
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

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

societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL

Consiliul Local a l 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

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 335743/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 335377/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment 

Guvemanţă Corporativă;
-  Adresa nr. 335379/23.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă Corporativă 

în  conformitate cu prevederile:
-  Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările şi completările 

ulterioare,
-  Art. 12, pct. 12.1 lit.m) şi o) din actul constitutiv al societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL, 

aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017, 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 şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

A rt.l Se aprobă derularea de către societatea OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL a contractelor cu 
valoare de peste 100.000 (una sută mii) euro fără TVA, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în viaefarei

Art.2. Societatea OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL, va duce Uj/mdep] nire prevederile prezentei 
hotărâri.
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Data.

a pro iectu lu i de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare m ai m are de  
100.000 euro  fără TV A  ale  societăţii 0 P S 3 -0 rd in e  şi Protecţie S3 SRL

Societatea 0PS3 -  Ordine şi Protecţie S3 SRL a fost înfiinţată prin Hotărârea nr. 98 din 
29.03.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3, sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, în 
scopul prestării serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor aflate în adm inistrarea  
Consiliului Local Sector 3, precum şi creşterea siguranţei cetăţenilor.

Până la m om entul modificării Actului Constitutiv al societăţii, respectiv data de 03.03.2020, 
era de com petenţa Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea investiţiilor im portante ale Societăţii 
care d epăşesc 100.000 (una sută m ii) EU RO  inclusiv TV A  pentru fiecare investiţie  sau pentru toate  
investiţiile  în  cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute în prealabil în buget.

După data de 03.03.2020 Actul Constitutiv al societăţii a fost m odificat, conform  HCLS3 nr. 
48/26.02.2020, în sensul ca, la art. 12.1, litera m): "Sunt de com petenţa Adunării Generale a 
Asociaţilor aprobarea operaţiunilor juridice a le  societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 euro  
exclusiv  TV A , valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiuni a cărei executare se 
desfăşoară în  m od succesiv".

Cele 5 operaţiuni juridice aflate în derulare reprezintă contracte care, în m ajoritatea cazurilor, 
se desfăşoară în baza unor contracte cadru de parteneriat cu diverşi parteneri/furnizori/prestatori 
de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipam ente, m ateriale şi alte-dotări/ servicii 
necesare atingerii scopului societăţii, precum  şi îndeplinirea întocm ai şi la term en a contractelor şi a 
proiectelor care îi asigură sustenabilitatea pe piaţa de profil, operaţiuni juridice care depăşesc sau 
care urm ează să depăşească, în cursul anului 2020, valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, aferentă  
fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv, 
operaţiuni juridice ce au fost prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii aprobat prin 
HCLS3 nr. 29/10.02.2020.

Pentru aceste considerente şi având în vedere adresa societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 
SRL nr. 533/21.04.2020 înregistrată cu nr. 334787/CP/22.04.2020, precum  şi raportul de specialitate  
nr.335377/23.04.2020al Serviciului Control Intern-Com partim ent Guvem anţă Corporativă, am iniţiat 
prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2Ulf>/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 transm isă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:primair@primarfe3.ro
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B U C U R E Ş T I3 SERVICIUL CONTROL INTERN  
COMPARTIMENT CU VERN A N jA  CORPORATIVA

E-MAIL guvcrnantacerporatraSprifn 0r1e3.ro 
Stc. Intrarea Odobeţtl nr. 5-7, Sector 3,032158, Bucureşti

Nr. 335377/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor încheiate de OPS3-

Ordine şi Protecţie S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înfiinţarea societăţii 
OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL. Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 
nr. 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de 
activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activităţi de protecţie şi gardă, cod 
CAEN 8010.

Prin adresa nr. 533/21.04.2020 a societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL, 
înregistrată la primăria Sectorului 3 sub nr. 334787/22.04.2020, se solicită aprobarea derulării 
contractelor încheiate de societate.

