
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţie între 

societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi 
societatea Administrarea Domeniului Public Bucureşti (ADPB) SA

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. 723024/CP/22.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 722689/22.11.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment 

Guvemanţă Corporativă;
- Adresa nr. 722714/22.11,2019 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. 124 şi art. 125 din Codul fiscal - Titlul IV, Cap XII “Proprietatea comună şi asociaţiile Jară 
personalitate jurid ică ’ ;

* Art. 1949 - 1954 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. 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;
- Art. 18 alin. (2) lit. n) din Actul Constitutiv al societăţii Administrarea Domeniului Public 

Bucureşti SA cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de specialitate 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,
HOTĂRĂŞTE

A rt.l. Se aprobă încheierea între societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, în calitate 
de Asociat Prim (asociat administrator), şi societatea Administrarea Domeniului Public Bucureşti 
(ADPB) SA, în calitate de Asociat Secund (asociat participant), a unui contract de asociere în participaţie 
în condiţiile şi termenele prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu 
respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Art.2. Societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi societatea Administrarea 
Domeniului Public Bucureşti (ADPB) SA, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
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SECRETAR 

MARIUS
CC



C A B I N E T  PRI MAR
PRIMĂRIA

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

- WWW.pnmane3.rO -

%

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprlmar@primarie3.r0
Calea Dudeţti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3 

CABINET PRIMARI

N r..

ata.
REFERAT DE APROBARE

a proiectu lu i de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contra
între societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi 

societatea Administrarea Domeniului Public Bucureşti (ADPB) SA

ere ui participaţie

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 societăţilor nr. 31/1990 sub forma 
unei societăţi cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Bucureşti, 
Sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată îa Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti, reprezentată legal de domnul Niţu Mihai, al cărei obiect principal de 
activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deşeurilor nepericuloase, 
cod CAE IM 3811.

Societatea Administrarea Domeniului Public Bucureşti SA a fost înfiinţată în baza HCLS 3 nr. 
30/1997 şi are ca obiect pricipal activităţi de întreţinere peisagistică, respectiv întreţinere şi 
reamenajare spatii verzi, producere material dendrofloricol, confecţii metalice, montare şi 
întreţinere mobilier stradal şi are ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

Dat fiind faptul că cele două entităţi economice deţin calitatea de întreprinderi publice 
aflate sub autoritatea tutelară a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, este necesară orientarea lor 
constantă spre găsirea de noi metode care să le asigure o cât mai bună eficienţă, profitabilitate şi 
generare de valoare pe termen lung.

în urma unui acord reciproc la care s-a ajuns în urma discuţiilor referitoare la realizarea unui 
parteneriat, prin adresa comună (nr. 3402/14.11.2019, 3573/14.11.2019) a societăţilor SD3 - 
Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi Administrarea Domeniului Public Bucureşti SA, înregistrată cu 
nr. 714197/CP/18.11.2019, şi se solicită aprobarea încheierii şi derulării unui contract de asociere în 
participaţie între cele două societăţi având ca obiect scopul comun de a finanţa şi exploata o hală 
realizată din elemente prefabricate din beton, cu o valoare totală estimată de 20.007.993,60 lei, 
fără TVA, cota de participare în cadrul asocierii pentru societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 
SRL , în calitate de asociat prim fiind de 80,01% iar pentru ADPB SA, în calitate de asociat secund 
fiind de 19,99%.

Având în vedere cele prezentate şi luând în considerare raportul de specialitate nr. 
722689/22.11.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă Corporativă, am iniţiat

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

Nr. 722689/22.11.2019
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în 
participaţiune între societăţile SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi Administrarea 

Domeniului Public Bucureşti (ADPB) SA având ca obiect finanţarea execuţiei şi 
exploatarea unei hale construite din elemente prefabricate din beton

In 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 societăţilor nr. 31/1990 sub 
forma unei societăţi cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul 
Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu 
asociat unic Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, reprezentată legal de dl. Mihai Niţu, al cărei 
obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea 
deşeurilor nepericuîoase, cod CAEN 3811.

Societatea Administrarea Domeniului Public Bucureşti S.A. cu sediul în Bucureşti, 
Sector 3, Calea Vitan nr. 1 5 4 -  158, CUI 10020943, J40/9601/1997 s-a înfiinţat în martie 1997 
şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, sub forma unei societăţi 
pe acţiuni, al cărei obiect pricipal de activitate este “Activităţi de întreţinere peisagistică”, cod 
CAEN 8130, având ca principal acţionar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul 
Local al Sectorului 3 cu un procentaj de aport la capitalul social de 96.65% şi alţi investitori 
privaţi care deţin restul din capitalul social, reprezentată legal de domnul Florentin Corbuleanu 
în calitate de director general.

