
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

Punct suplimentar 
pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 

din 28.11.2019

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 - 

Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării instalaţiei de sortare a deşeurilor municipale şi 
a unor echipamente şi utilaje aflate în patrimoniul societăţii

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

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 728800/CP/27.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 728285/27.11.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment 

Guvemanţă Corporativă;
- Adresa nr. 728305/27.11.2019 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. h), m) şi 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;
- HCLS3 nr. 523/31.10.2019 privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 

Administraţie al societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării instalaţiei de 
sortare a deşeurilor municipale, aflată în patrimoniul societăţii;

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

drepturilor cetăţenilor.
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL pentru vânzarea instalaţiei de sortare a deşeurilor şi a unor 
materiale consumabile necesare funcţionării acesteia, precum şi a echipamentelor şi utilajelor necesare 
operării staţiei de sortare, aflate în patrimoniul societăţii, în valoare totală de 26.998.075,37 (exclusiv 
TVA), prevăzute în Anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, către Direcţia Generală 
de Salubritate Sector 3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se
abrogă.

Art.3. Societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi Direcţia Generală de Salubritate 
Sector 3, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării 
instalaţiei de sortare a deşeurilor municipale şi a unor echipamente şi utilaje aflate în

patrimoniul societăţii

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea 
nr. 240/12.06.2017 înfiinţarea societăţii SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei 
societăţi cu răspundere limitată, cu asociat unic Sectorul 3 prin Consiliul Local Sector 3 
Bucureşti, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv 
constă în colectarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin Hotărârea nr. 523/31.10.2019, Consiliul Local Sector 3 a acordat un mandat 
preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL 
în vederea vânzării instalaţiei de sortare a deşeurilor municipale, aflată în patrimoniul 
societăţii, la valoarea de 24.683.073,40 lei fără TVA, respectiv 29.372.857,34 cu TVA..

Motivaţia invocată de societate în sprijinul aprobării respectivei vânzări a fost 
obţinerea resurselor financiare pentru realizarea unor noi investiţii cu privire la gestionarea 
şi tratarea deşeurilor municipale:

1. achiziţionarea unui biodigestor -  instalaţie care va fi alimentată cu deşeuri 
biodegradabile, de unde se va obţine biogaz ce va fi folosit pentru producerea de 
energie electrică;

2. realizarea unei instalaţii de piroliză lentă în vederea obţinerii de compuşi 
bituminoşi şi ulei de piroliză din deşeurile municipale, {bitum ce poate fi folosit la 
asfaltare, iar uleiul de piroliză pe post de combustibil lichid uşor pentru centrale 
termice.

demararea şi finalizarea celor două proiecte, unice pe teritoriul ţării noastre, putând să aducă 
un profit substanţial societăţii.

în vederea eficientizării activităţii desfăşurate de către societatea $D3-Salubritate şi 
Deszăpezire S3 SRL, activitate ce constă în colectarea deşeurilor municipale precum şi pentru 
o mai bună eficacitate şi eficienţă în gestionarea resurselor financiare ale societăţii, prin 
adresa nr. 4136/25.11.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 
726891/CP/26.11.2019, societatea informează asupra intenţiei sale de a vinde Direcţiei 
Generale de Salubritate Sector 3 atât instalaţia de sortare a deşeurilor municipale şi unele

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 m scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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materiale consumabile necesare funcţionării acesteia cât şi echipamente şi utilaje necesare 
operării staţiei de sortare, aflate în patrimoniul societăţii, la o valoare totala de 
26.998.075,37 lei fără TVA, respectiv32.127.709,69 cu TVA, după cum urmează:

-  Instalaţie de sortare a deşeurilor;
-  Materiale consumabile - 4500 litri ulei hidraulic;

Materiale consumabile - sârmă pentru legat baloţi;
-  Cântar tip basculă 18m, 60 tone;

Echipament de detectare a materialelor radioactive, tip portal;
Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deşeuri, 18 mc.

Preţurile de vânzare fără TVA au fost stabilite prin adăugarea unui procent de 1%  din 
preţurile de achiziţie la preţurile de achiziţie.

