
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PRO IECT

HOTĂRÂRE
privind completarea Anexei referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere şi pază este 

asigurată de personalul Poliţiei Locale, aprobată prin HCLS 3 nr. 489/12.10.2017, 
cu modificările şi completările ulterioare

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.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă extraordinară, azi 14.01.2020

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.7962/CP/10.01.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 4407/08.01.2020 al Direcţiei Generale de Poliţie Locală;
- HCLS3 nr. 489/12.10.2017 privind aprobarea obiectivelor de interes local a căror supraveghere şi 

pază este asigurată de personalul poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Adresa nr. 4871/08.01.2020 a Direcţiei Generale de Poliţie Locală; 

în  conformitate cu prevederile:
- Art.l alin. (1) lit. a) teza finală şi art. 6 lit. h) din Legea poliţie locale nr.155/2010, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- Art. 29 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin H.G. 

nr. 1332/2010;
Art. 10 - art. 14 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare.

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apararea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Anexa privind „ Obiectivele de interes local a căror supraveghere şi pază este asigurată de 
către personalul Direcţiei Generale de Poliţie Locală”, aprobată prin HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează în sensul că, după pct.9 se introduc două puncte noi, 
respectiv pct. 10 şi pct. 11, care vor avea următorul cuprins:

10, Imobil Primăria Sectorului 3 (barieră) -  Şos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3;
11. Im obil Primăria Sectorului 3 (hală) -  Popeşti Leordeni, Splaiul Unirii nr.15, Judeţul Ilfov;

Art.II. Anexa la HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte 
cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.UL Celelalte prevederi ale HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modific 
rămân neschimbate.

DF

e şi completările ulterioare,

NEAZA 
GJENERAL, 

MIHĂIŢĂ
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind completarea Anexei referitoare la obiectivele de 

interes local a căror supraveghere şi pază este asigurată de personalul Poliţiei Locale,
aprobată prin HCLS 3 nr. 489/12.10.2017, 
cu modificările şi completările ulterioare

Prin Hotărârea nr. 489/12.10.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat 
obiectivele de interes local a căror supraveghere şi pază este asigurată de personalul 
Poliţiei Locale, hotărâre modificată şi completată, în funcţie de necesităţile administraţiei 
locale.

Urmare adresei nr.765022/20.12.2019, Direcţia Administrativă şi Management 
informaţional justifică necesitatea completării acestor obiective de interes local în 
vederea supravegherii şi asigurării pazei, cu două obiective după cum urmează:

■  imobilul situat în Şos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3 -  barieră
■  imobilul situat în localitatea Popeşti Leordeni, Splaiul Unirii nr.15, Judeţul Ilfov.

Conform art.6 lit.h) din Legea poliţiei locale nr.155/2010, poliţia locală "asigură
paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriafe şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor 
servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local/Consiliui General ai 
Municipiului Bucureşti".

Astfel, pentru imobilul situat în localitatea Popeşti Leordeni, Splaiul Unirii nr.15, 
Judeţul Ilfov, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a încheiat un Contract de închiriere nr. 
613131/02.09.2019 cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL, al cărui proprietar 
este, având ca obiect închirierea unui spaţiu cu destinaţia depozitării arhivei.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
4407/08.01.2020 al Direcţiei Generale de Poliţiei Locale, am iniţiat prezentul proiect de 
hotărâre pe care îl supun analizei şi 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.

http://www.pri1narie3.ro
mailto:3180304E-MAlLcabmetprimar@primarie3.ro


/ANEXA LA HCLS3 NR.

OBIECTIVELE DE INTERES LOCAL
A CĂROR SUPRAVEGHERE ŞI PAZĂ SE ASIGURĂ DE CĂTRE PERSONALUL 

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ

1. PRIMĂRIA SECTORULUI 3 -  Bucureşti, Sector 3, Calea Dudeşti nr. 191;
2. DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ -  Bucureşti, Sector 3, Str. Ion Ţuculescu 

nr.42;
3. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

SECTOR 3 (clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Evidenţă Plată şi Prestaţii
Sociale) -  Bucureşti, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 12-14;

4. DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE -  Bucureşti, Sector 3, Str. Sfânta 
Vineri nr. 32, Sector 3, Bucureşti;

5. DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE -  Bucureşti, Sector 3, Str. 
Câmpia Libertăţii nr. 36, Sector 3, Bucureşti;

6. DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE (Biroul Unic) -  Bucureşti, 
Sector 3, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3-5, Sector 3, Bucureşti;

7. Sediul Administrativ Parc PANTELIMON -  Bucureşti, Sector 3, Şos. Gării Căţelu;
8. Imobilul CASA VERDE -  Parc A.I. CUZA -  Bucureşti, Sector 3, Str. Baba Novac;
9. LOC DEPOZITARE VEHICULE — Bucureşti, Sector 3, Str. Releului nr. 4;
10. Imobil Primăria Sectorului 3 (barieră) -  Şos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3;
11. Imobil Primăria Sectorului 3 (hală) -  Popeşti Leordeni, Splaiul Unirii nr.15, Judeţul Ilfov;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ



PRIMĂRIA^J
SECTORULUI <

B U C U R E Ş T I ^ J

WW W .prfm arre3.rtl'

D IR EC ŢIA  G EN ER A LĂ  DE P O LIŢIE  LO CALĂ  
D IR EC ŢIA  M AN AG EM EN T O PER A ŢIO N A LI I

B IR O U L M O N ITO R IZA R E IN STITU ŢII PU B LICE  
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TELEFON (004 031) 430 30 30 int n a  / (004 031) 430 33 30 int 112 FAX {004 021) 340 07 51
E-MAIL paza.obîectfve<@)prirnarîe3.ro 

Str. ion Ţuculesaj nr. 42, C i,  Sector 3, 031615, Bucureşti

Nr. 4407/08.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere:
adresa nr.765022/20.12.2019 a Direcţiei Administrativă şi Management Informaţional 

Văzând dispoziţiile:
- art.l alin.(l) lit.a) teza finală şi art.6 lit.h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
■ art.29 din H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale;
- art.10 la art.14 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se impune modificarea anexei la H.C.L.S.3 nr. 489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror 
supraveghere şi pază sunt asigurate de personalul poliţiei locale supravegherea şi paza de către personalul 
Direcţiei Generale de Poliţie Locală cu următoarele Obiective:

■ imobilul situat în Şos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3 -  barieră
■ imobilul situat în localitatea Popeşti Leordeni, Splaiul Unirii nr.15, Judeţul Ilfov.

Astfel, anexa la această hotărâre care, în prezent, prevede 9 obiective, va fi completată cu cele două 
obiective mai susmenţionate, urmând ca noua anexă să cuprindă 11 obiective, după cum urmează:

1. PR1MAR1A SECTORULUI 3 -  Bucureşti, Sector 3, Calea Dudeşti Nr. 191;
2. DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ -  Bucureşti, Sector 3, Str. Ion Ţuculescu Nr.42;
3. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 

3 (clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Evidenţă Plată şi Prestaţii Sociale) -  
Bucureşti, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.12-14;

4. DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE -  Bucureşti, Sector 3, Str. Sfânta Vineri 
Nr.32, Sector 3, Bucureşti;

5. DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE -  Bucureşti, Sector 3, Str. Câmpia 
Libertăţii Nr.36, Sector 3, Bucureşti;

6. DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE (Biroul Unic) -  Bucureşti, Sector 3, 
Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.3-5, Sector 3, Bucureşti;

7. Sediul Administrativ Parc PANTELIMON -  Bucureşti, Sector 3, Şos. Gării Căţelu;
8. Imobilul CASA VERDE -  Parc A.L CUZA -  Bucureşti, Sector 3, Str. Baba Novac;
9. LOC DEPOZITARE VEHICULE -  Bucureşti, Sector 3, Str. Releului nr.4;
10. Imobil Primăria Sectorului 3 (barieră) -  Şos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3;
11. Imobil Primăria Sectorului 3 (hală) -  Popeşti Leordeni, Splaiul Unirii nr.15, Judeţul Ilfov;

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 In 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Calea Dudeştr fir. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

Nr. 765022/ 20.12.2019

Către,
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 3

Având în vedere necesitatea supravegherii prin pază a unor obiective, solicităm să 

aprobaţi 3 posturi de pază, după cum urmează:

1 post pază, l/12h, pentru locaţia din Şos. Mihai Bravu nr. 428, de luni până vineri, 

începând cu data de 03.01.2020, în urma implementării sistemului de acces auto cu 

recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare, conform contract nr. 