Prin HCLS3 260/24.04.2019 a fost aprobată acordarea unui mandat preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea 
demarării procedurii privind achiziţionarea unui teren de aproximativ 50.000 mp, cu un preţ 
maxim de 50 euro/mp, necesar construirii unor hale pentru buna desfăşurare a serviciului de 
salubritate.

Societatea Administrarea Domeniului Public Bucureşti S.A., prin adresa nr. 
3552/12.11.2019, înregistrată cu nr. 3973/12.11.2019, a propus societăţii SD3-Salubritate şi 
Deszăpezire S3 SRL un parteneriat, prin încheierea unui contract de asociere în participaţiune 
având ca obiect scopul comun de a finanţa şi exploata o hală realizată din elemente prefabricate 
din beton, în suprafaţă estimată de 5.040 mp amprenta la sol şi 10.080 mp suprafaţă desfăşurată, 
pe un teren proprietate al SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, cerere soluţionată cu un 
răspuns afirmativ menţionat în adresa nr. 3998/14.11.2019, înregistrată cu nr. 3571/14.11.2019.

în urma acordului reciproc, prin adresa comună cu nr. 3402/14.11.2019 şi nr. 
3573/14.11.2019, înregistrată cu nr. 714197/CP/18.11.2019, ce are ataşată corespondenţa 
anterioară şi fişa proiectului, societăţile Administrarea Domeniului Public Bucureşti SA şi 
SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL solicită Consiliului Local al Sectorului 3 aprobarea

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 terfi în baza unui temei legai justificat. Văputeţi 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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încheierii unui contract de asociere în participaţiune având ca obiect finanţarea execuţiei şi 
exploatarea unei hale construite din elemente prefabricate din beton.

Documentul sus-menţionat este însoţit de Hotărârea nr. 39/18.11.2019 a Consiliului de 
Administraţie al A.D.P.B SA şi de Hotărârea nr. 61/18.11.2019 a Consiliului de Administraţie 
al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL iar conţinutul său face referire la 
următoarele aspecte:

•  în condiţiile realizării unei investiţii corespunzătoare, respectiv o hală ce poate avea 
destinaţia de exploatare producţie şi/sau depozitare, terenurile deţinute de societatea SD3- 
Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL oferă oportunitatea desfăşurării de activităţi productive şi 
generare de venituri din exploatare.

•  în scopul asigurării unor costuri de execuţie cât mai reduse, hala ce va fi construită ca 
urmare a derulării proiectului propus, cu o suprafaţă estimată de 5.040 mp amprenta la sol şi 
10.080 mp suprafaţa desfăşurată pe doua nivele (parter şi subsol) va avea structură realizată din 
elemente prefabricate din beton.

•  Valoarea estimată a halei este de 20.007.993,60 lei, exclusiv TVA.
•  Părţi contractante şi aportul fiecăreia:

Asociatul Prim (asociatul administrator) societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire 
S3 SRL, entitate semnatară cu o cotă de participare în cadrul asocierii de 80,01%.

Asociatul Secund (asociatul participant) societatea Administrarea Domeniului 
Public Bucureşti SA, entitate semnatară cu o cotă de participare în cadrul asocierii de 19,99%.

în conformitate cu prevederile:

— Art. 191 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările şi completările 
ulterioare;

—  Art. 1949 - 1954 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
—  Titlul IV, Cap XII “Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică” (art. 

124, art. 125) din Codul fiscal din 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 12, pct. 12.1 din Actului Constitutiv al societăţii SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 
SRL aprobat prin aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările si 
completările ulterioare lit.m) Adunarea Generală a Asociaţilor” „hotărăşte asupra 
investiţiilor importante ale Societăţii care depăşesc 100.000 euro exclusiv TVA pentru 
fiecare investiţie sau pentru toate investiţiile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii 
nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” şi lit. o) „hotărăşte în orice altă problemă 
importantă privind activitatea societăţii."

