
CONTRACT DE MANDAT 

ART.1 Părtile contractante 

SD3 SALUBRITATE SI 

NR 
DESZAPE 

INTRARE
;,I4,36 

LUNA/

Prezentul contract de mandat (,Contractul") este Incheiat astăzi, 27.11.2020, de către şi intre: 

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social 
în Bucureşti, Calea VITAN Nr. 154-158, Clădirea Administrativa, birou 2, inregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/9896/2017, EUID 

, CU1 R037804020, reprezentată in mod valabil in scopul semnării 

prezentului contract de dl.  — Preşedinte al Consiliului de Administratie. 
şi 

Domnul Sandru Ionut Puiu, cetăţean român, născut la data de  In Bucureşti, identificat 
cu Cl seria  nr. , emisă de , valabilă până la data de , domiciliat in 
Mun. Bucureşti, sect 3, cal.  b , s , , , având CNP , in 
cal itate de mandatar (denumit in continuare „Mandatar-), pe de altă parte, 

Societatea şi Mandatarul sunt de asemenea denumiţi in cele ce urmează in mod individual ,Partea" 
şi In mod colectiv „Părţile". 

In urma hotararii nr. 68/23.11.2020 a Consiliului de Administratie al societatii, membrii Consiliului 
de Administratie deleaga atributiile de director general adjunct, de la Directia Exploatare Statie 
Sortare, domnului Sandru lonut Puiu incepand cu data de 01.12.2020, in conformitate cu prevederile 
O.U.G nr 109/2011 privind guvemanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, a prevederilor H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/201 1, a dispozitiilor art. 2009 si urmatoarele din Codul 
Civil privind contractul de mandat si in temeiul dipozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

ART.2 Obiectul Contractului 

in temeiul prezentului contract, dl. Sandru 1onut Puiu va presta servicii de management general al 
activităţii din cadrul Directiei de Exploatare Statie de Sortare, organizare si gestionare, făcând toate 
operaţiunile i actele necesare si utile pentru aducerea la Indeplinire a obiectului de activitate al 
Directiei de Exploatare Statie de Sortare, aşa cum sunt acestea menţionate in Contract si detaliate in 
Anexa 1, in calitate de si purtând titulara de Director General Adjunct Provizoriu (denumit in 
continuare „DGAp" sau ,Director") in condiţiile delegării conducerii Directiei de Exploatare Statie 
de Sortare de către Consiliul de Administraţie, in limitele obiectului de activitate si in limitele 
stabilite prin dispozitiile legale in vigoare, actul constitutiv, hotararile Adunarii Generale a 
Asociaţilor, deciziile Consiliului de Administratie precum si cele stabilite prin prezentul Contract, in 
schimbul plăţii unei remuneraţii lunare, si cu respectarea competentelor exclusive precum si a 
recomandărilor si ghidurile in materie de guvemanta corporativa aplicabile. 



ART. 3 Durata Contractului 

Art. 3.1. Prezentul Contract produce efecte de la data de 01.12.2020 conform hotararii nr. 
68/23.1 1.2020 , a sedintei Consiliului de Administratieal Societatii, pana la materializarea oricareia 
din urmatoarele situatii : finalizarea procedurii de de selectie pentru ocuparea postului de Director 
General Adjunct al Directiei de Exploatare Statie de Sortare, ori la expirarea perioadei mentionate la 
art. 3.2.din prezentul contract, sau numirea unui nou director General adjunct, in situatia in care 
procedura de selectie este suspendata sau anulata de instanta judecatoreasca. 
Art. 3.2. Durata contractului de mandat este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive 
temeinice, pana la maxim 2 luni. 
Art. 3.3. La implinirea termenului de director sau la aparitia unei cauze legale ori conventionale de 
incetare a mandatului. Contractul incheiat intre parti va inceta. 
Art. 3.4. Durata Mandatarului poate fi prelungita numai prin hotararea Consiliului de Administratie. 