Având în vedere cele expuse, precum şi raportul de specialitate nr. 728285/27.11.2019 
al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă Corporativă, am iniţiat prezentul 
proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
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E-MAIL guvern3nt3cofporativs@prim2rie3.ro 

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

Nr. 728285/27.11.2019

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 vânzării 
instalaţiei de sortare a deşeurilor municipale şi a unor echipamente şi utilaje aflate în

patrimoniul societăţii

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea 
nr. 240/12.06.2017 înfiinţarea societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei 
societăţi cu răspundere limitată, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, al cărei 
obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea 
deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Principalele activităţi aferente serviciului de salubritate sunt următoarele:
1. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

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

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

3. organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a 
deşeurilor;

4. operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 
similare;

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

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

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

municipale şi a deşeurilor similare;
în concordanţă cu prevederile Ordonanţei nr. 74/2018 privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 211/2011, în vederea eficientizării activităţii de salubritate, a maximizării 
profitului, a recuperării integrale a investiţiei şi ţinând cont că SD3- Salubritate şi Deszăpezire 
S3 SRL se ocupă de gestionarea şi sortarea deşeurilor municipale, societatea a considerat 
necesară şi oportună vânzarea instalaţiei de sortare a deşeurilor municipale aflată în patrimoniul

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terţi in baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita jjrepturile prevăzute

pe adresa Primăriei Sector 3. ^  1în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe <
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societăţii, scopul urmărit fiind acela al obţinerii resurselor financiare necesare pentru realizarea 
de noi investiţii, şi anume:

•  achiziţionarea unui biodigestor -  instalaţie care va fi alimentată cu deşeuri 
biodegradabile, de unde se va obţine biogaz ce va fi folosit pentru producerea de energie 
electrică;

•  realizarea unei instalaţii de piroliză lentă în vederea obţinerii de compuşi bituminoşi 
şi ulei de piroliză din deşeurile municipale, (bitum ce poate fi folosit la asfaltare iar uleiul de 
piroliză pe post de combustibil lichid uşor pentru centrale termice)

cele două proiecte menţionate fiind unice pe teritoriul ţării şi prin finalizarea lor urmând 
sa aducă un profit considerabil societăţii.

In acest sens a fost adoptată HCLS3 nr. 523/31.10.2019 prin care a fost acordat un 
mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire 
S3 SRL în vederea vânzării instalaţiei de sortare a deşeurilor municipale, aflată în patrimoniul 
societăţii, la valoarea de 24.683.073,40 Iei fără TVA, respectiv 29.372.857,34 cu TVA.

în urma demersurilor efectuate, prin adresa nr.4136/25.11.2019, înregistrată la Cabinet 
Primar sub nr.726891/26.11.2019, completată cu documentele transmise prin e-mail şi 
înregistrate cu nr. 727855/27.11.2019, societatea informează asupra intenţiei sale de a vinde 
Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 atât instalaţia de sortare a deşeurilor municipale şi 
unele materiale consumabile necesare funcţionării acesteia cât şi echipamente şi utilaje 
necesare exploatării staţiei de sortare, aflate în patrimoniul societăţii -dat fiind faptul că 
societatea nu va mai fi operator al instalaţiei sus menţionate - la o valoare totala de 
26.998.075,37 lei fără TVA , respectiv 32.127.709,69 lei cu TVA, conform tabelului următor:

Denumire

Preţ vânzare
(exclusiv
TVA) TVA

Valoare cu 
TVA

Instalaţie de sortare a deşeurilor 24.929.904,13 4.736.581,79 29.666.585,92
Materiale consumabile - 4500 litri ulei hidraulic 24.270,30 4.611,36 28.881,66
Materiale consumabile - sârmă pentru legat baloţi 21.788,38 4.139,79 25.928,17
Cântar tip basculă 18m, 00 tone 98.487,14 18.712,56 117.199,69
Echipament de detectare a materialelor radioactive, tip portal 85.519,59 16.248,72 101.768,31
Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare 
deşeuri, 18 mc 1.838.105,84 349.240,11 2.187.345,95

TO TAL (tei) 26.998.075,371 5.129.634^32 32.127.709,69

Fiecare preţ de vânzare fără TVA a fost stabilit prin adăugarea unui procent de 1% din 
preţul de achiziţie la preţul de achiziţie.

