
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind acordarea de mandate preşedinţilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor 

publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în vederea achiziţionării 
de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare

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. 593/2004privind Statutul aleşilor locali,

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: n o ' f
Referatul de aprobare nr. ......./CP/22.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
Raportul de specialitate nr. 718422/20.11.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment 
Guvernantă Corporativă;

- Adresa nr.718528 /20.11.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă 
Corporativă;

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

ulterioare;
- Art. I alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative, 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,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se acordă mandate preşedinţilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice 
având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în vederea achiziţionării de servicii 
juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, cu respectarea prevederilor legale 
incidente aflate în vigoare.

Art.2. întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT 
SECRETAR GE
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind acordarea de mandate preşedinţilor Consiliilor de 
Administraţie ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti în vederea achiziţionării de servicii juridice externe de consultanţă,
de asistenţă şi/sau de reprezentare

Potrivit art.l alin.(3) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 
acte normative: "în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, 
de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi 
societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura 
de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate 
servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea 
reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale 
acestora: (...) b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin 
integral sau majoritar capitalul social."

Având în vedere adresele unor societăţi pentru care Sectorul 3 este autoritate 
tutelară, prin care solicită mandate în vederea realizării de achiziţii de servicii juridice 
externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, acestea având cauze pe rolul 
unor instanţe de judecată şi au nevoie de reprezentare specializată pentru întocmirea 
documentaţiei necesare şi urmărirea etapelor procedurale,

Pentru aplicarea în mod unitar şi în cazul celorlalte societăţi, în situaţia în care 
intervine necesitatea achiziţionării unor asemenea servicii juridice, cu respectarea 
prevederilor legale,

Luând în considerare cele menţionate şi ţinând seamă de raportul de specialitate nr. 
718422/20.11.2019 al Serviciului Control Intern -  Compartimentul Guvernaţă Corporativă, 
am iniţiat prezentul proiect de hotarare pe care îl supun aprobării Consiliului Local al 
Sectorului 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. 1
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Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032138, Bucureşti

Nr. 718422/20.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea de mandate preşedinţilor Consiliilor 
de Administraţie ale societăţilor publice pentru care Consiliul Local Sector 3 este 

autoritate publică tutelară în vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare

Având în vedere:
- adresa societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr. 12624/18.11.2019 înregistrată la 
Cabinet Primar cu nr. 714593 din 18.11.2019
- adresa societăţii AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL cu nr. 363/18.11.2019 înregistrată la 
Cabinet Primar cu nr. din 714813/18.11.2019
- adresa societăţii OPS 3 Ordine şi Protecţie S 3 SRL cu nr. 1390/18.11.2019 înregistrată la 
Cabinet Primar cu nr. din 714143/18.11.2019
- adresa societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL cu nr. 4022/18.11.2019 înregistrată 
la Cabinet Primar cu nr. din 713853/18.11.2019
- adresa societăţii Smart City Invest S 3 SRL cu nr. 3293/19.11.2019 înregistrată la Cabinet 
Primar cu nr. din 716843/19.11.2019
- adresa societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. cu nr. 7795/14.11.2019 înregistrată la 
Cabinet Primar cu nr. 713086 din 15.11.2019
- art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societăţii AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL : „Adunarea 
Generală a Asociaţilor hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii”.
-art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL :
,Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte în orice altă problemă importantă privind 
activitatea societăţii”,
- art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societăţii OPS 3 Ordine şi Protecţie S 3 SRL : 
„Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte în orice altă problemă importantă privind 
activitatea societăţii”.
- art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL :, Adunarea 
Generală a Asociaţilor hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii”.
- art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societăţii Smart City Invest S 3 SRL :, Adunarea Generală a 
Asociaţilor hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii”.

Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 stipulează: "Hotărârile asociaţilor 
se iau în adunarea generală”

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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De asemenea, conform art. I alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative: ‘7n situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice 
de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, 
companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. 
(1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot 

f i  achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea 
reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale 
acestora: (...) b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin 
integral sau majoritar capitalul social. "

Societăţile sus menţionate susţin că, în prezent, au cauze pe rolul unor instanţe de 
judecată şi au nevoie de reprezentare specializată pentru întocmirea documentaţiei necesare şi 
urmărirea etapelor procedurale.

Propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea de 
mandate preşedinţilor Consiliilor de Administraţie ale societăţilor Administrare Active Sector 
3 SRL, AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL, OPS 3 Ordine şi Protecţie S 3 SRL, SD 3 Salubritate 
şi Deszăpezire S 3 SRL, Smart City Invest S 3 SR1, Algorithm Construcţii S 3 SRL în vederea 
realizării de achiziţii de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment 
Guvemanţa Corporativă, 

Silviu Hondola
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Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti 
C.U.I.: RO  37804020 Reg. Ciom: J40/9896/21.06.2017
email: salubritate.s3.ii'vahon.rnm email: salubritatcs3.runos@gmail.com
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Către Dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 5 bucureşti

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

Referitor Solicitare de acordare a unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie 
al societarii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL in vederea realizării de 
achiziţii de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare.

Subscrisa, societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan,nr.l54-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, reprezentata 
legal de dl. Nitu Mihai in 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 acordare a unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL in vederea realizării de achiziţii de servicii 
juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este o societate cu 
răspundere limitata, care este constituita si funcţionează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 
privind societăţile, republicată, modificată şi completată, precum si a împuternicirii expres acordate 
de Consiliului General al M unicipiului Bucureşti, prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, conform  
dispoziţiilor art. 81 alin. 2 lit. f)  şi lit. h) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale. SD 3 
SALUBRITATE S I DESZĂPEZIRE S3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti, 
prin Consiliul Local Sector 3. sub forma unei societari cu răspundere limitata, al cărei obiect 
principal de activitate, conform actului constitutiv consta in Colectarea deşeurilor nepericuloase, cod 
CAEN3811.

Conform Actului Constitutiv al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, 
„Adunarea Generală a Asociaţilor : art. 12.1, lit. o) „hotărăşte în orice altă problemă importantă 
privind activitatea societăţii ”.

Având în vedere următoarele considerente:

Z  Prevederile O.U.G. nr. 26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative, art. I alin (3): „ în  situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor 
naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1). nu se pot 
asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot f i  achiziţionate 
servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea
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Sediul Social: Calea Vitan, or. 154-158, parter, birou nr. 7, sector 3, Bucureşti 
C.l'.I.; RO 37804020 Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017
email: salubritate.si'fl vahuo.eom email: salubrilaU'si.runos a i’mitil.coin

acestora (...) b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al 
M unicipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin 
integral sau majoritar capitalul socia l.''

S  Oportunitatea beneficierii de servicii juridice de specialitate (consultanta juridică, asistenta 
si/sau reprezentare) efectuate de către un specialist in domeniu, avocat, avand in vedere 
extinderea si diversificarea activităţilor societăţilor la care Consiliul Local al Sectorului 3 este 
asociat unic sau majoritar, amploarea proiectelor pe care aceste societăţi le au in derulare, 
coroborat cu volumul, complexitatea si probatoriul complex in sarcina unor dosare aflate deja, în 
diferite stadii, pe rolul instanţelor judecătoreşti;
Lipsa de consutantă juridică, asistentă si/sau reprezentarea a societăţilor poate avea un 
impact negativ si consecinţe financiare grave, si totodată pentru o mai bună gestionare a 
derulării etapelor procedurale si procesuale a litigiilor,

Consideram faptul ca toate acele de mai sus conduc la necesitatea de a apela la servicii juridice 
externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceri pe ordinea de zi a şedinţei 
Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrisei de aprobare a unei hotărâri de Consiliu Local 
prin care sa se acorde un mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 
SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L in vederea realizării de achiziţii de servicii 
juridice externe de consultanţă, dc asistenţă şi/sau de reprezentare.