Prin hotărârea nr. 88/13.04.2020 Consiliul de Administraţie al societăţii OPS3-Ordine 
şi Protecţie S3 SRL s-a apobat'transmiterea solicitării către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
având ca obiect aprobarea derulării contractelor încheiate de societatea în cauză, care depăşesc 
valoarea de 100.000 euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operaţiune singulare sau 
operaţiuni a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv pe parcusul anului 2020.

Solicitarea vine în contextul în care operaţiunile juridice aflate în derulare reprezintă 
contracte cu diverşi parteneri/fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de 
produse, echipamente, materiale şi alte dotări/ servicii necesare atingerii scopului societăţii, 
precum şi îndeplinirea întocmai şi la termen a contractelor şi a proiectelor care îi asigură 
sustenabilitatea pe piaţa de profil.

Având în vedere faptul că în majoritatea cazurilor, operaţiunile juridice se desfăşoară în 
baza unor contracte cadru de parteneriat, ce presupune realizarea de noi comenzi şi/sau plăţi, 
societatea precizează că, în cazul în care fiecare comandă nouă, indiferent de valoarea acesteia, 
ar necesita aprobarea individuală a Adunării Generale a Asociaţilor, ar duce la întârzieri în 
livrări şi execuţie a contractelor/proiectelor, ceea ce face opotună aprobarea derulării în 
continuare a contractelor, ce au fost încheiate şi se vor derula pe parcursul anului 2020, 
respectiv:

1. SOF INSTAL PROIECT SRL având ca obiect servicii de întreţinere, servicii de 
RSVTI lunare şi reparaţii a echipamentelor de încălzire-centrale termice

2. LFG GRUP SRL având ca obiect servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare
3. GREEN KNOWLEDGE SRL având ca obiect furnizare saci şi pungi din polietilenă 

pentru deşeuri

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 tn 
scopul îndeplinirii atribu|iilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii In 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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COMPARTIMENT CUVERNANŢA CORPORATIVA

4. KEY ACCOUNT REFINISH SERVICES SRL având ca obiect furnizare de 
vopsele auto, indistruale, marcaj rutier, consumabile şi echipamente pentru 
vopsitorii

5. MAICOM GRUP SRL având ca obiect vânzare-cumpărare produse de materiale de 
construcţii generale.

Valoarea totală a contractelor prezentate mai sus va depăşii 100.000 euro pe parcursul 
anului 2020.

Conform prevederilor art, 12, pct.12.1 lit, m) şi o) din actul Constitutiv al societăţii 
OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaţilor aie următoarele atribuţii 
principale: „ sunt de competenţa Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea operaţiunilor 
juridice a societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, 
valoare aferantă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiuni a cărei executare se desfăşoară în 
mod succesiv.” şi „ hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea Societăţii”

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea derulării contractelor încheiate de OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL

întocmit,
Compartiment Guvemanţa Corporativă, 

Bejen^u Raluca

)
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Anexa la HCLS nr.

Nr.
Crt

Denumire 1 OBIECT VALOARE
ESTIMATĂ

1 SOFINSTAL PROIECT SRL servicii de întreţinere, servicii de RSVTI lunare şi reparaţii a 
echipamentelor de încălzire-centrale termice

>100.000 euro 
fără TVA

2 LFG GRUP SRL servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare >100.000 euro 
fără TVA

3 GREEN KNOWLEDGE SRL furnizare saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri >100.000 euro 
fără TVA

4 KEY ACCOUNT REFINISH 
SERVICES SRL

furnizare de vopsele auto, indistruale, marcaj rutier, 
consumabile şi echipamente pentru vopsitorii

>100.000 euro 
fără TVA

5 MAICOM GRUP SRL vânzare-cumpărare produse de materiale de construcţii 
generale.

>100.000 euro 
fără TVA



OPS3 -  ORDINE SI PROTECŢIE S3 SJR.L.
Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, Bucureşti, Sector 3 

C.U.LRO 37410026 

J 40/5480/19.04.2017

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

NR. 88 /13.04.2020

Societatea OPS3 -  ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 
3, Bucureşti, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 
37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societăţile 
comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 -  ORDINE SI 
PROTECŢIE S3 S.R.L.

