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Primăria Sectorului 3 - Bucureşti

19-279888-PS3
Nr.inreg.: 279888 
Data inreg.: 31.01.2019 
Ora inreg.: 15:53:37
Provenienţa: INVESTIŢII SPATII VERZI S3 SRL 
Telefon:
Adresant: Primăria Sectorului 3V Bucureşti 
Cuprins: Raport activitate ^
Adresa:Bucureşti, Calea Vitan,^nr. 154-158, sector. 3 
Adresa Lucrare:Bucuresti, strada 
Observaţii: /2018 - sem. II 
Nr. File:10
Termen de rezolvare: 5 zile î?j-
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Program de lucru
luni, marţi, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30, 
joi: 8:30 - 18:30
Telefon
Biroul Relaţii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711
Direcţia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3
-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145
-Sediul Campia Libertăţii nr. 36: 021/ 3247c 195; 021/3247 196
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760
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Investita Spatii Verzi S3 SRL
C,UJ.: 38188050, Reg. Conu: 140/15431/2017

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

Către: Consiliul Local al Sectorului 3

In atentia: Serviciul Control Intern
Direcţia Guvernanta Corporativa

Referitor: Raport de Activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii
Investiţii Spatii Verzi S3 SRL, pentru anul 2018 - sem II.

Subscrisa, societatea INVESTIŢII SPATII VERZI S3 SRL., persoana juridica 
romana, cu sediul in Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, clădire 
administrativa, biroul 3, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/15431/2017, avand C.U.I. 38188050, cu asociat majoritar Sectorul 3, prin Consiliul 
Local al Sectorului 3 Bucureşti, reprezentata legal de Simona Andreea BALASA, in 
calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, avand in vedere calitatea 
Consiliului Local Sector 3 de asociat majoritar al societăţii subscrise precum si scopul 
pentru care a fost constituita.

Va inaintam ca anexa la prezenta, Raportul de Activitate al Consiliului de Administraţie 
al societăţii Investiţii Spatii Verzi S3 SRL, pentru anul 2018- sem II

Cu deosebita consideraţie,

Simona Andreea BALASA
in calitate de Preşedinte C.A.

INVESTIŢII SPATII VERZI SECTOR 3 S.R.L.



Investita Spatii Veni S3 SRL
C,U.l: 38188050, Reg, Conu: J40/15431/2017

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

Către: Consiliul Local al Sectorului 3
Serviciul Control Intern - Direcţia Guvernanta Corporativa

Referitor: Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii
Investita Spatii Verzi S3 S,R.L.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII 

INVESTIT!! SPATII VERZI S3 S.R.L.
PENTRU ANUL 2018 - Semestrul II

Societatea INVESTIŢII SPATII VERZI S3 S.R.L. este persoana juridica 
romana, cu sediul in Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Înregistrata 
la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 
38188050, reprezentata legal de Simona Andreea Balasa, in calitate de Preşedinte 
C.A. provizoriu, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3.

Avand in vedere prevederile OUG nr.109/2011, art. 55 alin.l “Consiliul de 
administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă 
semestrial, in cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activitatii de 
administrare, care include si informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandate 
ale directorilor, respective ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitatile 
operaţionale, la performantele financiare ale societarii si la raportările contabile 
semestriale ale societarii”, va transmitem raportul aferent semestrului II 2018 asupra 
activitatii de administraţie.

In cele ce urmeaza va prezentam un scurt istoric al activitatii societăţii.

Prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 204 din 
data de 29.11.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti a fost imputernicit in 
sensul infiintarii unei societari comerciale. Temeiul legal in baza caruia Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti a decis Înfiinţarea societarii comerciale a fost
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constituit de prevederile art. 81 alin. 2 lit.f si lit.h din Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale.