731565/29.11.2019.

- 2 posturi pază, 24/24 h, începând cu 06.01.2020 pentru spaţiul din Loc. Popeşti

Leordeni, jud. Ilfov, Splaiul Unirii, Nr. 15, spaţiu închiriat în urma semnării 

contractului de închiriere imobile nr. 613131/ 02.09.2019,

Şef Serviciu, 
Dan Comănescu

Director Executiv Adjunct, 
Oana Maria Mehedinteanu

întocmit, 
Ovidiu Tripa

Ĉ -

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In 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
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CONTRACT DE ÎNCHIRIERE IMOBILE 
Nr. 613131/02.09.2019

06 290fo
Preambul WmJ 0 6

în temeiul prevederilor Normelor procedurale interne nr.58497/05.04.2018 privind atribuirea 
contractelor ce au ca obiect închirierea de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor 
asupra acestora de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
- alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

SOCIETATEA ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul în Mun. Bucureşti, Calea 
Vitan nr. 242, parter, camera 6, cu adresa de corespondenţă în str. Chiciurei nr. 39-45, sector 3, 
Bucureşti, înregistrată Ia Registrul Comerţului sub nr. J40/14752/2012, cod unic de înregistare 
31012790, având cont nr. R035 UGBI 0000 0220 2289 3RON, deschis la Garanţi Bank, reprezentată 
prin dl. Florentin Corbuleanu, având funcţia de Preşedinte CA, în calitate de LOCATOR 
(OFERTANT),

Şi

SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti nr.191, 
sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr. R046TREZ70324670220XXXXX, deschis la 
Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiţă, în calitate de LOCATAR.

Cele două părţi contractante, în deplină capacitate juridică, în baza consimţământului lor liber 
exprimat şi neviciat au convenit la încheierea şi semnarea prezentului contract de închiriere (denumit 
în continuare şi «Contractul») în următoarele condiţii:

Cap. I OBIECTUL CONTRACTULUI
A rt.I .l . Locatorii pun la dispoziţia Locatarului următoarele imobile:
Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spaţiu amenajat, conform Caietului de Sarcini, în 
vederea îndeplinirii obiectului "închirierea unui spaţiu cu destinaţia depozitării arhivei, conform 
prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/ 1996”, în suprafaţă totală de 1060,4 mp, din Loc. Popeşti 
Leordeni, jud. Ilfov, Splaiul Unirii, Nr. 15, (detaliere a planului) conform Anexei 1 la prezentul contract.
1.2 Predarea- primirea imobilului va fi consemnată intr-un proces-verbal de predare-primire, semnat de 
ambele părţi, în care se va consemna şi starea imobilului închiriat.
1.3 Procesul verbal de predare-primire, datat, semnat şi ştampilat de către ambele părţi se va încheia în 
termen de 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului contract şi se constituie ca 
Anexa 2 la prezentul contract.
1.4. La data predării, Locatorul va preda imobilul în bună stare.
1.5. Scopul închirierii imobilului de către Locatar îl constituie desfăşurarea activităţii specifice 
Locatarului.

1



Cap.II. DURATA CONTRACTULUI
Art.2.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia şi are valabilitate până la 

data de 31.12.2019.
A rt2 .2 . Prezentul contract poate fi prelungit, în baza acordului de voinţă al ambelor părţi 

contractante, prin încheierea şi semnarea unui act adiţional la prezentul contract.

Cap. III. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Art.3.1. Locatarul se obligă să plătească Locatorului o chirie lunară, în cuantumul şi în condiţiile 
următoare:
© Locatarul se obligă să plătească o chirie lunară de 30.075,72 lei, la care se adauga TVA în valoare 

de 5.714,387 l e i , reprezentând un total de 35.790,11 lei TVA inclus - Plata se face prin transfer 
bancar.