HOTĂRĂŞTE:

In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitări către Consiliul Local Sector 3 
Bucureşti, de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuităţii 
derulării operaţiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societarii OPS3-Ordine si 
Protecţie S3 SRL care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta 
fiecărei operaţiuni singular sau operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, 
pentru anul 2020.

MEMBRI C.A.

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN 

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN 

GRIGORAS ANDREI 

PETRESCU ANAMARIA CLEMA! 

SLAMNESCU DORIN DANIEL 

VISU MIHAELA

AZOITEI FLORINA CARMEN



QPS3-ORD1NE Sf PROTECŢIE S3 SUI,
«X 11037410020 i*.c, ,140/3480/2017 

Capital rodul 4000000
RUCUREST1 srcU 1 sir. CALEA VITAN itr. 154-1»

ANEXA NR. 01
CENTRALIZATOR PRIVIND OPERATtIINILE JURIDICE ( CONTRACTE) CARE DEPASESC VALOAREA DE 100QQ0EUHO.

EXCLUSIV TVA, AFLATE IN DESFĂŞURARE PINA LA SFÂRŞITUL ANULUI 2020

Nr. cri.

Denumire ţi CUI

peniumfi Juridicii
O b iec tu l n p tm th tn l l  jttrrtU ee ( c o n tr a c t ) Vnlonrc rsliniala

î SC. SOFINSTAL PROTECT SRl^ CUI: RO33942730 'iVwrfcfl rfe tu  (re ţin e re  l u n a r e , s e rv ic ii  ifo  R S V T l  U m a n  .<1 re p a ra ţii a  e c h ip a m e n te lo r  tic  fu tu tla lr t - c en tra le  te rm ic e " > 100.000 cura + TVA

2 SC. LFG GRUP SRL-CUI: R01S780770 " X e r r k i t  <te t t e v n s e c i le , d a iM fee tle  s i  t k n t tn i r r c " > 100.000 curo + TVA

3 SC. GREEN KNOWLEDGE SRL - CUI: RG3574KH0 " F u r n iz a te  S a d  d P t i i t s i  tHii p n fie ii le n ă  p e n tr u  H c ţe n r i" » 100.000 curo + TVA

4 SC KEY ACCOUNT REPIN LSI! SERVICES &RL-CUI:R033647594 " F u r n iz a r e  d e  r a p i d e  a n tn jn fin x tr ia le  .m a r c u l  r t tt le r  ,c a t t s u n m W e  s i  e c h ip a m e n te  p a n ln t iv p x itf ir i i" > 100,000 curo + TVA

5 SC  MAICOM GRUP SRL’CUl: ROI3660564 " t f iiza iT -c u m p tfra re  p ro d u s e  d e  m a te r ia le  t ir  ean*1r u c i i i j > c n c r a ţ e ^ ^ > 100,000 curo + TVA

OP3-ORMNE SI PROTECŢIE S3 SRL 

PREŞEDINTE CA

BUNE5CU ALEXANDRU-RAZ.VAN
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S. C OPS3- ORDINE SI PROTECŢIE S 3 SRL
Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, Bucureşti

ţ STA,

Către Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti ’ ■ <?- 

Si

dLRobert Sorin Negoita, Prim arul Sectorului 3 Bucureşti

Sediul Calea Dudesti, n r.191 , Sector 3 , Bucureşti

Referitor Solicitare de adoptare a  unei ho tarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea 
continuităţii derulării operaţiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand  
societăţii OPS3-Ordine si Protecţie S3 SRL care depasesc valoarea de 100.000 
Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operaţiuni singular sau operaţiunii 
a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.