Conform prevederilor art.Sl alin.2 lit.f din Legea 215/2001, ^^consiliul local de 
sector exercita atribuţii inclusiv in sensul administrării bunurilor aflate in doomeniuî 
public sau privat a municipiului in temeiul unei hotar ari a Consiliului General a 
Municipiului Bucureşti'’, iar conform prevederilor art.81 alin.2 lit.h din Legea 
215/2001 “consiliul local de sector deţine atribuţii in sensul infiintarii unei societăţi 
comerciale conditional de obţinerea in prealabil a consimţământului Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti

In conformitare cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
nr.204/29.11,2012, Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti a adoptat Hotararea 
nr.356 din data de 25.08.2017, avand ca obiect aprobarea constituirii unei societăţi 
cu răspundere limitata avand ca scop principal prestarea activitatii de amenajare 
si intretinere Spatii verzi.

Ca urmare, in temeiul Hotărârii de Consiliu Local ante-mentionata, la data de 
06.09.2017 a fost infiintata societatea Investiţii Spatii Verzi S3 S.R.L,, avand ca asociaţi 
Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti cu 99% si societatea SD3 - Salubritate si 
Deszăpezire S3 S.R.L. cu 1%.

Investita Spatii Verzi S3 SRL
CMJ.: 38188050, Reg. Cont: J40/15431/2017

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

I. Prezentarea activitatii societăţii in anul 2018:

In decursul anului 2018, au fost adoptate de către Adunarea Generala a 
Asociaţilor pentru desfăşurare a activitatii subscrisei, următoarele hotarari:

o HCLS3 nr.59/16.02.2018 privind auditarea societăţilor la care Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti este asociat unic/majoritar,

o HCLS3 nr. 149/11.04.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anul flnanciar 2018,

o HCLS3 nr.151/26.04.2018 privind aprobarea organizarea auditului intern la 
societăţile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este asociat 
unic/majoritar, HCLS3 nr. 177/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de 
performanta financiari si neflnanciari,

o HCLS3 nr.198/04.05.2018 privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de 
profit si pierderi, a raportului de activitate al administratorului societăţii pe 
anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018,
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Investiţii Spatii Verzi S3 SRL
CUJ.: 38188050, Reg. Conu: J40/15431/2017

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

HCLS3 nr. 243/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi obiectivului de Investita privind 'lucrări de reamenajare peisagistica 
si intretinere a Cresei Greier asul din Sectorul 3, Bucureşti 
HCLS3 nr.276/26.06.2018 privind aprobarea modelului de contract si a 
caietului de sarcini întocmite in vederea atribuirii către întreprinderile publice 
avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a 
contractului avand ca obiect execuţia de lucrări “Lucrări de reamenajare 
peisagistica si intretinere a Cresei Greier asul din Sectorul 3, Bucureşti ”, 
HCLS3 nr.278/26,06,2018 privind aprobarea modelului de contract si a 
caietului de sarcini întocmite in vederea atribuirii către intreprinderile publice 
avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a 
contractului avand ca obiect execuţia de lucrări “Lucrări de pavare alei si 
montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, 
cuprinse in arealul zonelor Cî, C2, E, H, G, Î2, 14, J, L.’\
HCLS3 nr.288/03.07.2018privind aprobarea atribuirii directe către societatea 
Investiţii Spatii Verzi S3 SRL, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti, a unui contract ce are ca obiect “Lucrări de pavare 
alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, 
cuprinse in arealul zonelor CI, C2, E, H, G, 12, 14, J, L. ”, H 
HCLS3 nr.289/03.07.2018 privind aprobarea atribuirii directe către societatea 
Investita Spatii Verzi S3 SRL, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti, a unui contract ce are ca obiect “Lucrări de 
reamenajare peisagistica si intretinere a Cresei Greieruşul din Sectorul 3, 
Bucureşti ”,
HCLS3 nr.539/15.11.2018 privind majorarea capitalului social al societăţii 
Investita Spatii Verzi S3 SRL cu suma de 20.000.000 lei,
HCLS3 nr.543/15.11.2018 privind incetarea mandatului de Preşedinte C.A. - 
Nicolae Nedelia si declanşarea procedurii de selecţie membru C.A.,
HCLS3 nr.548/15.11.2018 privind acordarea unui mandat Preşedintelui C.A. 
in vederea incheierii unui contract de servicii de proiectare pentru realizarea 
unui centru acvatic multifunctional,
HCLS3 nr.565/11.12.2018 privind majorarea capitalului social cu suma de 
30.000.000 lei,
HCLS3 nr.597/19.12.2018 privind acordarea unui mandat Preşedintelui C.A. 
in vederea achiziţionării unui tocător de mase lemnoase si a accesoriilor 
aferente acestuia.
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Investita Spatii Verzi S3 SRL
CMJ,: 38188050, Reg, Conu: J40/15431/2017