Cu deosebita consideraţie,

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
NIŢU MIHAI

i
î
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AD M IN ISTRA RE A CTIV E SECTO R 3 S .R .L
Chiciurii 39-45. st. 1, ssctot 3, Bucureşti 

Telefon: *40 374 47 î 189 
E-mail: office^activesectofS.ro 

www.actives3.ro

t s,c. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR «

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti

$»

dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti 

Sediul: Calea Dudeşti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucureşti

Referitor Solicitare adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea 
unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare 
Active Sector 3 SRL în vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe 
de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul 
în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. 
Corbuleanu Florentin în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat majoritar 
Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, vă înaintăm prezenta

Solicitare adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui 
mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 
SRL in vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă 
şi/sau de reprezentare

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, al cărei obiect principal de activitate, conform 
prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcţii, cod 
CAEN2361.

Conform Actului Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, „Adunarea 
Generală a Asociaţilor : art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv a l acesteia: „hotărăşte în orice altă 
problem ă importantă privind activitatea societăţii ”.

Având în vedere următoarele considerente:

C.U.I. 31012790, R.C. J40/147S2/2012
IBAN R035UGBI0000022022893RON GARANT! BANK
Sediuf social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, Bucureşti
Sediul secundar şi de corepondenţă: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, Bucureşti
Capital social subscris: 100.020.000 lei

j ţ A M GJn if i v, 'i m-

S R E N  9001:2015  
SR EN 14001:2015
Certificat ir 0S304005S2 tfnOa.O3.2019

http://www.actives3.ro


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

V Prevederile O.U.G. nr. 26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative, art. I alin (3): „ în  situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor 
naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1). nu se po t 
asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, po t f i  achiziţionate 
servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea ş i mandatarea 
reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale 
acestora (...) b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin 
integral sau majoritar capitalul social. ’ ’

S  Oportunitatea beneficierii de servicii juridice de specialitate (consultanta juridică, asistenta 
si/sau reprezentare) efectuate de către un specialist in domeniu, avocat, avand in vedere extinderea 
si diversificarea activitatilor societăţilor la care Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat unic 
sau majoritar, amploarea proiectelor pe care aceste societari le au in derulare, coroborat cu 
volumul, complexitatea si probatoriul complex in sarcina unor dosare aflate deja, în diferite stadii, 
pe rolul instanţelor judecătoreşti;

V Lipsa de consutantă juridică, asistentă si/sau reprezentarea a societarilor poate avea un impact 
negativ si consecinţe financiare grave, si totodată pentru o mai bună gestionare a derulării etapelor 
procedurale si procesuale a litigiilor,

Consideram faptul ca toate acele de mai sus conduc la necesitatea de a apela la servicii juridice 
externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceţi pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului 
Local Sector 3 solicitarea subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se 
aprobe acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Administrare Active Sector 3 SRL în vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe 
de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Cu deosebită consideraţie,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL 
Preşedinte Consiliu de Administraţie ,

Corbuleanu Florentin



SMART CITY INVEST S3 SRL 
CU.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucureşti

Către:

Sediul:

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti 
Şi
dl. Robert Sorin Negoiţă, Primar al Sectorului 3 Bucureşti 

Calea Dudeşti nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucureşti

SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR

Referitor: Solicitare adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea
unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Smart City 
Invest S3 SRL in vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare

Stimate domnule Primar/ Stimaţi membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L., persoană juridică romana, cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, biroul 3, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/15431/2017, CUI R 0 3 8188050, 
reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălaşa, în calitate de Preşedinte Consiliu de 
Administraţie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, înaintăm prezenta:

Solicitare adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui 
mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRL in 
vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 
356/2017 înfiinţarea societăţii comerciale Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost 
schimbata in SMART CITY INVEST S3 SRL in data de 05.07.2019 prin Hotararea Consiliului 
Local nr. 366. Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind 
societăţile, sub forma unei societăţi cu răspundere limită.

