
M UNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA 

ale societăţii Administrare Active Sector 3 SRL

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

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

întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 314982/CP/24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.314698/24.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment 

Guvemanţă Corporativă;
- Adresa nr. /24.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanţă Corporativă;

- Art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat 
prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare

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

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,

A rt.l. Se aprobă încheierea contractelor noi în valoare de peste 100.000 (una sută mii) euro Iară 
I VA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor 
legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

/V
In conformitate cu prevederile:

HOTĂRĂŞTE :

CC

ENERAL,
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 

100.000 euro fără TVA, ale societăţii Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înfiinţată şi funcţionează în 
temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect 
principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea 
produselor din beton pentru construcţii -  cod CAEN 2361.

Operaţiunile juridice propuse spre derulare reprezintă contracte cu diverşi 
furnizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime şi materiale 
pentru producţia de asfalt, beton şi elemente prefabricate din beton precum dotări/servicii 
necesare funcţionării societăţii şi aceste investiţii, au fost prevăzute în bugetul de venituri şi 
cheltuieli.

Aceste operaţiuni juridice sunt enumerare succint în Anexa ., respectiv oferte 
comparabile.

Pentru aceste considerente şi având în vedere adresa societăţii Administrare Active 
Sector 3 SRL nr.4077/23.03.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 313420/23.03.2020, 
precum şi raportul de specialitate nr.314698/24.03.2020 al Serviciului Control Intern - 
Compartiment Guvernanţă Corporativă, consider oportună dezbaterea şi adoptarea 
proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor noi în valoare mai mare de 100.000 
euro fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

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

http://www.pnmarie3.ro
mailto:cabinetprimar@primarie3.r0
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Nr.314698 724.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 
100.000 euro fără TVA ale societăţii Administrare Active Sector 3 SRL conform anexei

ataşate de societate

Având în vedere:
- adresa societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr.4077/23.03.2020 înregistrată la 
Cabinet Primar cu nr. 313420/23.03.2020
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr.80 
din 17.03.2020 prin care se solicită aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 100.000 
euro fără TVA conform anexei ataşate de societate

Conform prevederilor art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare 
Active Sector 3 S.R.L.: „Sunt de competenţa Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea 
operaţiunilor juridice ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una suta mii ) Euro 
exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare 
se desfăşoară în mod succesiv”

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 prevede că: ’’Hotărârile 
asociaţilor se iau în adunarea generală”

In vederea realizării activităţii economice în condiţii de rentabilitate societatea va 
derula operaţiuni juridice cu partenerii săi iar noile operaţiuni juridice propuse spre derulare 
reprezintă contracte cu diverşi fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de 
materii prime si materiale pentru producţia de asfalt, beton si elemente prefabricate din beton 
precum şi dotări/servicii necesare funcţionării societăţii.

Propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor 
noi cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societăţii Administrare Active Sector 3 
SRL conform anexei ataşate de societate, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în 
vigoare.

Compartiment 
Guvemanţa Corporativă, 

Silviu Hondola

V & U -P L f

)

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

http://www.primarie3.r0
mailto:guvern3ntacorporat1va@primane3.ro
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/? ?! vil ÎS 3  iVĉ l-iîi n ..uli.l lujj-'iifiîjlt lil-lUVA-®'

DMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

s.c.ADî/i5Nîc
:\i»’ ■ . ■„ .x ît,, .  r r p j Q g

y s , .  ( &  ± ' j  4 m

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR - S.S. , 
str. Chiciurei 39-^5, e t  I, sector 3, Bucure?

Telefon: +40 37A 471 V
T o.ŢL,'; E-mail: office@activesecior.T .»

www.activesn. >

Cătî '5

Sediul

Consiliul Local ai Secfcraluu 3 Bucureşti 
şi
dl. Roberu Sodn Negoiţâ, Primarul Sectorului 3 Bai direşi 

Calea Baideşii nr. 191., sector 3, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
L I  A  ă  20
l i  a i i ? 50

Nr..., 

Data

Referitor Solicitare de adoptare a unei faotarari de consiliu local având ca otfeci 
aprobarea realizării de noi operaţiuni juridice., conform Anexei 1, aparţin ud 
societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100. )00 
Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operaţiuni singulare sau 
operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul in 
Mim. Bucureşti, Sectorul 3. Calea Vitan. nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiu» Registru .ii 
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012. având CIJI 31012790, reprezentata legai. d». 
Corbuleanu Florentin, in calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat majoritar 
Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti,

înaintăm prezenta,
SoIIciteire de adoptare a imei h o ten a i de consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de 
noi operaţiuni juridice, conform Anexei li, apartmami societăţii Administrare Active Seu. ?:; 3 
S.E.L. care depasesc valoarea de 100.000 Earo exclusiv TVA, valoare aferenta lie»: orei 
operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înfiinţarea societăţii comerciale 
Locuinţe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active 
Sector 3 SRL. Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile 
sub forma unei societăţi cu răspundere limită, ai cărei obiect principal de activitate, cocform 
prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcţii, end 
CAEN 2361.