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

In luna iulie a anului 2018 se aproba atribuirea directa a doua lucrări, prin:

1. HCLS3 nr. 288/03.07.2018 - atribuirea directe către societatea Investita Spatii 
Verzi S3 S.R.L., avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, 
a unui contract ce are ca obiect '‘Lucrări de pavare alei si montare borduri la 
spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, cuprinse in arealul zonelor 
Cî, C2, E, H, G, 12,14, J, L
respectiv

2. HCLS3 nr.289/03.07.2018 - aprobarea atribuirii directe către societatea Investita 
Spatii Verzi S3 SRL, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti, a unui contract ce are ca obiect “Lucrări de reamenajare peisagistica si 
intretinere a Cresei Greieruşul din Sectorul 3, Bucureşti”.

In decursul aceluiaşi an, in baza HCLS3 nr.543/15.11.2018 se ia la cunostiinta 
incetarea mandatului de preşedinte al Consiliului de Administraţie, in persoana 
Domnului Nicolae Nedelia, al societarii Investiţii Spatii Verzi S3 SRL prin demisie, se 
declanşează procedura de selecţie pentru ocuparea postului ramas vacant.

Totodată se desemnează administrator provizoriu si se numeşte in calitate de 
preşedinte al Consiliului de Admnistratie al societarii învestirii Spatii Verzi S3 SRL, 
D-ra Balasa Simona Andreea.

II. Obiectivele societăţii

Obiectivul general al societarii Investiţii Spatii Verzi S3 SRL il reprezintă 
asigurarea serviciilor la un nivel cat mai ridicat de satisfacere a nevoilor cetăţeanului, 
in condiţii de siguranţa, confort si pentru un mediu curat; toate acestea cu asigurarea 
unui profit minim asumat prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Societatea isi propune sa contribuie la imbunatatirea serviciilor prestate pentru 
crearea unui sentiment de confort al spaţiului public pentru toti locuitorii Sectorului 3. 
In acest scop, societatea va avea ca principal procupare mulţumirea clienţilor sai,prin 
administrarea activitatilor unitatii, in vederea creşterii eficacităţii si eficientei activitatii.

In acest context, societatea isi propune următoarele obiective:

o Creşterea eficacităţii activitatii prin anticiparea cerinţelor clienţilor, respectiv 
identificarea nevoilor, completarea si dezvoltarea serviciilor; 

o Creşterea eficientei prin reducerea pierderilor si o buna organizare interna; 
o Imbunatatirea calitatii serviciilor;
o Promovarea respectului fata de cetatean prin tratamentul egal, transparenta si 

comunicare eficienta;
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Investita SpaUi Verzi S3 SRL
C.aL: 38188050, Reg, Conu: J40/15431/20I7

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

o Consolidarea relaţiilor cu clienţii si creşterea gradului lor de incredere prin 
furnizarea de servicii regulate si de calitate; 

o Elaborarea unui plan de Investiţii impreuna cu autoritatea publica tutelara, eare 
sa permită susţinerea obiectivelor pe termen mediu si lung.

Principiile directoare privind administratea societăţii Investiţii Spatii Verzi S3 
SRL, obiectivele strategice, tintele de performanta si priorităţile strategice statuate prin 
prezentul Plan de Administrare, se constituie in standarde de performante obligatorii 
pentru echipa de management a societăţii, reprezentând parte componenta a Planului 
de Management si a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcţionala.