- Factura fiscală aferentă chiriei va fi emisă până pe data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.
- Chiria se va plăti în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii fiscale la Direcţia Economică. 
Art.3.2. Valoarea finală a contractului va fi valoarea totală rezultată din calculul chiriei lunare pe

durata contractuală, respectiv preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil locatorului de către 
locatar este de 143.160,45 lei inclusiv TVA, din care TVA 22.857,55 lei, reprezentând 120.302,90 lei 
exclusiv TVA, până la 31.12.2019. ^ y /$ < ) £ 0  0 ^

CAP.IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4.1. Drepturile şi Obligaţiile Locatorului:
a) să predea bunul cu toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a 

fost închiriat.
b) să predea către locatar imobilul închiriat la termenele stipulate, când se va întocmi un proces- 

verbal de predare a imobilelor.
c) locatorul păstrează proprietatea asupra imobilului inchiriat şi asupra fiecărei modificări aduse 

acestora.
d) să asigure folosinţa liniştită şi utilă a imobilului inchiriat, pe tot timpul locuţiunii (garanţia pentru 

tulburările provenite din fapta proprie, din partea terţilor care invocă vreun drept asupra bunurilor, si pentru 
viciile ascunse);

e) la încetarea prezentului contract indiferent de motivul încetării, imobilul ce face obiectul 
contractului va fi restituit Locatorului în aceeaşi stare de funcţionare ca la primire, pe baza unui proces- 
verbal de predare-primire încheiat şi semnat de către ambele părţi contractante;

f) locatorul are dreptul de a primi la termen şi în cuantumul prevăzut în prezentul contract chiria 
aferentă imobilului închiriat;

g) să asigure plata utilităţilor (energie electrică, apă, gaze, ete.) pentru imobilul închiriat precum şi 
a verificărilor periodice a instalaţiilor tehnice (prize pământ, centrale termice, etc.) pe care le va refactura 
către locatar conform art. 4.2. lit. a, de mai jos. Facturile privind cheltuielile enumerate anterior se vor emite 
până la data de 15 a lunii pentru luna anterioară, iar data scadentă plăţii este de 30 zile calendaristice de la 
înregistrarea acestora la Direcţia Economică.

Art.4.2. Drepturile si Obligaţiile Locatarului:
a) să întreţină bunul închiriat cu diligenţa unui adevărat proprietar şi să nu efectueze niciun fel de 

acte care ar putea conduce la deteriorarea acestuia.
b) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii ce-i revin, conform

legislaţiei în vigoare; ^
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c) să plătească chiria la termenele prevăzute în prezentul contract;
d) să răspundă pentru orice stricăciuni produse imobilelor din vina sa sau a prepuşilor săi;
e) să permită Locatorului, în urma unei notificări prealabile, efectuarea inspecţiilor asupra 

integrităţii imobilelor;
f) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii ce îi revin;
g) să restituie bunurile ce fac obiectul prezentului contract la încetarea contractului din orice motive, 

în starea în care i-au fost predate, exceptând uzura normală;
h) să notifice locatorului orice incident intervenit pe parcursul derulării contractului şi legătură cu 

acesta şi să solicite în scris locatorului luarea oricăror măsuri care sunt în sarcina acestuia din urmă, 
menţionând expres în încheierea solicitării termenul de 5 zile în care locatorul trebuie să răspundă, sub 
sancţiunea neluării în considerare a solicitării respective;

i) să nu schimbe destinaţia bunurilor închiriate şi să le folosească conform destinaţiei uzuale a 
acestora, răspunzând pentru integritatea bunurilor cu diligenta unui adevărat proprietar;

j)  să suporte contravaloarea utilităţilor (energie electrică, apă, gaze) pentru imobilul închiriat precum 
şi a verificărilor periodice ale instalaţiilor tehnice (prize pământ, centrale termice, etc.) în baza facturilor 
emise de către Locator în acest sens;

k) în desfăşurarea activităţii sale să respecte întru totul reglementările în vigoare aplicabile în 
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă cât şi al situaţiilor de urgenţă;

l) să obţină toate avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii sale, conform legilor în 
vigoare.

CAP. V. SUBÎNCHIRIEREA, CESIUNEA ŞI SUBCONTRACTAREA
Art.5.1. Subînchirierea, în tot sau în parte de către Locatar, a imobilului închiriat sau cesiunea 

contractului de închiriere către un terţ sunt în mod expres interzise prin prezenta convenţie, dacă nu a fost 
obţinut acordul expres şi scris al locatorului, iar nerespectarea acestei obligaţii are ca efect rezilierea de 
drept, fără notificare, punere în întârziere sau orice altă formalitate cu plată, de către Locatar de daune 
interese şi obligaţia acestuia de a restitui imobilul închiriat în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice 
de la cererea scrisă a Locatorului în acest sens.