Consiliul de Administraţie al societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi-a 
exprimat acordul, prin hotărârile nr. 63 si 64 din 25.11.2019, privind acordarea unui mandat 
Preşedintelui privind vânzările ce fac obiectele anexelor 1 si 2, părţi componente ale 
documentaţiei transmise Consiliului Local al Sectorului 3.

Art. 191 alin (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare menţionează: ”Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală”

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire 
S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările şi completările ulterioare, art. 
12, pct. 12.1 literele h), m) şi o) : „Potrivit prevederilor Legii Societăţilor, Asociatul Unic are 
aceleaşi atribuţii ca Adunarea Generală a Asociaţilor şi are următoarele atribuţii principiale:” 
h) „aprobă programul de activitiate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările),
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modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru  
activităţile Societăţii)”’, m) „hotărăşte asupra investiţiilor importante ale Societăţii care 
depăşesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiţie sau pentru toate 
investiţiile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fo s t prevăzute în prealabil în buget.” 
şi lit. o) „hotăreşte în orice altă problemă privind activitatea societăţii

Pentru aceste considerente propunem spre analiză şi dezbatere Consiliului Local Sector 
3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 în vederea vânzării instalaţiei de 
sortare a deşeurilor municipale şi a unor echipamente şi utilaje aflate în patrimoniul societăţii, 
cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Şef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăi/eanu

Compartiment Guvemanţă Corporativă 
întocmit 

Cornelia Pivnitrivmoeru

A

i
4

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

Referitor Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca 
obiect acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. 
în vederea vânzării următoarelor echipamente, instalaţii şi utilaje 
către Direcţia Generală de Salubritate Sector 3:
- instalaţie de sortare a deşeurilor;
- echipament de detectare a materialelor radioactive, tip portal;
- cântar tip basculă;
- Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare 
deşeuri, 18 mc

Subscrisa, societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L., persoană juridică 
română, cu sediul înMun. 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, reprezentată legal de dl. Niţu Mihai în 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 adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect 
acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii5 5 5

SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea vânzării următoarelor 
echipamente, instalaţii şi utilaje către Direcţia Generală de Salubritate Sector 3:
- instalaţie de sortare a deşeurilor;
- echipament de detectare a materialelor radioactive, tip portal;
- cântar tip basculă;
- Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deşeuri, 18 mc

Societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. este o societate cu 
răspundere limitată, care este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 
31/1990 privind societăţile, republicată, modificată şi completată, precum şi a 
împuternicirii, expres acordate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin 
Hotărârea nr. 201/18.05.2017, confonn dispoziţiilor art. 81 alin.2 lit. f) şi lit. h) din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale. SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 
S.R.L. are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local 
Sector 3.

Scopul înfiinţării societăţii este de a asigura următoarele obiective:
Pag. 1 din 3



SALUBRITATE 
Şl DESZĂPEZIRE

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

• 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 şi conştientizare a populaţiei despre 

beneficiile aduse de colectarea selectivă a deşeurilor;
• Protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei în vederea 

îmbunătăţirii condiţiilor de viată;
• 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 şi extinderea numărului 

acestora;

Conform Actului Constitutiv al societăţii SD 3 SALUBRITATE ŞI 
DESZĂPEZIRE S3 SRL, Art. 12, 12.1 lit. m): „Adunarea Generală a Asociaţilor : 
« h o tă ră ş te  asupra investiţiilor importante ale societăţii care depăşesc 100.000 (una 
suta mii) EURO inclusiv T. VA. pentru fiecare investiţie sau pentru toate investiţiile in 
cursul unui an, 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

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 523/31.10.2019, prin care a fost 
aprobată vânzarea instalaţiei de sortare a deşeurilor la preţul de 24.683.073,40 lei fără 
TVA, Consiliul de Administraţie a hotărât ca, odată cu vânzarea acesteia să se 
înstrăineze şi echipamentele, utilajele şi materialele consumabile necesare funcţionării, 
întrucât societatea nu va mai fi operator al instalaţiei mai sus menţionate.