III. Resurse Umane

Societatea are aprobate 200 de posturi, in baza organigramei si a statului de 
funcţii, aprobate de către AGA, iar posturile se vor suplimenta pe parcurs, in funcţie de 
necesităţile si gradul de dezvoltare al societăţii.

Pentru realizarea acestor obiective s-au intreprins demersurile de angajare a 
personalului necesar. De la Începutul anului pana in prezent au fost ocupate 67 de 
posturi, dintre care 53 au Încetat activitatea si 18 sunt active in prezent, după cum 
urmeaza:

o TESA:9 
o Tehnic “ execuţie: 8 
o Conducere: 1

IV. Transparenta

Site-ul societăţii: w^^^w.invest^ti^spatiiverzis3.ro este complet functional si 
aliniat cerinţelor din HCL S3 privind adoptarea unor masuri de imbunatatire a actului 
de transparenta instituţionala cu modificările si completările ulterioare. Sunt actualizate 
toate informaţiile referitoare la cheltuieli, facturi, contracte, personal, membrii C.A. si 
orice alta informaţie de interes public.

V. Certificări

Societatea este certificata ISO 9001. ISO 14001 si CHSAS 18001,
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Investita Spatii Verzi S3 SRL
CM.L: 38188050, Reg. Conu: J40/Î5431/2017

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

VI. Comercial

Principalii furnizori de utilaje, materii prime, materiale si servicii sunt 
reprezentaţi de către firme specializate si cu reputaţie in acest domeniu.

Aprovizionarea cu materiale se realizează de la diverşi furnizori, conform 
legislaţiei aplicabile in domeniul achiziţiilor publice.

închirierea utilajelor se realizează in baza unor acorduri cadru pentru fiecare tip 
de utilaj.

Serviciile, precum cele de medicina muncii, mentenante, consultante, etc., 
necesare pentru buna desfăşurare a activitatilor, sunt prestate de către firme specializate 
in domeniile respective, conform contractelor Încheiate, cu respectarea legislaţiei 
aplicabile in domeniul achiziţiilor publice.

Pentru a respecta principiile eficacităţii, eficientei si economicităţii, precum si 
pe cele ale transparentei, nediscriminarii si egalitatii de tratament, proportionalitatii si 
recunoaşterii reciproce, societatea respecta Normele Procedurale Interne, aprobate de 
către Consiliul de Administraţie, privind atribuirea contractelor de achiziţii produse, 
servicii si lucrări.

VII. Financiar

Din punct de vedere financiar, conform documentelor transmise ca anexa la 
aceasta adresa, societatea Investiţii Spatii Verzi S.R.L. se prezintă astfel:

> Active imobilizate totale: 10.147.439 lei din care:
o imobilizări necorporale in valoare de 2.511 Iei, cuprinde cheltuielile de 

constituire si licenţele achiziţionate;
o imobilizări corporale in valoare de 10.143.996 lei , cuprinde terenul 

achiziţionat, clădirile, echipamentele, autoturismele si mobilierul achiziţionat 
de societate; investiţia privind documentaţia tehnica pentru construcţia 
achizitionata

• imobilizări financiare in valoare de 932 lei, reprezintă garanţia achitata către 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREŞTI;

> Activele circulante totalizează 52.070.275 lei si reprezintă:
o stocurile de materiale in suma de 498.728 lei;
* clienţi neincasati in suma de 0 lei;
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Investita Spatii Verzi S3 SRL
aU,L: 38188050, Reg, Conu: J40/15431/2017

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

o creanţe in relaţia cu statul in suma de 56.681 Iei pentru care au fost depuse 
dosare de recuperare sume de la CASMB; 

o cheltuieli in avans in suma de 123 lei;
o tva neexigibil aferent facturilor emise de furnizori in suma de 57.240 lei; 
o numerarul din banca si caserie al societăţii suma de 5.445.156 lei; 
o promisiunea de majorare a capitalului a fost de 50.000.000 lei, din s-au virat 

4,000.000, rezultând o diferenţa de 46.000.000 lei ce urmeaza a fi virata.