Art. 5.2 Locatorul ( ofertantul) se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

CAP.VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
A r t 6.1. Părţile vor răspunde pentru neexecutarea, executarea parţială şi/sau defectuoasă şi/sau cu 

întârziere a  obligaţiilor asumate.
Art.6.2. (1) în cazul neexecutării (totale sau parţiale) şi/sau al executării necorespunzătoare ori cu 

întârziere a  oricăreia dintre obligaţiile asumate de părţi, partea prejudiciată îi va pune în vedere părţii în 
culpă, printr-o notificare scrisă, îndeplinirea prestaţiei/prestaţiilor cu obligaţia părţii în culpă de a plăti 
penalităţi de 0,1 % pe zi de întârziere calculate asupra valorii lunare a  chiriei, începând cu data recepţionării 
notificării de către partea în culpă.

(2) Oricând, după expirarea unui termen de 30 de zile calendaristice, calculate de Ia data primirii de 
către partea în culpă a notificării menţionate la punctul (1), şi dacă partea în culpă nu şi-a îndeplinit 
obligaţia/obligaţiile, partea prejudiciată poate rezilia de plin drept prezentul contract, fără punere în 
întârziere, desfiinţarea sa rezultând din simplul fapt al neexecutării obligaţiilor prevăzute la Cap. IV din 
prezentul contract, în baza unei simple notificări de reziliere comunicate părţii în culpă, cu obligaţia acestuia 
de a plăti părţii prejudiciate daunele interese în condiţiile mai jos menţionate.

(3) Daunele interese pe care partea în culpă se obligă să le plătească părţii prejudiciate în cazul 
rezilierii prezentului contract, sunt egale cu prejudiciul real şi dovedit;
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(4) Daunele interese mai sus menţionate se achită în termen de 20 zile calendaristice de la data 
primirii notificării de reziliere de către partea în culpă.

(5) Cuantumul expres al daunelor interese va fi prevăzut de către partea prejudiciată prin notificarea 
de reziliere a prezentului contract.

(6) în cazul rezilierii contractului din culpa Locatorului, Locatarul se obligă să restituie imobilul 
închiriat şi să îl predea Locatorului pe baza unui proces verbal de predare - primire în termen de 10 zile 
calendaristice de Ia data transmiterii notificării de reziliere de către Locatar.

Art.6.3. în cazul în care Locatarul nu achită chiria în condiţiile şi în termenii stabiliţi la articolul 
3.1. din prezentul contract, aceasta atrage plata unor penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi întârziere, 
calculate la valoarea sumei datorate, începând cu ziua imediat următoare datei scadenţei.

Dacă după expirarea unui termen de 15 de zile lucrătoare de la data scadenţei Locatarul nu achită 
chiria, Locatorul poate rezilia de plin drept prezentul contract, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, 
desfiinţarea sa rezultând din simplul fapt al neexecutării obligaţiei menţionată mai sus, în baza unei simple 
notificări scrise comunicată Locatarului, cu obligaţia Locatarului de a plăti Locatorului chiria 
corespunzătoare intervalului de timp scurs până la predarea imobilului pe bază de proces verbal de predare- 
primire şi penalităţile de întârziere calculate până la data semnării procesului verbal de predare-primire a 
bunurilor, respectiv a predării efective a imobilului, prevederile art. 8.4 de mai jos fiind aplicabile în mod 
corespunzător.

Art.6.4. Neplata chiriei timp de 3 luni conduce la rezilierea contractului fără somaţie sau notificare, 
prezentul contract constituind titlu executoriu în această privinţă.

Neachitarea stricăciunilor provocate, nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea şi folosirea 
necorespunzâtoare a bunurilor închiriate, conduce la rezilierea contractului.

CAP.VII. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIA A CONTRACTULUI
A rt. 7.1. Locatorul ( ofertantul) se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 

cuantum de 5% din valoarea contractului de servicii fără TVA, în valoare de 6.015,15 lei fără TVA, în 
termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părţi. Garanţia de bună execuţie se va 
constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în condiţiile legii. Contractantul 
are obligaţia de a deschide un cont Ia dispoziţia autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din 
cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului 
de achiziţie publică fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea 
contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi 
cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de 
achiziţie publică şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

A rt. 7.2. In cazul în care locatorul ( ofertantul) nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada 
specificată la punctul 7.1, contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei 
formalităţi de către locatar.

