
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al 

societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare- 
cumpărare cu societatea Greenwise Solutions SRL pentru achiziţionarea de coşuri de gunoi

şi suporţi pentru depozitare saci

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,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 421655/CP/09.07.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 421501/09.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment 

Guvemanţă Corporativă;
- Adresa nr. 421510/09.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanţă Corporativă; 

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

ulterioare;
- Art. 12.1 lit. m) şi o) din Actul Constitutiv al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, 

aprobat prin HCLS 3 nr. HCLS3 nr. 240/12.06.2017, 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;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

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:

Art.l. Se acordă un mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 Salubritate 
şi Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare în valoare de 1.230.000 
lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, cu societatea Greenwise 
Solutions SRL, pentru achiziţionarea a:

a) 1000 de coşuri de gunoi de 60L, la un preţ unitar de 580 de lei fără TVA;
b) 500 de suporţi pentru depozitare saci, la preţul unitar de 1.300 de lei fără TVA;
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 

Administraţie alsocietăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui 
contract de vânzare-cumpărare cu societatea Greenwise Solutions SRL pentru 

achiziţionarea de coşuri de gunoi şi suporţi pentru depozitare saci

Creşterea eficienţei economice a societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL ca 
întreprindere publică la care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este asociat unic are o 
influenţa determinantă asupra stabilităţii ansamblului economiei, dată fiind necesitatea 
creşterii rapide a contribuţiei reale a întreprinderilor publice la îmbunătăţirea parametrilor 
economiei româneşti şi la echilibrarea bugetului de stat.

Astfel, societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL urmăreşte să fie în mod 
constant orientată asupra asigurării competitivităţii, eficienţei, profitabilităţii şi generării de 
valoare pe termen lung, evitării şi minimizării pierderilor operaţionale, precum şi asupra 
creşterii calităţii serviciilor oferite şi a diversificării activităţilor desfăşurate.

în acest sens, societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL intenţionează 
achiziţionarea unui număr de 1000 coşuri de gunoi metalice cu volum de 60L şi a unui număr 
de 500 suporţi pentru depozitare saci.

După analizarea oferte lor găsite eligibile, prin adresa nr. 5160/09.07.2020 înregistrată 
cu nr. 421018/CP/09.07.2020, societatea şi-a exprimat intenţia încheierii unui contract cu 
societatea Greenwise Solutions SRL în valoare de 1.230.000 lei fără TVA, respectiv 1.463.700 
lei cu TVA, oferta acesteia fiind cea mai avantajoasă având de vedere termenul de execuţie, 
perioada de garanţie precum şi preţul cel mai mic.

Luând în considerare cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
421501/09.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanţă Corporativă am 
iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot 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.

mailto:cabinetprimar@prlmarie3.r0
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Şoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3» 030328, Bucureşti

Nr. 421501/09.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii 
unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea Greenwise Solutions S.R.L. pentru 

achiziţionarea unui număr de 1000 de coşuri de gunoi de 60L şi a unui număr de 500 de 
suporţi pentru depozitare saci, la preţul total de 1.230.000 lei fără TVA

Societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul 
în Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 
2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având CUI 
R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti este reprezentată legal 
de domnul Mihai Niţu, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activităţi:
1. organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
2. operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

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

pe timp de polei sau de îngheţ;
6. organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
7. administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare;
8. depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
9. colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de 

la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere 
(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);

Având în vedere:
-adresa societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 S.R.L. cu nr.5160 din 09.07.2020 
înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 421018 din 09.07.2020
- Nota internă privind achiziţia de coşuri de gunoi metalice şi suport pentru depozitare saci nr. 
5155 din 09.07.2020
- Hotărârea Consiliului de Adminisgtraţie nr. 32 din 09.07.2020 prin care se aprobă achiziţia 
de coşuri de gunoi metalice şi suport pentru depozitare saci
- Adresa societăţii Greenwise Solutions SRL nr. 5153 din 09.07.2020 prin care aceasta aduce

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, prmtr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3. 1

http://WWW.primarie3.ro
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la cunoştinţă faptul că a devenit plătitoare de TVA
- Oferta financiară înaintată de SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL nr. 4151 din
09.06.2020
- Oferta financiară înaintată de SC GREENWISE SOLUTIONS SRL nr. 4154 din 09.06.2020
- Oferta financiară înaintată de SC SMITS INDUSTRY SRL nr.4150 din 09.06.2020
- Anexa cu compararea preţurilor ofertate