Totodată, prin adresa nr. 7501 din 16.10.2019, Direcţia Generală de Salubritate 
Sector 3 şi-a manifestat intenţia de cumpărare a instalaţiei, ca urmare a solicitării făcută 
de SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. nr. 3595 în data de 15.10.2019.

In acest sens, Consiliul de Administraţie a hotărât vânzarea celor de mai sus către 
aceasta la preţul de achiziţie +1%  din valoare profit pentru societate.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceţi pe ordinea de zi a 
şedinţei Consulului Loca! Sector 3 solicitarea subscrisei de adoptare a unei 
Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 
S.R.L. în vederea vânzării următoarelor echipamente, instalaţii şi utilaje către 
Direcţia Generală de Salubritate Sector 3:
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/$ £ T '\  Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti
C.U.I.; R ° 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

ŞIDESZÂPEZIRE email: salubritate.s3@vahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

-  instalaţie de sortare a deşeurilor:
9 9 "

- echipament de detectare a materialelor radioactive, tip portal;
- cântar tip basculă;
- Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deşeuri, 18 mc

La prezenta solicitare, vă anexăm în copie următoarele documente:
- Anexa nr. 1 - preţul instalaţiei de sortare a deşeurilor, precum şi a materialelor 

consumabile necesare funcţionării acesteia;
- Anexa nr. 2 - preţul echipamentelor şi utilajelor;
- Hotărârea C.A. nr. 63/25.11.2019 cu privire la aprobarea vânzării instalaţiei de 

sortare a deşeurilor şi a materialelor consumabile necesare funcţionării acesteia;
- Hotărârea C.A. nr. 64/25.11.2019 cu privire la aprobarea vânzării 

echipamentelor şi utilajelor necesare operării staţiei de sortare.

Cu deosebită consideraţie,

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

NITU MIHAT
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Anexa 1
Nr. crt. Denumire Valoare fără TVA Profit 1% Valoare cu TVA şi profit 1%

1 Instalaţie de sortare a deşeurilor 24,683,073.40 246,830.73 29,666,585.92

2
Materiale consumabile - 4500 litri ulei 
hidraulic 24,030.00 240.3 28,881.66

3
Materiale consumabile - sarma pentru 
legat baloti 21,572.65 215.73 25,928.17

29,721,395.74



Anexa 2
Nr. crt. Denumire Valoare fără TVA Profit 1% Valoare cu TVA şi profit 1%

1 Cântar tip basculă 18m, 60 tone 97,512.02 975.12 117,199.69

2
Echipament de detectare a 
materialelor radioactive, tip portal 84,672.86 846.73 101,768.31

3
Utilaj automatizat mono operator, 
bilateral pentru colectare deşeuri, 18 
mc

1,819,906.77 18,199.07 2,187,345.95

2,406,313.95
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Sediul Social: Calea Vitan, nr, 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3,
Bucureşti

H OTĂRÂREA C O N SILIU LU I DE A D M INISTRAŢIE 

NR. 63/25.11.2019

Societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan. nr. 154-158. 

clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul Bucureşti. înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020. cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 31/1990. privind societăţile comerciale, republicată cu toate modificările şi completările ulterioare. în 

urma analizei propunerilor

HOTĂRĂŞTE:

Se adoptă cu 6 voturi pentru, o abţinere(d-l Ciobîcă Marius Daniel)şi niciun vot 

împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, acordarea unui mandat Preşedintelui 

C.A. pentru inaitarea către AGA a solicitării de Acordarea a unui mandat Preşedintelui CA in 

vederea vânzării lin iei statie sortare deşeuri recidabile aflate în patrimoniul SD3 Salubritate şi 

Deszăpezire SB S.R.L, către Direcţia Generala de Salubritate, la preţul de vanzare stabilit de 

29.721.395,74' lei cu TVA inclus, ce reprezintă :

-costul de achiziţie a utilajului,

- cheltuielile de montaj si punere in funcţiune

-consumabilele necesare probelor si punerii in funcţiune :ulei hidraulic 4.500 litri si sarma de 

balotat 7.073 kg 

-1% profit.