A rt. 7.3. Locatarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care locatorul ( ofertantul) nu îşi 
îndeplineşte, sau îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior 
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, locatarul are obligaţia de a notifica acest lucru 
locatarului ( ofertantului), precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

A rt. 7.4. Locatarul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor 
legale în vigoare.
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CAP. VIII. CLAUZE SPECIALE
Art.8.1. Orice modificare a prezentului contract, se poate face numai în baza acordului de voinţă a 

celor două părţi contractante, acord consemnat în scris printr-un act adiţional la prezentul contract.
Art.8.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de 
Părţi prin prezentul Contract.
A rt8 .3  Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.
Art.8.4. Anexele contractului sunt:

* Anexa 1 -  Planul amplasamentului 
o Anexa 2 — Procesul verbal de predare-primire 
® Anexa 3 -  Caietul de sarcini
© Orice acte adiţionale la contract, dacă părţile contractante vor consimţi să semneze astfel de 

documente.

CAP. IX. ÎNCETAREA EFECTELO R CONTRACTULUI 
Art.9.1. Contractul de închiriere va înceta într-unul din următoarele cazuri:

© la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au convenit prelungirea lui în 
condiţiile prevăzute la art. 2.2 din prezentul contract;

© prin denunţarea unilaterală a acestuia atât de către Locatar, cât şi de către Locator, în baza unui preaviz 
scris de 15 zile, comunicat celeilalte Părţi;
în cazul încetării contractului ca urmare a denunţării unilaterale de către Locator, acesta are obligaţia 
de semnare a procesului verbal de predare-primire a bunurilor ce fac obiectul prezentului Contract;

© prin acordul părţilor, acord care poate interveni oricând pe parcursul executării prezentului contract, 
consemnat în scris printr-un act adiţional la prezentul contract.

■ în cazurile prevăzute la art.6.2, art.6.3, art.6.4, art. 7.2, art.9.2, art. 9.3 şi art.10.2 din prezentul contract 
precum şi în cazul în care Locatarul nu îşi îndeplineşte orice alte obligaţii stabilite în acest Contract şi 
nu remediază (dacă este posibilă această remediere) această încălcare a obligaţiilor într-un termen de 
30 (treizeci) de zile calendaristice, calculat de la primirea unei notificări în sensul remedierii din partea 
Locatorului. în toate cazurile prevăzute mai sus, prezentul Contract de închiriere va fi considerat 
reziliat de drept.

Art.9.2. Contractul de închiriere încetează de plin drept, fara punerea in intarziere prin notificare, in 
cazul in care bunul inchiriat piere in totalitate sau este distrus/deteriorat de asa maniera incat nu mai poate 
fi folosit conform destinaţiei sale, de la data producerii acestor evenimente.

Art.9.3. Contractul de închiriere încetează de plin drept, fără punerea în întârziere prin notificare, în 
cazul în care oricare dintre bunurile închiriate face obiectul unei executări silite la care este supus Locatorul, 
Locatarul asumându-şi obligaţia de a preda Locatorului bunul închiriat în termen de maxim 30 (treizeci) de 
zile calendaristice de la data notificării.

Art.9.4. în cazul încetării prezentului contract din orice motive, acesta din urma se obligă să predea 
Locatorilor imobilele închiriate în termen de 30 zile de la data încetării Contractului (cu excepţia cazurilor 
prevăzute la art.5.1 şi la art. 9.3 care vor prevala asupra dispoziţiilor prezentei clauze), perioada pentru care 
Locatarul datorează chirie.

Cap. X. FORŢA M AJORĂ. CLAUZE FINALE
Art.10.1. Cazurile de forţă majoră, aşa cum sunt enumerate şi definite prin lege, se anunţă în termen

de 48 ore şi se dovedesc în termen de 15 zile de la apariţie, cu documente justificative sau extrase de presă
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cuprinzând ştiri asupra evenimentului. Forţa majoră exonerează de executarea obligaţiilor contractuale 
partea afectată, cu excepţia obligaţiilor scadente la data apariţiei evenimentului de forţă majoră.

