi în condiţiile precizate în caietul de sarcini.
4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părţi prin 
prezentul Contract.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, conform ofertei 
furnizorului, este de 389.859,33 lei fără TVA, respectiv 463.932,60 lei cu TVA, conform anexei - propunerea 
financiară, la prezentul contract.
5.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de furnizor în propunerea financiară.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părţi, respectiv şi
până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor, dar nu mai târziu de 31.12.2019.
6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcţia de specialitate, în termen de 
10 zile de la comanda fermă, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, cu drept de 
livrare în avans.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică;
c) propunerea financiară;
d) anexe.
7.2. Anexele prezentului contract fac parte integrantă din acesta.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să predea achizitorului produsele definite în anexele la prezentul contract la destinaţia 
precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică, în strictă concordanţă cu Caietul de sarcini, anexe la contract.
8.3. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.
8.4. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să monteze produsele în termen de 10 zile de la emiterea notei de 
comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans.
8.5. Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:



a) reclamaţii si acţiuni in justiţie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, 
nume, mărci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau 
in legătură cu produsele achiziţionate, si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei in care o astfel de 
încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract.
9.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele livrate.
9.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea 
facturii acestuia la Direcţia Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pe baza acesteia şi a 
procesului - verbal de acceptanţă a serviciilor aprobate.

10. Modalităţi de plată
10.1. Plata produselor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de furnizor şi acceptată de achizitor şi în baza 
procesului verbal de acceptanţă a produselor aprobate de achizitor, prin direcţia de specialitate. Plata se va face 
în contul indicat de către Furnizor.
10.2. Plăţile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcţia Economică, din cadrul 
Sectorului 3.

11. Neîndeplinirea obligaţiilor
11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală 
penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar- 
fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală 
penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul 
are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în 
conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
113. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, 
fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca această anulare să un 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, furnizorului are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului.

Clauze spedfice

12. Garanţia de bună - execuţie a contractului
12.1 Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea 
contractului fără TVA, în valoare de 19.492,97 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de 
ambele părţi.
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Garanţia de bună execuţie se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în 
condiţiile legii.
Furnizorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de 
achiziţie publică fără TVA.
Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul 

de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei 
stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa contractantul despre 
vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.
12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la punctul 12.1, 
contractul este reziliat de drept, fibră obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi de către 
Achizitor.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte sau îşi 
îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate.
12.4. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor legale în 
vigoare.

13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lui cu specificaţiile din contract.
13.2. (1) La recepţie, în cazul bunurilor deteriorate, deficienţelor cantitative şi calitative, furnizorul va proceda 
la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare şi/sau completarea lipsurilor cantitative şi calitative. Autoritatea 
Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamaţii privind calitatea produselor 
furnizate în următoarele condiţii:
Pentru defecte evidente şi vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul 
livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.
Pentru defectele si viciile ascunse, reclamaţia se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si 
decizia de înlocuire luându-se în prezenţa reprezentanţilor furnizorului.
Pentru defecte aparute ulterior, reclamaţia se va putea face in termenul de garanţie specific produselor.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi 

pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
Recepţia va fi atat cantitativa cât şi calitativa se va efectua de către reprezentanţii desemnaţi ai achizitorului, 
astfel:
-după încheierea operaţiunii de livrare, achizitorul are obligaţia de a efectua recepţia acestora in termenul legal. 
-Procesul Verbal de recepţie va fi semnat de specialiştii desemnaţi de achizitor. Semnarea de către achizitor a 
Procesului Verbal de recepţie certifică faptul ca furnizorul a livrat produsele in concordanta cu cerinţele 
normativelor şi standardelor în vigoare.
13.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia 
finală a produselor.
Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficienţelor calitative constatate se va efectua în momentul 
livrării, în acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanţii achizitorului şi ai 
furnizorului, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl 
respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
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a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat 
datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant 
al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 
obligaţii prevăzute în contract.

14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1. Furnizorul are obligaţia de a livra la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.
14.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, 
după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produselor.
14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare 
şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de 
furnizor pentru livrare.
14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care simt îndeplinite prevederile clauzelor de 
recepţie a produselor.
14.5. Produsele trebuie să respecte condiţiile de calitate ale produselor şi specificaţiile tehnice prezentate
14.6. Transportul produselor la destinaţia indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de 
furnizare.

15. Asigurări
15.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau 
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul de livrare convenit.

16. Perioada de garanţie
16.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt însoţite de documentele de 
certificare a calitatii si de garanţie emise de producător.
16.2. (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 6 luni. Perioada de garanţie va intra 
în vigoare de la data Procesului verbal de recepţie, respectiv după livrare,
(2) Perioada de garanţie pentru îndeplinirea contractului este de 6 luni, de la semnarea procesului verbal de 
recepţie.
16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare 
în conformitate cu această garanţie.
16.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în termen de 30 zile 
sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în 
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care 
decurge de la data înlocuirii produselor.
16.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, 
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun 
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

17. Ajustarea preţului contractului
17.1. NU SE AJUSTEAZĂ PREŢUL CONTRACTULUI.
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18. Conflictul de interese
18.1. Furnizorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie de conflict de 
interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului ce vor fi încheiate în baza 
prezentului contract, în mod obiectiv şi imparţial.
18.2. (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat şi iară nici un fel de compensaţie din partea achizitorului, 
orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie de conflict de interese şi va notifica în 
termen de 5 zile despre această situaţie, în scris, achizitorului.
(2) în situaţia în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul de furnizare sub formă de închiriere se află în 
situaţie de conflict de interese sau într-o situaţie care, deşi nu este considerată conflict de interese, are ca efect 
compromiterea executării contractului şi nu notifică achizitorul asupra situaţiei apărute, aceasta dă dreptul 
achizitorului de a rezilia contractul fără obligaţia notificării formale a furnizorului.