Stimate domnule Prim ar /  Stimaţi membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC OPS3-Ordine si Protecţie S3, persoana juridica rom ana, cu sediul in 
Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, n r. 154-158, Clădire Administrativa, înregistrata la 
Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. . J40/5480/2017, avand CUI R037410026, 
reprezentata legal de dl. Bunescu Alexandru Razvan, in calitate de Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, avand in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societăţii 
subscrise, precum si scopul pentru care a fost constituita societatea, respectând prevederile A rt. 12.1 
lit. m) din Actul Constitutiv, Adunarea Generala a Asociaţilor “Sunt de competenta Adunării 
Generale a Asociaţilor aprobarea operaţiunilor juridice care depasesc valoarea de 100,000 ( una suta 
mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferenta flecarei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei 
executare se desfasoara in mod succesiv”, înaintam prezenta,

Solicitare de adoptare a unei ho tarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea 
continuităţii derulării operaţiunilor juridice, conform Anexei 1. apartinand societăţii OPS3- 
O rdine si Protecţie S3 SRL care depasesc valoarea de 100,000 Euro exclusiv TVA, valoare 
aferenta fiecărei operaţiuni singular sau operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod 
succesiv, pen tru  anul 2020.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înfiinţarea societăţii 
OPS3-Ordine si Protecţie S3 SRL. Societatea a fost infiintata si funcţionează in temeiul Legii 
31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitata, al cărei obiect principal de activitate, 
conform prevederilor actului constitutiv consta in Activităţi de Protecţie si G arda, cod CAEN 
801.

In vederea atingerii scopului comercial al societăţii , respectiv realizarea activitatii 
economice in condiţii de rentabilitate, societatea derulează si va derula operaţiuni juridice cu 
partenerii sai.

Pana la momentul modificării din data de 03.03.2020 a Actului Constitutiv al societăţii, 
erau de competenta Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea investiţiilor importante ale Societarii 
care depasesc 100.000 (una suta mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiţie sau pentru toate 
investiliile in cursul unui an, daca astfel de investirii nu au fost prevăzute in prealabil in buget.

După data de 03.03.2020, Actul Constitutiv al societarii, a fost modificat conform, HCLS3 
nr. 48/26.02.2020, in sensul ca, la art. 12.1 litera m): " Sunt de competenta Adunării Generale a 
Asociaţilor aprobarea operaţiunilor juridice ale societăţii care depasesc valoarea de 100.000 (una  
suta mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei 
executare se desfasoara in mod succesiv. "

1



& C OPS3- ORDINE SI PROTECŢIE S 3 SRL
Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, Bucureşti

Menţionam faptul ca operaţiunile juridice aferente in derulare reprezintă contracte cu 
diverşi parteneri/fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, 
echpamente, material si alte dotări/ servicii necesare îndeplinirii obiectivelor de eficienta, 
profitabilitate si performanta ale societăţii, îndeplinirea întocmai si Ia termen a contractelor si a 
proiectelor care ii asigura sustenabilitatea pe piaţa de profil.

Avand in vedere faptul ca acestea, in majoritatea cazurilor, se desfasoara in baza unor 
contracte cadru de parteneriat, ce presupun realizarea de noi comenzi si/sau plaţi, menţionam ca ar 
duce la intarzieri in livrări si execuţie a contractelor/proiectelor, daca fiecare comanda noua, 
indifferent de valoarea acesteia, ar necesita aprobarea individuala a Adunării Generale a Asociaţilor. 
Consideram oportuna aprobarea derulării in continuare a acestora.