—  Art. 18 alin. 2 lit. n) din Actul Constitutiv al societăţii Administrarea Domeniului Public 
Bucureşti SA, cu modificările şi completările ulterioare: „ Sunt de competenţa Adunării 
Generale extraordinare hotărârile privind:", "orice altă modificare a actului constitutiv 
sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale 
extraordinare"

Unul dintre instrumentele benefice în dezvoltarea afacerilor îl constituie modalitatea 
asocierii în participaţiune, atractivitatea ei fiind generată atât de lipsa formalităţilor complexe 
de înregistrare şi autorizare (fiind suficient doar contractul încheiat între participanţi) cât şi de 
faptul că acest tip de asociere nu presupune existenţa unei entităţi impozabile distincte, în 
înţelesul impozitului pe venit /  pe profit.

Caracteristic asocierii în participaţiune este lipsa personalităţii juridice, aceasta 
nebeneficiind de un patrimoniu comun, autonom, neputând dobândi drepturi sau obligaţii 
proprii.
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în tabelul următor sunt prezentate în mod sintetic datele aferente încheierii şi derulării 
unui contract de asociere în participaţiune având ca obiect finanţarea execuţiei şi exploatarea 
unei hale construite din elemente prefabricate din beton:

Repere asociere UM
Cantităţi/ Valori 
estimate (fără 

TVA)

Cotă (X) 1 
participare 8

■Denumire proiect finanţare şl exploatare Hală |
lo b ie cd v Hala S+P I
■M otivat le desfăşurare activităţi productive şi H 

generare venituri din exploatare |
■M odalitate de derulare asociere în participaţiune H

■Parteneri
SD3 Salubritate şi Deszăpezire SRL, 8  

ADPB SA 1
■Localizare Imobil • zona Lunca OetăţR, Sector 3  E
■Suprafaţă Imobil mp 41X300 1
1 Lăţime estimată Obiectiv m 70 R
■Lungime estimată Obiectiv m 72 1
■suprafaţă estimată amprentă la sol Obiectiv mp 5.040 1
1  Nu mar propus de nivele Obiectiv nivel 2 1
■suprafaţă estimată parter mp 5X340 |
■înălţim e estimată parter m ÎL *  1
■Suprafaţă estimată subsol IVI)} 5.040 |
■înălţime estimată subsol m 6
■suprafaţă desfăşurată estimată Obiectiv mp 10.080 B
■Durată asociere luni 240 1
■Valoare estimată cesturi construire Obiectiv euro/mp 417 8
■valoare estimată Obiectiv euro euro 4.203360 1
■Valoare estimată Obiectiv iei lei 20X307.993,60 100X30% |
■participare ADPB SA lei 4jaoo.ooojoo 19,99% l
■Participare SOI-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL fel 16X307.993.60 80,01x8

Pentru aceste considerente propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre 
privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţiune între societăţile SD3- 
Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi Administrarea Domeniului Public Bucureşti (ADPB) SA 
având ca obiect finanţarea execuţiei şi exploatarea unei hale construite din elemente 
prefabricate din beton, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Şef Serviciu 
Marfa

Compartiment Guvemanţă Corporativă
întocmit,

Comelia-Pivniceru
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AHEXft

SALUBRITATE 
Şl DESZĂPEZIRE S3 QADPB S.A.

PROIECT ASOCIERE IN PARTICIPAŢIUNE SD3 SRL-ADPB SA 
FINANŢARE SI EXPLOATARE HALA S+P

Repere asociere UM
Cantitati/ Valori 
estimate (fara 

TVA)

Cotă (%) 
participare

Denumire proiect finanţare si exploatare Hala
Obiectiv Hala S+P
Motivaţie desfăşurare activitati productive si 

generare venituri din exploatare
Modalitate de derulare asociere in participaţiune
Parteneri SD3 SRL si ADPB SA
Durata asociere luni 240
Localizare Imobil - zona Lunca Cetatii, Sector 3
Suprafaţa Imobil mp 41,000
Lăţime estimata Obiectiv m 70
Lungime estimata Obiectiv m 72
Suprafaţa estimata amprenta la sol Obiectiv mp 5,040
Număr propus de nivele Obiectiv nivel 2
Suprafaţa estimata parter mp 5,040
înălţime estimata parter m 11,5
Suprafaţa estimata subsol mp 5,040
înălţime estimata subsol m 6
Suprafaţa desfasurata estimata Obiectiv mp 10,080
Valoare estimata costuri construire Obiectiv euro/mp 417
Valoare estimata Obiectiv euro euro 4,203,360.00
Valoare estimata Obiectiv lei lei 20,007,993.60 100.00%
Participare ADPB SA lei 4,000,000.00 19.99%
Participare SD3 SRL lei 16,007,993.60 80.01%
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SALUBRITATE 
SI DESZĂPEZIRE S3 © ADPB S.A.