19. Amendamente
19.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
acestuia, prin act adiţional, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
19.2 în măsura în care modificări ale legislaţiei achiziţiilor publice impun modificarea prezentului contract, 
aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adiţional semnat de către părţile contractante.

20. încetarea contractului
20.1. Prezentul contract încetează:
a) prin ajungerea la termen
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport 
cu anumite praguri valorice,
c) prin acordul scris al părţilor, precum şi în orice alt caz prevăzut de lege;
d) în situaţia în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condiţiile 
prezentului Contract;
e) prin rezilierea intervenită în condiţiile prevăzute în Contract.
20.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligaţiilor scadente între Părţile Contractante şi nu 
exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.
20.3. în situaţia rezilierii/rezoluţiunii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către Furnizor 
a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor 
contractuale neexecutate.
20.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu notificările 
scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum şi 
la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă parte este 
obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.
20.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
contractante.
20.6. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
20.7. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de Ia apariţia unor 
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării fumizorulului 
cu cel puţin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

21. Clauze specifice de încetare a contractului de achiziţie publici
21.1. în situaţia modificării contractului cu încălcarea prevederilor pct. 19, achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul.
21.2 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii 
contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu
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dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate 
a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) fumziorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea 
sa din procedura de atribuire, conform legislaţiei în vigoare;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor 
care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene.
21.3 Contractul este reziliat de drept în situaţia în care ofertantul declarat câştigător cu care achizitorul a 
încheiat contractul se angajează sau încheie orice alte înţelegeri privind furnizarea de produse, direct ori 
indirect, în scopul îndeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 
verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori 
angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura 
de atribuire cu care autoritatea contractantă/fiimizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire 
a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de 
cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.
21.4 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz dc 15 
(cincisprezece) zile pronutentuhu-fumizor, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei 
autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându - se la acestea:
a) furnizorul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, 
executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);
b) furnizorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitorul ori refuză să 
răspundă solicitărilor acestuia;
c) furnizorul cesionează obligaţiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor 
prezentului contract;
d) furnizorul şi/sau Reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea 
profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;
e) furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită şi justificată prin orice mijloc de probă de 
către Achizitor;
f) împotriva furnizorului şi/sau Reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre având autoritate de lucru 
judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în 
dauna intereselor naţionale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;
g) furnizorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul contract, sau persoana care 
furnizează Garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
h) furnizorul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de 
mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:
1. a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul;
2. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul;
3. sau dacă oricare din membrii personalului furnizorului, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă să dea 
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.
i) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, furnizorul 
a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a acordului -  cadru ca rezultat al neexecutării obligaţiilor 
Contractuale;
j) pentru nerespectarea obligaţiilor privind conflictul de interese;
k) în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în contract dreptul achizitorului de a 
solicita rezilierea.
l) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura 
sau controlul furnizorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act 
Adiţional la prezentul acord cadru;
m) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea 
finanţării din motive neimputabile achizitorului;
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21.5 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, furnizorul remediază situaţiile invocate de către achizitor 
ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze 
contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de furnizor să nu pericliteze 
finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, achizitorul 
va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese.
21.6 în perioada de preaviz susmenţionată furnizorul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat 
la plata de penalităţi.
21.7 încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
Contractante.
21.8 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 
contractului.

22. Forţa majoră
22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, 
Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenţiei acestor împrejurări 
şi va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse 
celeilalte părţi. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.
22.2. Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toata perioada în care aceasta acţionează.
22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4. Partea contractanta care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor
23.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
23.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.

24. Răspunderea contractuală
24.1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage 
răspunderea contractuală a părţii în culpă.

25. Limba care guvernează contractul
25.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

26. Comunicări
26.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în 
scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat şi în momentul primirii.
26.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării.
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27. Legea aplicabila contractului
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. Părţile desemnează următorii reprezentanţi pentru urm ărirea derulării contractului:
-din partea furnizorului:.....................................
-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti - Direcţia Administrarea Domeniului Public 

Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, FURNIZOR,
PRIMĂRIA SECTOR 3
ROBERT SORIN NEGOIŢĂ INVESTIŢII SPAŢII VERZI S3 SRL

PREŞEDINTE CA 
SIMONA ANDREEA BĂLAŞA
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www.prtmarie3.r0
TELEFON (004021) 341 07 1J - 2S FAX (004 021) 341 0 7  15 E-MAIL domsnio.public®iprimarie3 to 

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

romania2019.eu
Preşedinţia Rom âniei la Consiliul Uniunii Europene

Către,

CABINET PRIM AR

Referitor: atribuire către societatea INVESTIŢII SPAŢII VERZI S3 S.R.L. a 
contractului având ca obiect "Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere”

Prin prezenta, va transmitem alaturat următoarele documente:

- proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către Societatea INVESTIŢII SPAŢII VERZI 
S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere
- Raportul de specialitate nr 465742/01.07.2019 al Direcţiei Administrarea Domeniului Public 
Sector 3;
- Procesul-Verbal de analiză şi propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 
465633/01.07.2019 al Comisiei de analiză, însoţit de anexe;
- Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 
98/2016 nr. 465716/01.07.2019,
- Modelul de contract având ca obiect "Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere” cu societatea 
INVESTIŢII SPAŢII VERZI S3 S.R.L.

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC3

întocmit, 
Expert Asistent 
Andra Penescu

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 puteţi 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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