A rtl0 .2 . Dacă durata forţei majore depăşeşte 30 de zile, partea interesată poate opune celeilalte 
încetarea de plin drept a prezentului contract, în baza unei simple notificări, încetarea contractului 
producându-şi efectele de la data notificării, fără efectuarea nici a unei alte formalităţi.

Art.10.3. Toate documentele reprezentând comunicări, notificări, adrese, preavize etc. emise de 
către părţi, în temeiul prevederilor prezentului contract, se vor transmite prin poştă cu scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire la adresele indicate în preambulul prezentului contract şi/sau pe e-mail cu 
confirmare de primire. în cazul în care oricare din documentele mai sus menţionate se transmite prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, acesta se consideră primit de către destinatar la data 
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Oricare dintre documentele menţionate la 
primul aliniat al prezentului articol nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt transmise 
şi confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute Ia alineatele precedente.

A r t  10.4. Orice neînţelegeri între părţi care pot apareape durata de valabilitate a prezentului contract 
în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea şi/sau încetarea lui, se vor soluţiona pe cale amiabilă. în 
cazul în care neînţelegerile persistă, litigiul va fi soluţionat de instanţele competente de la sediul social al 
Locatorului.

Art.10.5. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.
Prezentul contract s-a încheiat şi semnat intr-un număr de 2 (două) exemplare, astăzi 02.09.2019, 

ambele cu aceeaşi fortaţă obligatorie pentru părţi, fiecăreia revenindu-i câte 1 (unu) exemplar original.

LOCATOR,

Director Economic

H c m / B M .

Consilier Juridic

Octavian Ghe

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte

Georgeta Vişan >

" N

Direcţia Admmistrativă şi 
Management Informaţional

Radu Alexa]
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Act Adiţional nr. 770554/ 30.12.2019 la Contractul închiriere Imobile
nr. 613131/02.09.2019

între:
SOCIETATEA ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul în Mun. Bucureşti, 
Calea Vitan nr. 242, parter, camera 6, cu adresa de corespondenţă în str. Chiciurei nr. 39-45, sector 
3, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/14752/2012, cod unic de înregistare 
31012790, având cont nr. R035 UGBI 0000 0220 2289 3RON, deschis la Garanţi Bank, 
reprezentată prin dl. Florentin Corbuleanu, având funcţia de Preşedinte CA, în calitate de 
LOCATOR (OFERTANT),

SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti 
nr.191, sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr. R046TREZ70324670220XXXXX, 
deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiţă, în calitate de 
LOCATAR.

Având în vedere referatul nr. 769088/ 24.12.2019, privind aprobarea încheierii unui act 
adiţional, prin semnarea prezentului act adiţional, părţile stabilesc de comun acord modificarea 
clauzelor contractuale din contractul de închiriere imobile nr. 613131/ 02.09.2019, după cum 
urm ează:

Cap II, Art. 2.1 „Durata contractului”, se modifică şi va avea următorul cuprins : 
"Durata prezentului contract se prelungeşte până la data de 29.02.2020.”

Cap 3, Art. 3.1 „VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA”
se modifică şi va avea următorul cuprins :

"Locatarul se obligă să plătească o chirie lunară in valoare de 30.727,36 lei, reprezentând suma 
de 25.821,31 Iei, la care se adauga TVA în valoare de 4.906,05 lei - Plata se face prin transfer 
bancar”

Cap 3, Art. 3.2 „VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA”
se modifică şi va avea următorul cuprins :

"Valoarea finală a contractului va fi valoarea totală rezultată din calculul chiriei lunare pe durata 
contractuală, respectiv preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil locatorului de către 
locatar este de 204.615,17 lei inclusiv TVA, din care TVA 32.669,65 lei, reprezentând 171.945,52 
lei exclusiv TVA, până la 29.02.2020.”
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Către: DIRECŢIA ASISTENŢĂ LEGISLATIVĂ 
în  atenţia: Directorului Executiv

Prin prezenta vă înaintăm raportul de specialitate nr. 4407/08.01.2020 şi proiectul de 

hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L.S.3 nr. 489/12.10.2017 privind obiectivele de interes 

local a căror supraveghere ş i pază este asigurată de personalul poliţiei locale, cu rugămintea de a 

analiza şi dispune în acest sens iniţierea proiectului de hotărâre.

Cu stimă,

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