Către dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti

Sediul Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, Bucureşti

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect 
aprobarea incheierii si derulării unui contract de asociere in participaţiune 
intre Administrarea Domeniului Public Bucureşti (ADPB) SA si Salubritate 
si Deszăpezire S3 (SD3) SRL avand ca obiect scopul comun de a finanţa şi 
exploata o hala realizata din elemente prefabricate din beton, precum si 
aprobarea tuturor demersurilor ulterioare corespunzătoare, inclusiv 
modificarea Programelor de investiţii, parte integranta a Bugetelor de 
Venituri si Cheltuieli ale celor doua societăţi, si realizare operaţiuni juridice.

Subscrisele,
Societatea Administrarea Domeniului Public Bucureşti (ADPB) SA, persoană juridică 

română, cu sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti cu nr. J40/9601/1997, avand CUI 10020943, reprezentata legal 
de dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Director General, 

si
Societatea Salubritate si Deszăpezire S3 (SD3) SRL, persoană juridică română, cu sediul 

în Bucureşti, sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti 
cu nr. J40/9896/2017, avand CUI 37804020, reprezentată legal de dl. Nitu Mihai, in calitate de 
Preşedinte CA

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea incheierii si 
derulării unui contract de asociere in participaţiune intre Administrarea Domeniului 
Public Bucureşti (ADPB) SA si Salubritate si Deszăpezire S3 (SD3) SRL avand ca obiect 
scopul comun de a finanţa şi exploata o hala realizata din elemente prefabricate din beton, 
precum si aprobarea tuturor demersurilor ulterioare corespunzătoare, inclusiv 
modificarea Programelor de investiţii, parte integranta a Bugetelor de Venituri si 
Cheltuieli ale celor doua societăţi, si realizare operaţiuni juridice.
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Menţionam faptul ca societatea SD3 dispune de mai multe imobile constituite din terenuri 
alaturate in suprafaţa totala de 41.000 mp in zona Străzii Lunca Cetatii, Sector 3 Bucureşti. 
Aceste terenuri oferă oportunitatea desfăşurării de activitati productive si generare venituri din 
exploatare, cu respectarea condiţiei realizării de investiţii corespunzătoare, respectiv hala ce 
poate avea destinaţia de exploatare producţie si/sau depozitare.

Hala edificata ca urmare a derulării proiectului propus are suprafaţă estimată de 5.040 mp 
amprenta la sol, 10.080 mp suprafaţa desfasurata pe doua nivele, respectiv parter si subsol, si 
structura realizata din elemente prefabricate din beton, pentru asigurarea unui grafic si unor 
costuri de execuţie cat mai reduse.

Totodată, avem in vedere asigurarea materialelor prefabricate din beton necesare 
edificării construcţiei de la societatea Administrare Active Sector 3.

Pentru asigurarea surselor de finanţare pentru structura din prefabricate din beton, dar si 
pentru toate celelalte lucrări necesare in cadrul unei investiţii complexe de acest tip (proiectare, 
avizare si autorizare, construcţii montaj, instalaţii, finisaje, punere in funcţiune etc.), am 
identificat posibilitatea atragerii fondurilor din partea celor doua entitati semnatare, cu stabilirea 
cotelor de participare corespunzător efortului estimat.

Valoarea estimata a Halei este de 20.007.993,60 Iei, fără TVA, iar cotele de participare 
in cadrul asocierii sunt 80,01% in cazul Asociatului Prim, in persoana SD3 SRL, respectiv 
19,99%, in cazul Asociatului Secund, in persoana ADPB SA. Urmare finalizării lucrărilor de 
construire, cotele de participare vor face obiectul renegocierii avand in vedere efortul efectiv 
realizat de cele doua societarii.

Ataşam prezentei:
- Corespondenta in ADPB SA si SD3 SRL 
* Fisa proiectului.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului 
Local Sector 3 a solicitării subscriselor de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca 
obiect:
- Aprobarea incheierii si derulării contractului de asociere in participaţiune intre 
Administrarea Domeniului Public Bucureşti (ADPB) SA si Salubritate si Deszăpezire S3 
(SD3) SRL, avand ca obiect scopul comun de a finanţa şi exploata o hala realizata din 
elemente prefabricate din beton, generatoare de venituri,
- Aprobarea tuturor demersurilor ulterioare corespunzătoare, inclusiv modificarea 
Programelor de investirii, parte integranta a Bugetelor de Venituri si Cheltuieli ale celor 
doua societari, si realizare operaţiuni juridice de contractare si plata necesare finanţării, 
construirii si exploatării Halei.