> Datoriile care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an totalizează 964.176 
lei si cuprind:
« Furnizori cu scadenta nedepasita in suma de 586.069 lei si 163.748 lei datorie 

pe termen scurt către ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL 
« Salarii datorate 35.659 lei; 
o Taxe aferete salariilor 46.483 lei 
o Taxa pe valoare adaugata 89.461 lei 
o Impozit pe profit 42.756 lei

> Datoriile care trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an totalizează 
9.112.403 lei si cuprind:

o Datoria către ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

> Capitalurile proprii totalizează 52.141.135 lei
Capitalul social a suportat doua modificări de la infiintare pana la data Întocmiri 
prezentei situaţii

o Prin HCL539 din 15.11.2018 a fost majorat cu suma de 20.000.000 lei 
o Prin HCL565 din 11.12.2018 a fost majorat cu suma de 30.000.000 lei

La 31.12.2018 capitalul social varsat este in suma de 6.000.000 lei, compus din:
* 2017: 2.000.000 lei 
o 2018: 4.000.000 lei

Contul de profit si pierdere se prezintă astfel;
Profit 222.413 lei
Venituri din exploatare: 3.917,235 lei, acestea cuprind veniturile din lucrările 
executate, venituri din chirii si venituri din servicii in curs de execuţie 
Venituri financiare reprezentând dobânzile, in suma de 3.286 lei;
Cheltuieli din exploatare in suma de 3.655.352 lei, acestea cuprind: cheltuieli 
privind autoturismele si utilajele (combustibil, piese, asigurările aferente) 33.317
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Investita Spatii Veni S3 SRL
CMJ,: 38J88050, Reg, Corn,: J40/15431/2017

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

lei, cheltuieli privind materialele si obiectele de inventar: 1.531.122 lei, cheltuieli 
privind chiria si utilităţile: 98.387 lei, cheltuieli privind angajaţii si personalul 
asimilat 1.005.176 lei, cheltuieli privind amortizarea suma de 23.995 Iei, 
cheltuieli privind amenzile si penalităţile achitate 2058 lei, cheltuieli privind 
serviciile achiziţionate 654.295 lei, cheltuieli privind transportul de material 
40.066 lei, cheltuieli privind comisioane si onorarii 259.025 lei, cheltuieli 
reprezentând comisioanele bancare suma de 2.298 lei, cheltuieli privind 
deplasările 2850 lei, cheltuieli reprezentând servicii poştale, internet 1708, 
cheltuieli reprezentând taxe in relaţia cu instituţiile statului suma de 255 lei, 
cheltuieli cu pregătirea personalului 800 lei 
Cheltuieli privind impozitul pe profit 42.756 lei.

Conform celor menţionate mai sus si totodată documentelor anexate, putem 
concluziona faptul ca societatea Investiţii Spatii Verzi S3 SRL a încheiat anul 2018 cu 
un profit in valoare de 222.413 lei.

Cu deosebita consideraţie,

Simona Andreea Balasa

Preşedinte al Consiliului de Administraţie
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Investita Spatii Verzi S3 SRL
CMJ.: 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

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

APROBAT,

Nedelcu Petre,

Membru al Consiliului de Administraţie 

INVESTIT!! SPATII VERZI S3 S.R.L.

Dinca GabrieLCatalin

Membru al Consiliului de Administraţie 

INVESTIŢII SPATII VERZI S3 S.R.L.

Todirica Alexandra

Membru al Consiliului de Administraţie 

INVESTIŢII SPATII VERZI S3 S.R.L.

Dindiri Puiu,

Membru al Consiliului de Administraţie 

INVESTIŢII SPATII VERZI S3 S.R.L.

Bordeanu Paula-Bianca

Membru al Consiliului de Administraţie 

INVESTIŢII SPATII VERZI S3 S.R.L.

Irimia Mihnea-Andrei

Membru al Consiliului de Administraţie 

INVESTIŢII S]»ATII VERZI S3 S.R.L.
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