în conformitate cu prevederile:
- art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societăţii: “ sunt de competenţa Asociatului Unic 
aprobarea operaţiunilor juridice ale societăţii care depăşesc 100.000 (una sută mii) Euro 
exclusiv TVA valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare 
se desfăşoară în mod succesiv ’ ’
- art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societăţii: Asociatul Unic “ hotărăşte în orice altă 
problemă importantă privind activitatea societăţii ”
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor 31 din 1990: Unic “Hotărârile asociaţilor se iau în 
adunarea generală”

în concordanţă cu prevederile Ordonanţei nr. 74/2018 privind modificarea şi 
completarea legii nr. 211 / 2011 privind regimul deşeurilor, în vederea eficientizării activităţii 
şi a dezvoltării societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. cât şi pentru realizarea 
obiectivelor cuprinse în programul de investiţii aferent anului 2020, aprobat prin HCLS3 nr. 32 
din data de 10.02.2020., rectificat prin HCLS3 nr. 88/30.03.2020, HCLS3 nr. 116 din data de
29.04.2020 şi HCLS3 nr. 199/23.06.2020 este necesară achiziţionarea unor coşuri de gunoi 
metalice cu volum de 60L şi a unor suporţi pentru depozitare saci. Societatea SD 3 Salubritate 
şi Deszăpezire S 3 SRL susţine necesitatea achiziţiei coşurilor metalice şi a suporţilor pentru 
depozitare saci pentru buna desfăşurare a activităţii de salubritate.

După analiza ofertelor transmise de cele 3 (trei ) societăţi menţionate mai sus este 
agreată SC GREENWISE SOLUTIONS SRL ca având preţul unitar cel mai mic, termenul de 
execuţie cel mai redus şi garanţia cea mai extinsă. Preţul de achiziţie este de 580 lei fără TVA 
pentru coşul de gunoi de 60 de litri şi 1300 lei fără TVA pentru suportul pentru depozitare saci, 
conform ofertei societăţii SC GREENWISE SOLUTIONS SRL.

Propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL 
în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea Greenwise Solutions 
S.R.L. pentru achiziţionarea unui număr de 1000 de coşuri de gunoi de 60L la un preţ unitar de 
580 de lei fără TVA şi a unui număr de 500 de suporţi pentru depozitare saci, la preţul unitar 
de 1300 de lei fără TVA, deci un total de 1.230.000 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor 
legale incidente aflate în vigoare

Compartiment
Guvemanţă Corporativă 

Silviu Hondola
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APROBAT, 

PREŞEDINTE C.A.

NOTĂ INTERNĂ ' L , , ' •' ■
privind achiziţia de coşuri de gunoi metalice şi suport pentru depozitare saci >

Societatea SD 3 SALUBRU ATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a fost înfiinţată, in conformitate 
cu HCLS3 nr. 240/12.06,17 şi luncţionează în temeiul Legii 31/1990 sub fonna unei societăţi cu 
răspundere limitată, ai cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv 
constă în colectarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având In vedere programul de investiţii pe anul 2020 aprobai prin HCL S3 nr. 32 din data dc 
10.02.2020. modificat şi completat prin HCL S3 nr. 88/30.03.2020, respectiv HCL S3 nr. 
116/29.04.2020 şi HCL S3 nr. 199/23.06.2020 am procedat la derularea următoarelor etape, pentru 
asigurarea desfăşurării achiziţiei în condiţii de eficienţa, eficacitate şi economicitate şi într-un mod 
transparent:

A. Lansarea cererilor de ofertă, către 3 potenţiali furnizori:

1. Smits Industry S.R.L. cu nr. dc înregistrare 4058/04.06.2020
2. Grădinariu Import Export S.R.L. cu nr, dc înregistrare 4057/04.06.2020
3. Greenwise Solutions S.R.L. cu nr, de înregistrare 4059/04.06.2020

3, Primirea ofertelor:

1. Smits Industry S.R.L. cu nr. de înregistrare 4150/09.06.2020
2. Grădinariu Import Export S.R.L. cu nr. de înregistrare 4151 /09.06.2020
3. Greenwise Solutions S.R.L. cu nr. de înregistrare 4154/09.06.2020

C. Stabilirea criteriilor de selecţie ale furnizorilor, respectiv:

- stabilirea criteriilor de eligibilitate ale furnizorilor, menite sa asigure colaborarea cu un 
partener de încredere;

- stabilirea caracteristicilor tehnice necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de care 
depinde achiziţia acestor echipamente de lucru

Page 1 o f4
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- stabilirea criteriilor de selecţie/departajare.

L Stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor
Să nu se afle în situaţii de insolvenfă sau faliment la data depunerii ofertelor,

- Să nu aibă datorii cu privire ia plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

II. Stabilirea cerinţelor tehnice;

1, Coş de gunoi metalic -  1000 de buc., cu următoarele specificaţii:
- înălţime totală cuprinsă între 900 -  950 mm;
- cuva coşului trebuie să fie în forată cilindrică, diametru de mîn. 300 mm, înălţime de max. 

500 mm, capacitate de min. 601.;
- prevăzut la partea inferioară cu capac în formă ovală dîn tabla şi scrumieră încastrată în 

capacul rulat în formă convexă;
- cadru metalic trebuie să fie prevăzut cu suporţi care să permită rabatarea coşului
- sistem de blocare laterală a coşului pentru rabatare accidentală;
- tălpi de susţinere prevăzute cu găuri pentru fixare;
- zincat termic.

2. Suport pentru depozitare saci -  500 de buc., cu următoarele specificaţii:
- înălţime totală cuprinsă între 1000 -  1050 mm;
- volum de min. 2801
- cadru metalic realizat din rigle metalice (platbandă) cu lungime de min. 1000 mm arcuite 

spre exterior (atât la partea superioară cât şi la cea inferioară);
- arcuirea se va realiza pe o rază mai marc la partea superioară;
- fund metalic prevăzut cu găuri de scurgere, din tablă cu grosime de min. 1,5 mm şi diametru 

de 550 - 570 mm;
- suportul va avea două inele de prindere metalice -  unu! la partea inferioară şi unul ia baza 

superioară;
- suportul va fi prevăzut cu un mecanism circular pe balama pentru fixarea sacului, 

confecţionată din metal;
- suportul va fi zincat termic în totalitate;

HI. Stabilirea criteriilor de departajare/atribuire avute în vedere:

Principal: Preţul cei mai mic.
Secundare: Termenul de execuţie şi garanţia oferită.

D. Analizarea ofertelor

Au fost găsiţi ca eligibili:

1. Smits Industry S.R.L. cu nr. de înregistrare 4150/09.06.2020
2. Grădinariu Import Export S.R.L, cu nr. de înregistrare 4151/09.06.2020
3. Greenv.ise Solutions S.R.L. cu nr. de înregistrare 4154/09.06.2020

Page 2 of 4



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

^ MSZÂPtZffiE S3 email: salubritate-sJtfc vahoo.com email: saiubritates3.runosfa:t>mail.com

Societatea Smits Industry S.R.L. a transmis o ofertă, care cuprinde următoarele:
- coş de gunoi metalic, dimensiune 400x400x900mm, formă cilindrica a coşului, diametru 300 

mm, adâncime 500 mm, volum 6GL. capac oval cu scrumieră încorporată, coş rabatabil pentru golire, 
boit pentru blocare rabatare, tălpi cu găuri pentru montaj, zincare termică. Preţul este de 651 lei/buc 
fără TVA.

- suport pentru depozitare sacim înălţime 1000 mm. diametru interior 550 mm, forma arcuită 
spre exterior la partea superioară cât şi la baza. Baza metalică din tablă 1.5 mm cu găuri pentru 
scurgere, 2 inele de prindere, inel pe balama pentru fixare sac, finisaj zincare termică. Preţul este de 
1439 lei/buc. Iară TVA,

Termenul de execuţie este de 60 de zile. avansul solicitat este de 25%. Nu au fost furnizate 
informaţii cu privire la termenul de garanţie.

Societatea Grădinariu Import Export S.R.L. a transmis o ofertă, cave cuprinde următoarele:
- coş de gunoi metalic zincat, capacitate 60L, la preţul de 685 de lei fără TVA. Termenul de 

livrare este de 60 de zile.
- suport pentru depozitare saci realizat din rigle metalice, înălţime 1050 mm, volum 2801. !a 

preţul de 1380 lei fără TVA. Termenul de livrare este de 90 de zile,
Termenul de garanţie este de 12 luni de la recepţia mărfii.

Societatea Greenwise Solutions S.R.L. a transmis o ofertă, care cuprinde următoarele:
1. Coş de guno: metalic la preţul de 580 lei/buc -  (fără TVA).

• Cadru metalic:
- diametru ţeava rotunda: 48 x 2 mm;
- partea inferioară tălpi de susţinere ţeavâ;
- partea superioară -  dopuri din plastic;
- prevăzut cu doi suporţi de balansare pentru a permite rabatarea cuvei coşului în 
vederea golirii acestuia;
- tălpile de susţinere ale coşului de gunoi vor fi prevăzute cu găuri pentru fixarea pe 
platforma de montaj.