Astfel, in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, cu modificările si 
completările ulterioare so Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 
corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, avand in vedere 
prevederile art. 12.1, litera m) din Actul Constitutiv al societarii, asa cum a fost acesta modificat de 
HCLS3 nr. 48/26.02.2020, supunem analizei si dezbaterii, in vederea aprobării unei hotarari de 
consiliu local avand ca obiect aprobarea continuării derulării operaţiunilor juridice, conform Anexei 
1, apartinand anului 2020, valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, aferenta flecarei operaţiuni 
singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Pentru aceste considerente, solicitam intoducerea pe ordinea de zi a  şedinţei Consiliului 
Local Sector 3 a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuării derulării 
operaţiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societăţii OPS3-Ordine si Protecţie S3, care 
depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operaţiuni singulare sau 
operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv pentru anul 2020.

Anexam prezentei adrese următoarele documente:

1. Anexa 1 -  Centralizator privind operaţiunile juridice (contracte) per furnizor, cu valoare mai 
mare de 100.000 euro, exclusiv TVA, pentru anul 2020, aflate in derulare.

2. HotarareC.A

Cu consideraţie, 
dl. Bunescu Alexandru-Razvan 

în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
OPS3-Ordine si Protecţie S3 S.R.L.

2



OPS3-OR&1NE SI PROTECŢIE S3 SRL 
c.r. R0374t002fi nc, J4Q/S4»0a0|7 

CnpilBl sorin' 40000110
BUCUREŞTI net. 3 str. CALEA VITAN nr. 154-15*

ANEXA NR. 01
CENTRALIZATOR PRIVIND OPERAŢIUNILE JURIDICE < CONTRACTE) CARE DEPASESC VAUMREA DE 100 000 EURO , 

EXCLUSIV TVA» AFLATE IN DESFĂŞURARE PINA LA SFÂRŞITUL ANULUI 2020

N r. c r i ,

O c n im i tn  | i  C U I

p e raw m it jo r id ie f i

Obiectul operaţiunii jnrirlke (  contract) V n ln n rc  cai m in tn

1 S C  S O K  IN S T A l, P R O IE C T  S R U  C U I; R O J 3 9 4 2 7 M "Servicii de întreţinere. lu n tre , tun icii de RSFTlttm nre .d repttmtll tt ecMiwmcittelnr tie incolore, -centrala frrvtiec" >  100,(100 au ro  ^ T V A

2 S C  L F G  G R U P  S t t U C U I :  R O  157*0770 "Servicii He dednsccth , Hatiirfeetle jti deratizare* >  100 .000  c u r o *  T V A

3 S C  G R E E N  K N O W L E D G E  S R L  -  C U I :  R O 3 5 7 4 0 3 2 0 "Furnizare S*cl şi franci din polietilenă pentru deşeuri* >  100 ,000  cu ro  +  TV A

4 S C  K E Y  A C C O U N T  R E F IN IS II  S E R V IC E S  S R L - C U L R 0 3 3 M 7 5 9 4 "Fn mizare de faptele mtt^IndHttrlafc ftnareuj rutier ,conxunt<ifiilc si echipamente pentru vopsitorii" >  100 ,000  c u ro  +  T V A

5 S C . M A IC O M  G R U P  S R L -C U T : R O I1 M G 5 6 4 "Finmre-cnmparure prodnite Ht iitaierinic de canxtruciii netiende* >  100,000 curo  T V A

OP3-ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL 

PREŞEDINTE CA 

BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN



I t

3SECTORULUI
BU CU REŞTI

?  H I M Ă R IA SERVICIUL CONTROL INTERN  
COMPARTIMENT CUVERNANŢA CORPORATIVĂ

E-MAIL guvern an tacorpwat (VJtigjpfini3riB3.ro 
Sir. Intrarea OdobeştI nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

Nr. 335379/23.04.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor încheiate de OPS3-Ordine şi 
Protecţie S3 SRL, însoţit de raportul de specialitate şi de adresa nr.533/21.04.2020 a societăţii 
OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 334787/22.04.2020,

în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Dalele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 ţn 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii In baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute

întocmit,
Compartiment Guvemanţa Corporativă, 

B ;a

In Regulamentul UE 2016/679, prin Ir-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

I