în vederea atingerii scopului comercial al societăţii, respectiv realizarea activităţii 
economice în condiţii de rentabilitate, societatea derulează si va derula operaţiuni juridice cu 
partenerii sal.

Pana ia momentul modificării din data de 03.03.2020 a. Actului Constitutiv al societăţit 
Administrare Active Sector 3 S.R.L., erau de competenta Adunării Generale a Asociat».‘.or 
aprobarea ia-restmifor Societăţii care depăşesc 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv IVA per ./;:y 
fiecare investiţie sau pentru {oale investiţiile in cursul unui art. dacă astfel de investirii nu av ori 
prevăzute în prealabil în buzei.

C U I. 31012790, R.C. J40/14752/2012
ISAM P.O35UGB!000C0220228S3ftOM GARANŢI BANK
Sediul social: Caisa Vitan 242, parter, camera 6 sector 3, Bucureşti
Ssoiul secundar şi de coi e.oonc. solă: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, Bucureşti
Cănit?.: tocişi Sl iKf rk: 1(10 070 000 »»•

i ; ? \  _r „ ^  3R IM 9001:2315
5REN 14031:201.5
Ci.AŞfieit ar « SC  AC MS2 cîn «K.C Î.Î31-Î

http://www.activesn


APMIM<mURF. ACTIVE SECTOR 3

Dupa data de 03.03.2020, Actul Constitutiv al socieatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., 
a fot modificat conform HCLS3 nr. 48/26.02.2020, prevede la art. I2 .l, litera m): "Simt de 
competenta Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea operaţiunilor juridice ale societăţi: care 
depusese valoarea de i 00.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operaţiuni singulare sau 
operaţiuni a curei executare se desfasoara in mod succesiv.

Menţionam faptul ca noile operaţiunile juridice propuse spre derulare reprezintă contracte cu 
diverşi furnizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime si materiale 
pentru producţia de asfalt, beton si elemente prefabricate din beton precum dotari/servicii necesare 
funcţionarii societăţii.

Subliniem totodată ca noile operaţiuni juridice propuse spre derulare reprezentând investiţii, 
au fost prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli si avem avizul Consiliului de Administraţie 
necesar conform actului constitutiv in vigoare la acest moment.

Raportat la solicitarea noaslra de aprobare de realizare a noi operaţiuni juridice prezentam 
succint in Anexa l, parte integranta din prezenta, elementele esenţiale aferente 
contractelor/operatiunilor juridice precum si documentele esenţiale ce au stat la baza propunerilor 
noastre, respectiv oferte comparabile.

Astfel, in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, cu modificările si 
completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/20Îl privind guvernanta 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere 
prevederile ari. 12.1, litera m) din Actul Constitutiv al societăţii, asa cum a fost acesta modificat :le 
HCLS3 nr. 48/26.02.2020, supunem analizei şi dezbaterii, în vederea aprobării unei hotarari de 
consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de noi operaţiuni juridice, conform Anexei 1, 
apartinand societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro 
exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se 
desfasoara in mod succesiv.

La prezenta adresă anexăm: 

Hotararea C.A. nr. 80/17.03.2020;

Anexa 1 - Centralizator privind noile operaţiunile juridice (contracte/comenzi) cu valoare mai 
mare de 100.000 euro, exclusiv TVA, propuse spre derulare ia data de 16.03.2020.

Oferte comparabile. OJaotts



ADMINISTRARE ACTIVE SFCTOIt 3

Pentm  aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi £ şedinţei Consiliu tei 
Local Sector 3 a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de- r oii 
operaţiuni juridice* conform Anexei 1 apartm aad societăţii Administrare Active Sector 3 
S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Eiaro exclusiv TVA, valoare aferenta flecarei 
operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Cu consideraţie,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

r'cj
get

Bs
*
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ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. 
str. Chiciurei 39-45, et. I, sector 3, Bucureşti 

Telefon: *40 374 471189 
E-maih office@3d.ivesector3.ro 

www.act» ves3. ro

ANEXA I
CENTRALIZATOR PRIVIND NOILE OPERAŢIUNI JURIDICE (CONTRACTE/COMENZI) CU VALOARE MAI MARE DE 

loo.eoo EURO, EXCLUSIV TVA, PROPUSE SPRE DERULARE LA DATA DE 16.03.2020

Nr.
crt.