Conform Actului Constitutiv al societăţii Smart City Invest S3 SRL, „Adunarea Generală a 
Asociaţilor : art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv a l acesteia: „hotărăşte în orice altă problemă 
importantă privind activitatea societăţii

Având în vedere următoarele considerente:

-/ Prevederile O.U.G. nr. 26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative, art. I alin (3): „ In situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor

I



SM ART CITY INVEST S3 SRL 
C.U.L: 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017 

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucureşti

naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1). nu se po t 
asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, p o t f i  achiziţionate 
servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea ş i mandatarea 
reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale 
acestora (...) b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin 
integral sau majoritar capitalul social. ”

V  Oportunitatea beneficierii de servicii juridice de specialitate (consultanta juridică, asistenta 
si/sau reprezentare) efectuate de către un specialist in domeniu, avocat, avand in vedere 
extinderea si diversificarea activităţilor societăţilor la care Consiliul Local al Sectorului 3 este 
asociat unic sau majoritar, amploarea proiectelor pe care aceste societăţi le au in derulare, 
coroborat cu volumul, complexitatea si probatoriul complex in sarcina unor dosare aflate deja, în 
diferite stadii, pe rolul instanţelor judecătoreşti;

V  Lipsa de consultantă juridică, asistentă si/sau reprezentarea societarilor poate avea un 
impact negativ si consecinţe financiare grave, si totodată pentru o mai bună gestionare a 
derulării etapelor procedurale si procesuale a litigiilor,

Consideram faptul ca toate acele de mai sus conduc la necesitatea de a apela la servicii juridice
externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceţi pe ordinea de zi a şedinţei 
Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local 
prin care să se aprobe acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societarii Smart City Invest S3 SRL in vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe 
de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Cu deosebita consideraţie,

Bălaşa Simona Andreea 

în calitate de Preşedinte C.A. 

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
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Telefon :+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi,ro 
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Către Consiliul Local al Sectorului 3, Bucureşti şi
dl. Robert Sorin NEGOIŢĂ, Primarul Sectorului 3, Bucureşti

Sediul Calea Dudesti, 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 AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, în 
vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Stimate domnule Primar/Stimaţi membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul 
în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, strada Calea Vitan nr. 242, etaj 1, corp C, Camerele C2, C3, C4, C5, 
C7, C22, C28, C29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9897/2017, 
având CUI 37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan în calitate de Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti si asociat 
minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, vă înaintăm prezenta

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui 
mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 
SRL, în vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă 
şi/sau de reprezentare.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/21.06.2017 înfiinţarea societăţii 
AS3-Administrare Străzi S3 SRL. Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 
31/1990 privind societăţile comerciale (republicată **) cu modificările şi completările ulterioare, 
sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate constă în „ 
Lucrări de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor, cod CAEN 4211, conform prevederilor actului 
constitutiv.

Conform Actului Constitutiv al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. „Adunarea 
Generală a Asociaţilor: a rt 12.1, IU. o) din Actul Constitutiv a l acesteia: „hotărăşte în orice altă 
problemă importantă privind activitatea societăţii”.

Având în vedere următoarele considerente:

V Prevederile O.U.G. nr. 26/06.06.2012 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de

1
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I AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucureşti 
Capital social subscris şi vărsat 16.500.000 lei 

Telefon:+40759 040 480
E-mail: secretariat@as3-strazi.ro 

Web: www.as3-strazi.ro

modificare şi completare a unor acte normative, art. I alin (3): „ în  situaţii temeinic 
justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, 
necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi 
regiilor autonome prevăzute la alin. (I). nu se po t asigura de către personalul de specialitate 
juridică angajat în aceste entităţi, p o t f i  achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile 
legii, numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ- 
teritoriale în organele de conducere ale acestora (...) b) de către consiliile locale, consiliile 
judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile 
administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul social.

•/ Oportunitatea beneficierii de servicii juridice de specialitate (consultanţă juridică, asistenţă 
şi/sau reprezentare) efectuate de către un specialist în domeniu, avocat, având în vedere 
extinderea şi diversificarea activităţilor societăţilor la care Consiliul Local al Sectorului 3 este 
asociat unic sau majoritar, amploarea proiectelor pe care aceste societăţi le au în derulare, 
coroborat cu volumul, complexitatea şi probatoriul complex în sarcina unor dosare aflate deja, în 
diferite stadii, pe rolul instanţelor judecătoreşti, verificarea, completarea, modificarea de 
contracte cu furnizorii necesari desfăşurării şi executării în bune condiţii a proiectelor 
aflate în desfăşurare, consultanţă juridică cu privire la aspecte complexfe legale, negocieri 
şi tranzacţii cu anumiţi furnizori nemulţumiţi, recuperarea de creanţe de la partenerii răi- 
platnici, etc;