ART. 4 Drepturile si obligatiile Directorului 

Directorul General Adjunct Provizoriu are următoarele drepturi: 

(1) Mandatarul are dreptul sa primeasca o remuneraţie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară, 

stabilita in suma neta de 6000 lei i dintr-o componentă variabilă ce va fi stabilita ulterior printr-un 
act adiţional la prezentul contract, in baza indicatorilor financiari si nefinanciari determinaţi cu 
respectarea metodologiei prevăzute din O.U.G. nr. 109/2011 si H.G. nr. 722/2016 si care urmăresc 

inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a Directiei Exploatare Statie Sortare si asigurarea respectarea 
principiilor de buna guvernanţa. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari vor putea fi 
revizuiţi conform prevederilor legale. 
Plata remuneratiei lunare se face pana la data de 10 ale lunii, pentru luna anterioara, in contul bancar 
transmis societatii de catre DGAp sau numerar. Se vor retine direct de catre Societate si se vor vira de 
catre aceasta toate impozitele taxele si contributiile cu retinere la sursa, in conformitate cu 
reglementarile si dispozitiile legale. 
(2) DGAp beneficieza de concediu de odihna platit de 21 de zile lucratoare, cu informarea in 
prealabil a mandantului, prin reprezentantul sau, Presedintele Consiliului de Administratie. 

(3) DGAp are acces la toate documentele si la orice informatie inclusiv la cele clasificate, cu 

privire la activitatea Directiei Exploatare Statie Sortare, necesare in vederea desfasurarii oricareia 

dintre prerogativele stabilite prin contract. 
(4) DGAp poate sa solicite angajarea de asistenta din partea unor specialisti, experti externi in 

vederea indeplinirii sarcinilor sale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si avizul 

Consiliului de Administratie. 

(5) DGAp are dreptul sa beneficieze de descarcarea de gestiune la finalul mandatului. 
(6) DGAp are dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum si a 

altor cheltuieli realizate in interesul societatii, pe baza documentelor justificative şi in cuantumul 

aprobat anual de CA; 

(7) DGAp i se asigura dreptul la sanatate si securitate in munca, precum si dreptul la 

formare/perfectionare profesionala. 
(8) DGAp are dreptul sa beneficieze de drepturile stabilite de legislatia privind sistemul public de 

pensii si alte drepturi de asigurari sociale inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca si 
boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si ocuparea fortei de munca 
precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate. 



(9) DGAp are dreptul sa i se considere ca vechime in munca intreaga durata de timp pentru care a 
fost incheiat prezentul contract, cu toate drepturile si obligatiile aferente asa cum sunt acestea 
prevazute de legislatia in vigoare. 
(8) DGAp are dreptul la asigurare pentru raspundere profesionala cu plata asigurată de societate, 
in limita unei sume asigurate, stabilite de CA. Poliţa de asigurare se depune la sediul societăţii. 

DGAP are următoarele 

(1) DGAp conduce i gestionează activitatea din cadrul Directiei Exploatare Statie de Sortare, 
avand punctul de lucru in Drm. Lunca Visagului, nr 42-60, sect 3, Bucuresti, si indeplineşte toate 
actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea legii, 
limitelor determinate in Actul Constitutiv al Societăţii si a ale prezentului contract în conformitate cu 
cerinţele interne i cu reglementările legale, scop în care DGAp are competenţele de decizie, sarcinile 

responsabilităţile prevăzute in prezentul Contract. 
(2) In scopul realizării obligaţiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului 
constitutiv şi ale legii, DGAp este obligat să ia toate măsurile necesare conducerii Directiei 
Exploatare Statie de Sortare, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a incălca competenţele 

rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru AGA sau Preşedintele CA, in spiritul conservării şi 

dezvoltării patrimoniului societăţii şi al principiului creşterii continue a profitabilităţii activităţii 

stat utare a societăţii.