• Cuva cos:
- formă cilindrică;
- capacitate 60L;
- diametru: 320 mm; 

înălţime: 500 mm;
- material: table perforate cu grosimea de 1 mm;
- perforaţii posibile pentru table cuvă:

a) diametru de 10 mm cu pas de 15 mm;
b) diametru de 12 mm cu pas de 16 mm
c) diametru de 15 mm cu pas de 20 mm
d) diametru de 20 mm cu pas de 10 mm

- prevăzută în partea superioară cu un inel de întărire din ţeavă dc 16 mm, crestat în 
aşa fel încât să permită încastrarea acestuia, ceea ce măreşte rezistenţa la vandalism:
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- partea inferioară, cuvă realizată din tablă cu grosime de 1 mm;
• Capac coş;

- realizat din tablă de 2 mm de formă ovală;
- prevăzut cu capac cu scrumieră încastrată

• înălţimea totală: 900 mm;
■ Prevăzut pe una din laturi cu un system de blocare pentru prevenirea răsturnării 

accindentale:
• Zincat termic.

2. Suport pentru depozitare saci ia preţul de 1300 lei/buc -  (fără TVA),
Specificaţii tehnice:

• gabarit 1000x780 mm;
• Diametru: 380 mm;
• Adâncime; 600 mm;
• Coş real izat din oţel 1,2 mm;
• Structură din ţeava rotunda diametru 38 mm:
• Talpă pentru montaj în sol;
• Capac cu scrumieră din oţel 1,2 mm:
• Structură perimetrală cilindrică din oţel 3 mm din platbenzi evazate, cu benzi vertical 

oţel 3 mm;
• Baza coş din oţel ambutisat, prevăzut cu cleme fixare în sol:
• Inel superior şi inel inferior pentru fixare sac;
• Fund metalic prevăzut cu găuri de scurgere, din tabla de 1,5 mm şî diametru de 560 

mm;
• mecanism circular de tip balama, pentru fixarea sacului;
- Volum: 285 L

Garanţia oferită este de 24 luni pentru produsele vopsite în câmp electrostatic şi de 10 ani 
pentru produsele zincate termic.
Livrarea se face în termen de 45 de zile de la data comenzii.
Avansul solicitat este de 10%.

Având în vedere cele anterior menţionate, preţul cel mai mic, termenul de execuţie cât şi 
perioada de garanţie, consider că ofertă de preţ transmisă de către societatea Greenwise Solutions 
S.R.L. în valoare totală de 1.230,000 lei (fără TVA) este cea mai avantajoasă.

Pentru o mai bună comparaţie a ofertelor a fost întocmită Anexa 1.
Faţă de cele anterior menţionate, vă rog, dispuneţi.

întocmit. 
Cosniin Ilie
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ANEXA f - Comparaţie oferte

NR.
CRI.

DENUMIRE
PRODUS Cantitate

Denumire ofertanţi
Smits Industry Grădinariu Import Export S.R.L. Greenwise Solutions S.R.L.

Preţ unitar 
(fara TVA) - 

Iei

Specificaţii/
Menţiuni

Preţ total 
(iară TVA) - 

Iei

Preţ unitar 
(fara TVA) - 

Lei

Specificaţii/
Menţiuni

Preţ total 
(fără TVA)- 

lei

Preţ unitar 
(fara TVA) 

Lei

Specificaţii/
Menţiuni

Preţ total 
(fără TVA) «lei

1 Cos de gunoi metalic, 
60 L 1000 651.00 conf. Oferta 651,000.00 685.00 conf. Oferta 685,000.00 580.00 conf. Oferta 580,000.00

2 Suport depozitare saci 500 1439.00 eoni'. Oferta 719,500.00 1,380.00 conf. Oferta 690,000.00 1300.00 conf. Oferta 650,000.00
TOTAL LEI F4RĂ TVA 1,370,500.00 1,375,000.00 1(230,000.00

TOTAL LEI CU TVA i ,630,895.00 1,636,250.00 1,463,700.00

i din 1
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Şoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, Bucureşti

Nr. 421510/09.07.2020

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 încheierii 
unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea Greenwise Solutions S.R.L, în 
vederea iniţierii proiectului menţionat.

Compartiment 
Guvemanţă Corporativă 

Silviu Hondola

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. 1

http://www.primar1e3.ro