/  Lipsa de consultanţă juridică, asistenţă şi/sau reprezentare a societăţilor poate avea un 
impact negativ şi consecinţe financiare grave şi totodată pentru o mai bună gestionare a 
derulării etapelor procedurale şi procesuale a litigiilor,

considerăm faptul că toate cele mai sus menţionate, conduc la necesitatea de a apela la servicii 
juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceţi pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului 
Local Sector 3, solicitarea subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să 
se aprobe acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii AS3- 
Administrare Străzi S3 S.R.L, în vedera realizării de achiziţii de servicii juridice externe de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Cu deosebită consideraţie,
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OPS3 -  ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL
Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire 

Administrativa, Bucureşti, sector 3 
E-m ail: office@ops3.ro 

www.ops3.ro

SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR

| a O P S 3  ■ ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL

Nr
Către:

Sediul:

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti * ua JŞ_ Luna // tw ja fd
si

dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti 

Calea Dudeşti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucureşti

Referitor Solicitare adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect 
acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
OPS3- Ordine si Protecţie Sector 3 SRL in vederea realizării de achiziţii de 
servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Subscrisa, societatea OPS3- Ordine si Protecţie S3 SRL, persoană juridică română, cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Str. Calea Vitan nr. 154-158 , Clădire Administrativa, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5480/2017, având CUI 37410026 
, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru -Razvan , în calitate de Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, vă înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliul Local având ca obiect acordarea unui 
mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3- Ordine si Protecţie S3 
S R L , in vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă 
şi/sau de reprezentare.

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

Conform Actului Constitutiv al societăţii OPS3 -  Ordine si Protecţie S3 SRL, Adunarea 
Generală a Asociaţilor , potrivit art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv a l acesteia: „hotărăşte în 
orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii

Sediu social: Str. Calea Vitan nr. 154-158 
Clădire Administrativa. Sector 3, Bucureşti 
Punct de lu c ru : B-ul Energeticienilor nr. 5, Sector 3 
Bucureşti

C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017 
IBAN : R025UGBI0000022031371RON GARANŢI BANK 

Capital social: 4 000 000 lei

mailto:office@ops3.ro
http://www.ops3.ro


OPS3 -  ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL
Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire 

Administrativa, Bucureşti, sector 3 
E-mail: office@ops3.ro 

www.ops3.ro
OPS3 -  ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL

Având în vedere următoarele considerente:

•S Prevederile O.U.G. nr. 26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 
şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, art. 1 
alin (3): „ în  situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor 
comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (I). nu se po t asigura de către 
personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, p o tf i achiziţionate servicii de această 
natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor statului sau 
unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora (...) b) de către 
consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul 
social. ’ ’

■S Oportunitatea beneficierii de servicii juridice de specialitate (consultanta juridică, asistenta 
si/sau reprezentare) efectuate de către un specialist in domeniu, avocat, avand in vedere extinderea 
si diversificarea activităţilor societăţilor la care Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat unic 
sau majoritar, amploarea proiectelor pe care aceste societăţi le au in derulare, coroborat cu 
volumul, complexitatea si probatoriul complex in sarcina unor dosare aflate deja, în diferite stadii, 
pe rolul instanţelor judecătoreşti;

•f Lipsa de consultantă juridică, asistentă si/sau reprezentarea a societăţilor poate avea un 
impact negativ si consecinţe financiare grave, si totodată pentru o mai bună gestionare a 
derulării etapelor procedurale si procesuale a litigiilor,

Consideram faptul ca toate cele de mai sus conduc la necesitatea de a apela la servicii juridice 
externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceţi pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local 
Sector 3 solicitarea subscrisei de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se 
aprobe acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3- 
Ordine si Protecţie S3 SRL in vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Cu deosebită consideraţie,