Preşedinte C.A.

M ihaiNiţu
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Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3,
Bucureşti

H OTĂRÂREA CO N SILIU LU I DE ADM INISTRAŢIE 

NR. 64/25.11.2019

Societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan. nr. 154-158,

clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3. Municipiul Bucureşti. înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2G! 7, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 31/1990. privind societăţile comerciale, republicată cu toate modificările şi completările ulterioare. în 

urma analizei propunerilor

Se adoptă cu 6 voturi pentru, o abţinere(d-l Ciobîcă Marius Daniei) şi niciun vot 
împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, pentru aprobarea inaitarii solicitării 
de Acordare a unui mandat Preşedintelui C.A. pentru vânzarea următoarelor 
echipamente sî utilaje :

- cântar tip basculă (18 m lungime, 60 tone) ia preţui 117.199,67 iei,

- echipament de detectare şi monitorizare a materialelor radioactive, tip portal la 
preţul de 101.768,26 lei,

- utilaj monooperator la preţul de 2.187.345,95 iei,

toate aflate in proprietatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L,ia preţui de 
achiziţie din contabilitatea societarii plus 1% profit sî includ TVA.

HOTĂRĂŞTE;

Preşedinte C.A.

Mihai Niţu
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Către:

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.
e-mail: salubritate.s3@vahoo.com

în atenţia domnului Preşedinte CA Mihai Niţu

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 cu 
nr.7467/ 15.10.2019, va comunicăm faptul că instituţia este interesată de achiziţionarea staţiei 
de sortare 1a care faceţi referire şi vă rugăm să ne transmiteţi o ofertă de preţ în acest sens.

Cu o deosebită consideraţie,

Director Direcţia?Admimstrativă 
Septiprîu M ih^pîadiu

a^Admim
iMp3adn

Director Direcţia Salubritate şi Deszăpezire 
Ştefan Cătălin Dorojan

mailto:salubritate.s3@vahoo.com


SALUBMTME c.U.L: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
Şl DESZĂPEZIRE S3 email: salubritate.s3@vahcio.cam

^ — Sediul Social: Calea Vitan, nr, 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti

Către: Direcţia Generală de Salubritate Sector 3

Prin prezenta, va aducem la cunoştinţa ca Societatea SD3 are incheiat un acord 
contractual nr. 545.06/06.09.2018 cu Stadler Anlagenbau GmbH privind producţia si instalarea 
unei statii de sortare a deşeurilor, acord ce urmeaza a se finaliza in perioada următoare.

Având în vedere faptul că pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti serviciul public 
de salubrizare este prestat de către Direcţia Generală de Salubritate Sector 3, iar sortarea 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare este o activitate a serviciului 
public de salubrizare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă sunteţi interesaţi de cumpărarea staţiei 
de sortare aflată în patrimoniul societăţii, după finalizarea acesteia.

In atentia domnului Director General Marius Daniel Ciobîcă

Cu stimă,

Preşedinte CA 
Mihai Niţu

mailto:salubritate.s3@vahcio.cam


Primăria Sectorului 3 - Bucureşti

19-727855-PS3
Nr.inreg.: 727855 
Data inreg.: 27.11.2019 
Ora inreg.: 09:58:38
Provenienţa: SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 
Telefon:
Adresant: Primăria Sectorului 3 - Bucureşti 
Cuprins: Adresa 
Adresa:Bucureşti, strada 
Adresa Lucrare: Bucureşti, strada
Observaţii: E-mail - transmite in attach documentele cu privire la materialele, 
echipamentele si utilajele aferente statiei de sortare; Control Intern 
Nr. File: 1
Termen de rezolvare: 30 zile 

Program de lucru
luni, marţi, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,
joi: 8:30 - 18:30
Telefon
Biroul Relaţii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;
021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328
Serviciul Parcari: 021/341 0711
Direcţia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3
-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145
-Sediul Campia Libertăţii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

Prinţ
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Către,

Direcţia Generală de Salubritate Sector 3

în atenţia domnului Director General Marius Daniel Ciobîcă

Având în vedere faptul că instituţia dumneavoastră este interesată de 

cumpărarea staţiei de sortare aflată în patrimoniul societăţii, vă comunicam faptul 

că preţul pe care îl vom propune pentru vânzarea acesteia este de 24.626.145 lei, 

la care se adaugă TVA în cuantum de 4.678.967,55 lei, rezultând un preţ total de 

29.305.112,55 lei.