Cu deosebita consideraţie,

Preşedinte C.A. SD3 SRL Director General ADPB SA
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Către Salubritatea s i Deszăpezire S3 SRL

In atentia D-lui Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Domnule Preşedinte,

Ca urmare a discuţiilor avansate privind oportunitatea iniţierii unei colaborări privind edificarea si 

exploatarea comune a unei hale, va comunicam interesul nostru privind dezvoltarea unui parteneriat pentru 

acest proiect.
Astfel, prin prezenta va inaintam propunerea noastra privind incheierea unui contract de asociere in 

participaţiune avand ca obiect scopul comun de a finanţa şi exploata o hala realizata din elemente 

prefabricate din beton, în suprafaţă estimată de 5.040 mp amprenta la sol si 10.080 mp suprafaţa 

desfesurata, pe terenul proprietate a societăţii dvs. situat in Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

Cu deosebite consideraţie,

Director General A D PB SA 

Florentin CO RBULEAN U
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M&A SALUBRITATE
Wjr şi deszăpezire S3
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email: salubritate.s3@vahoo.com

Reg. Com: J40/9896/21,06.2017

Către 

In atentia

Administrarea Domeniului Public Bucureşti SA  

D-lui Director General

Avand in vedere adresa dvs. nr. 3552/12.11.2019 privind interesul aratat pentru dezvoltarea unui 
parteneriat, va comunicam acordul nostru privind realizarea demersurilor pentru aprobarea incheierii unui 
contract de asociere in participaţiune avand ca obiect scopul comun de a finanţa şi exploata o hale
realizata din elemente prefabricate din beton, fn suprafaţă estimată de 5.040 mp amprenta Fa sol si 
10.060 mp suprafaţa desfasurata, pe terenuri proprietate noastre situate in Strada Lunca Cetatii din 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

Va mulţumim pentru buna colaborare,

Preşedintele Consiliului de Administraţie SD S3 SRL
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HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

NR. 39/18.11.2019

Societatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREŞTI (A.D.P.B.) S.A. cu 

sediul in Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucureşti, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub 

nr. J40/9601/1997, avand CUI 10020943, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

31/1990, privind societăţile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

A rt Unie. Cu 5 voturi din 7, avizarea incheierii si derulării unui contract de asociere in participaţiune intre 
ADPB S.A. si Salubritate si Deszăpezire S3 (SD3) SRL avand ca obiect scopul comun de a finanţa şi 
exploata o hala realizata din elemente prefabricate din beton, precum si avizarea tuturor demersurilor 
ulterioare corespunzătoare.
Dl. Ciobica Marius Daniel se abţine de la vot.
DL Nitu Mihai se abţine de la vot.

A

DANIEL

MEMBRI C. A.

AMZAR GHEORGHE prin împuternicit MfHALCEA DAN

MARIN CRISTIAN ALEXANDRU ( /A  

STANCU GHEORGHE prin împuternicit MARIN CRISTIAN ALEXANDRU /

NITA IONUT EDUARD
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Şl DESZĂPEZIRE S3

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

Bucureşti

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
9

NR. 61/18.11.2019

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 5 voturi pentru, doua abţinerii Ciobîcă Marius Daniei si Nitu Mihai)şi 

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

Preşedintelui C.A. pentru inaitarea către AGA a propunerii de încheiere a unui parteneriat intre 

SD3 SALUBRITATE Şl DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. si ADPB S.A. pentru realizarea unui obiectiv comun 
„hala prefabricate din beton",prin încheierea unui Contract de asociere in participaţiune.

Preşedinte C.A.
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Către,

CABINET PRIMAR

KJ*

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•  Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere înpârticipaţiune 
între societăţile SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi Administrarea Domeniului Public 
Bucureşti (ADPB) SA având ca obiect finanţarea execuţiei şi exploatarea unei hale construite 
din elemente prefabricate din beton, însoţit de raportul de specialitate şi de adresa comună cu 
nr. 3402/14.11.2019 şi nr. 3573/14.11.2019, înregistrată cu nr. 714197/CP/l 8.11.2019,

în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Şef Serviciu Contţ<5T)Intern, 

Marta i nu

Compartiment Guvemanţă Corporativă 
întocmit de,

Cornelia Pivniceru/mceni

A

J
)

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. Văputeţi 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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