OPS3 -ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL 
Preşedinte Consiliu de Administraţie

BUNESCU A ^ X ^ b l ^ R k Z V A N
ii ops3- Kf \\ /
! °RD1N£ SI p r o t ec tiM ^  /
\\ SJU. /

C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017 
IBAN : R02SUGBI0000022031371RON GARANT! BANK 

Capital social: 4 000 000 lei

Sediu soc ia l: Str. Calea Vitan nr. 154-158 
Clădire Administrativa, Sector 3, Bucureşti 
Punct de lucru : B-ul Energeticienilor nr. 5, Sector 3 , 
Bucureşti

mailto:office@ops3.ro
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SECTOR 3

Către:

Sediul:

Spre ştiinţa 
Asociaţi 

Algorithm 
Construcţii 
S3 S.R.L.:

dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşt i CABINET P R1M AR 

Calea Dudeşti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucureşti Nr........................... |
D a t a |

- dl. Radu Alin Panait, Preşedinte C.A. ALGORITHM KLS1DEM1XE-  
S3 S.R.L.

dl. Mihai Nitu, Preşedinte C.A. SD3-SALUBRITATE SI 
DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Solicitare adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea 
unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al sodetatii Algorithm 
Construcţii S3 S.R.L. in vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe 
de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare

Subscrisa, societatea ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L., persoană juridică română, 
cu sediul in Bd. Basarabia nr. 256, corp CI, Sector 3, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. 
Coşocariu Alexandru-Dan, în calitate de Preşedinte Consiliu de Administraţie, vă înaintăm prezenta

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui 
mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. 
in vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare.

Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 
31/1990 privind societăţile sub forma unei societăţi cu răspundere limită, al cărei obiect principal de 
activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Lucrări de construcţii a clădirilor 
rezidenţiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere următoarele considerente:

S  Prevederile O.U.G. nr. 26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 
şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, art I 
alin (3): „ în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor 
comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1). nu se pot asigura de către 
personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot f i  achiziţionate servicii de această

Algorithm Construcţii S3 Date Fiscale:
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C I, Sector 3 CIF 37714360
Bucureşti, Romania RC J40/8651/2017
E-mail: officefSlacs3.ro IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Web: www.acs3.ro Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.acs3.ro


natură, în con d iţiile  leg ii, num ai cu aprobarea ş i m andatarea reprezen tan ţilor sta tu lu i sau  
u n ită ţilor adm in istra tiv-teritoria le în  organ ele de conducere ale acestora (...) b) de către consiliile 
locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele 
la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul social. ”

S  Oportunitatea beneficierii de servicii juridice de specialitate (consultanta juridică, asistenta 
si/sau reprezentare) efectuate de către un specialist in domeniu, avocat, avand in vedere extinderea 
si diversificarea activitatilor societarilor la care Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat unic sau 
majoritar, amploarea proiectelor pe care aceste societari le au in derulare, coroborat cu volumul, 
complexitatea si probatoriul complex in sarcina unor dosare aflate deja, în diferite stadii, pe rolul 
instanţelor judecătoreşti;

S  Lipsa de consutantă juridică, asistentă si/sau reprezentarea a societăţilor poate avea un 
impact negativ si consecinţe financiare grave, si totodată pentru o mai bună gestionare a derulării 
etapelor procedurale si procesuale a litigiilor,

Consideram faptul ca toate cele de mai sus conduc la necesitatea de a apela la servicii juridice externe 
de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceţi pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului 
Local Sector 3 solicitarea subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se 
aprobe acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L. in vederea realizării de achiziţii de servicii juridice 
externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

Cu deosebită consideraţie,

ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L.
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Către,

CABINET PRIMAR

E-MAiLguvern3ntacorporativ3@primarie3.ro 
Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti
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Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea de mandate preşedinţilor Consiliilor de 
Administraţie ale societăţilor în vederea realizării de achiziţii de servicii juridice externe 
de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, pentru iniţierea proiectului 
menţionat.

Şef Serviciu Contrpţ Intern, 

Marta

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.primarie3.r0
mailto:E-MAiLguvern3ntacorporativ3@primarie3.ro