Op. jur. 
(contract/ 
comanda) 
propusa

Denumire
partener CUI Obiect operaţiune juridica

(contract sau comanda)
V al oare 
estimata

Valoare ofertată 
partener

Calitate
(furnizor/

client)

1.
Contract 

van za re utilaje 
si conexe

ROMARCOST 892945
Achiziţie static de sortare 

mobila cu spalare si 
recuperator nisip

> 100.000 
euro +TVA 175.000 Euro +TVA F

2. Contract cadru 
van zare utilaje

MHSTRUCK 
& BUS 21570837

Contract cadru pe baza de 
comanda - achiziţie 

autobeloniere

> 100.000 
euro TTVA

104.600 Euro + TVA / 
bucata F

3.

Contract cadru 
vaza re 

materiale 
construcţii

ARA MARAB 
CONSTRUCT 32785343 Contract cadru pe baza de 

comanda - achiziţie ciment
> 100.000 

euro +TV A 344 Lei+ TVA / tona F

4.

Contract cadru 
vanzare 
confecţii 
metalice

EUROTRAILE 
RS INVEST 3î 239483

Contract cadru pe baza de 
comanda, achiziţie confecţii 

metalice

> 100.000 
euro +TVA

5.788 Euro + TVA / 
bucata F

5.
Contract cadru 

vanzare 
combustibil

PERA
SOLUTIONS 29386369

Contract cadru pc baza de 
comanda, achiziţie 

combustibil - praf de 
cărbune, utilizat in cadrul 
procesului de producţie

> 100.000 
euro +TVA 230 Euro + TVA / tona F

u j . i .  '.îin/y jo . k .c . j 'io/ i a /s 7/z o i ;
'.CAM RO35,-,e a ,.,J rJ'JCC2202285BKOK GAI’.ANYI SAMIC
Sediu! social; Ca!...* Vstan 242, parter, camera 6, sector 3, Bucureşti
Sediul secundar şi de corcpondcnţo: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, Bucureşti
Capital social subscris: 100.020.000 lei ^ A M G

SR EN 3001:2015 
ţ<k FW 14001:2015

mailto:office@3d.ivesector3.ro
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produse asfaltice

6,
Contract
vanzare

echipamente TEDRUM 1 1 0 4 1 7 0 7

Achiziţie echipamente 
stocare bitum - tanc bitum cu 

încălzire electrica-2 bucăţi

> 100.000 
euro +TVA

109.800 Euro+TVA 
(ambele bucăţi) F

7.

Contract cadru 
vanzare 

materiale 
con st reţii

SOROCAM 1 5 9 7471
Contract cadru pe baza de 

comanda, achiziţie produse 
asfaltice

> 100.000 
euro +TVA

BA 16-245lei+TV  A /T  o 
BA 8-25 5lei+TV  A/T o 

BA D25-225 lei+TV  A /T  o 
A B2-265 lei+TV  A/To 

E B C R 60-2 .1001ei+TVA/To

F

Nota: Ţinând cont de siiuatio actualei la nivel international, decretarea stării de urgenta la nivel national si influentele asupra contextului economic ale 
acestora, precum si fluctuaţia monedei euro care generează constant modificări ale costurilor de furnizare, in special in cazul materiilor prime, avem in 
vedere posibilitatea modificării valorilor unitare ofertate, respectiv valorilor totale preconizate ale operaţiunilor juridice propuse spre aprobare, modificări 
imposibil de evoluat, la acest moment.

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Frescei i

Corbuleaii



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADM INISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S .R .i. 
str. Chiciurei 39^45, et. 1, sector 3, Bucureşti 
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Hcjtararee ConsuHailiai «ie Administrare nr. 80/17.03.2020

Consiliul de Administraţie al societăţii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit 
în cvorum, în şedinţa din data de 17.03.2020, în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 4W26.C2.2020 
si prevederile Art. 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societăţii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 
S.R.L.:

Hotnr&ste:

Articol muie. Solicitarea aprobării Consiliului Local Sector 3, respectiv AGA., a derulării si sau 
continuării derulării tuturor operaţiunilor juridice care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv 
T.V.A.

Prezenta hotarare a fost adoptata m şedinţa din 17.93.2020.

Corbuleanu Florentin — Preşedinte C.A. r*

Msteeseu Anca ~ M embru C.A. C iL
/V/

Dohot îom it—Membru C.A.

Dimii Livia -  M em bra C.A 

Recosesnu lieama — M em bra C.A. 

Msbffileesca CsituliBa-Daria -M em bru C.A. 

Gfeeorgbe A aa-M aria -  M embra C.A. I

C.U.I. 310127S0, R.C. W0/1C752/2012
I3A(\! R03SUGBIC000022022893RON GARAMTI BANK
Sediul social: Calea Vilan 242, parter, camer3 6, sector 3, Bucureşti

wrnnrfar «t ** ** *

ti_ SftEN90ftL’.2915
M fli St 01 M0M:2TO;i

mailto:office@activesed.or3.ro
http://www.actives3.i-o
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