Menţionăm că acest preţ este unul estimativ, preţul de vânzare rămânând 

final după emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local Sector 3 în acest sens.

PREŞEDINTE CA.

SD 3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL 

MIHAI NIŢU

mailto:salubrltate.s3@vahoo.com
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SALUBRITATE 
Şl DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti
C.U.I.: RO 37804020
email: salubritate.s3@vahoo.com

Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017 
email: salubritates3.runos@email.com

DIHECrH GENERALA 06
se :  O* 1

Către: Direcţia Generală de Salubritate Sector 3

în  atenţia: domnului Director General - Marius Daniel Ciobîcă

Având in vedere faptul ca instituţia dvs si-a manifestat intenţia de cumpărare a liniei stafie de 

sortate deşeuri va comunicam ca societatea noastra doreşte sa scoata la vânzare si 

echipamentele,utilajele si materialele necesare funcţionarii si operării statici mai sus menţionate.

In acest sens va anexam ia prezenta adresa lista cu echipamentele,utilajele si materialele, 

inclusiv preturile aferente ale acestora.

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte C.A.

SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L.

mailto:salubritate.s3@vahoo.com
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Nr. înregistrare 8731/1/ 25.11.2019

Către:

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. 
e-mail: salubritate.s3@vahoo.com

în atenţia domnului Preşedinte CA Mihai Niţu

Urmare adresei diunneavoastră înregistrată la Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 cu nr. 
8731/ 25.11.2019, va comunicăm faptul că instituţia este interesată şi de achiziţionarea 
echipamentelor, utilajelor şi materialelor necesare funcţionării şi operării staţiei de sortare 
aflată în patrimoniul dumneavoastră, după cum urmează:

- Cântar tip basculă;
Detector de radiaţii;

- Utilaj mono operator;
Ulei hidraulic ( 45001);

- Sârmă pentru legat ( 7073 kg )

Cu o deosebită consideraţie,

mailto:salubritate.s3@vahoo.com


Lista cu materiale, echipamente si utilaje necesare funcţionarii si operării statiei de sortare
Nr. crt. Denumire Valoare fără TVA Profit 1% Valoare cu TVA şi profit 1%

1
Materiale consumabile - 4500 litri ulei 
hidraulic

24,030.00 240.3 28,881.66

2
Materiale consumabile - sarma pentru 
legat baloti (7073 kg) 21,572.65 215.73 25,928.17

3 Cântar tip basculă 18m, 60 tone 97,512.02 975.12 117,199.69

4
Echipament de detectare a 
materialelor radioactive, tip portal

84,672.86 846.73 101,768.31

5

Utilaj automatizat mono operator, 
bilateral pentru colectare deşeuri, 18 
mc

1,819,906.77 18,199.07 2,187,345.95

2,461,123.77
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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 I M E N T  C U V E R N A N Ţ Ă  C O R P O R A T IV Ă

E-MAIL guvern a ntacorporativa@p rimarie3.r0 
Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3,032158, Bucureşti

M i/* # -

Nr. 728305/27.11.2019 

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•  Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării 
instalaţiei de sortare a deşeurilor municipale şi a unor echipamente şi utilaje aflate în 
patrimoniul societăţii, însoţit de raportul de specialitate nr. 728285/27.11.2019 şi de adresa nr. 
4136/25.11.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 726891/26.11.2019) a societăţii SD3-Salubritate şi 
Deszăpezire S3 SRL,

în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Şef Serviciu 

Marta

tem,

Compartiment Guvemanţă Corporativă 
întocm it,

Cornelia Pjvniceru

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