(3) in termen de 60 de zile de la numire, dar nu inainte de aprobarea planului de administrare, 
DGAp elaborează i prezintă consiliului de administraţie o propunere pentru componenta de 
management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de 
performanţă financiari şi nefinanciari. DGAp va răspunde de implementarea integrală a planului de 
management al Directiei Exploatare Statie de Sortare. In exercitarea funcţiilor sale conform 
prezentului Contract, Directorul va lucra sub indrumarea si se va subordona Consiliului de 
Administraţie in conformitate cu prezentul Contract si cu Actul Constitutiv. 
(4) DGAp va furniza, la solicitarea oricărui administrator, informaţii cu privire la conducerea 
operativă a Directiei Exploatare Statie de Sortare i va informa Consiliul de Administraţie, in mod 
regulat i cuprinzător, asupra operaţiunilor intreprinse şi asupra celor avute în vedere, prin rapoarte 
scrise. 
(5) DGAp participă la şedinţele consiliului de administraţie, atunci când este convocat şi 

informează lunar consiliul de administraţie, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de 
conducere operativă a Directiei Exploatare Statie de Sortare, desfăşurată pe perioada precedentă, 

raport ce va cuprinde, cel puţin, operaţiunile intreprinse pe perioada raportată, inclusiv cu privire la 
modul de indeplinire a deciziilor anterioare ale CA şi cele avute în vedere pentru perioada următoare, 
precum şi neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atribuţiilor sale; 
(6) DGAp pune la dispoziţia CA, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele şi 
informaţiile necesare pentru cunoaşterea şi analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta 
pe Ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data şi ora programată pentru ţinerea şedinţei; în 
cazuri excepţionale (şedinţe extraordinare), această durată poate fi redusă la 24 de ore; 
(7) DGAp are dreptul să expună opinia personală, motivată, în cadrul şedinţei consiliului de 
administraţie pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi şi să facă propuneri fundamentate şi 
argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a Directiei Exploatare Statie de Sortare 
şi desfaşurării activităţii şi să ceară notarea opiniei sale in procesul—verbal de şedinţă în cazul în care 
are o opinie diferită de cea a administratorilor; 
(8) DGAp informează în scris şi in mod operativ CA despre orice acte şi fapte de incălcare a 
dispoziţiilor legale, statutare, a hotărârilor AGA sau deciziilor CA de către celelalte categorii de 
salariaţi având titulatura de directori, de care a luat cunoştinţă cu prilejul executării acestui contract; 
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(9) DGAp are obligatia de a-si executa sarcinile in conformitate cu cele mai ridicate standarde 
profesionale si de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun manager, cu loialitate, in 
interesul societatii. DGAp va lua in considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale 
fata de Societate. DGAp nu incalca obligatia prevazuta mai sus daca, in momentul luarii unei decizii 
de afaceri, este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe 
baza unor informatii de afaceri. 
(10) Daca are intr-o anumită operaţiune, direct sau indirect. interese contrare intereselor Societăţii, 

trebuie să ii inştiinteze despre aceasta Consiliul de Administraţie si pe auditorii interni i să nu ia 
parte la nicio acţiune/deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are directorul in 
cazul in care, intr-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesaţi soţia, rudele sau afinii săi până la 
gradul al patrulea inclusiv, in caz contrar va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate. 
(11) DGAp se va conforma in totalitate obligatiilor de neconcurenta prevazute in clauza de 
loialitate si confidentialitate. 
(12) DGAp va conduce Directiei Exploatare Statie de Sortare si va supraveghea toate operatiunile 
Directiei Exploatare Statie de Sortare. 1n exercitarea atributiilor sale, acesta va coopera cu Consiliul 
de administratie, angajatii societatii si cu consultanti externi/interni ai acesteia. 
(13) DGAp va respecta procedurile si reglementarile interne ale societatii si va adopta decizii 
conform atributiilor delegate cu respectarea acestora. 
(14) DGAp va respecta orice alte cerinte referitoare la etica, contlict de interese si tranzactii cu 
afiliatii stabilite in reglementarile/politicile Societatii si prevazute de legislatia aplicabila in legatura 
cu functia sa, si va depune diligente in vederea respectarii acestora de catre angajatii societatii. 
(15) DGAp nu va transmite i nu va substitui Contractul altei persoane, având posibilitatea 
delegării atribuţiilor din prezentul Contract numai 1n măsura 1n care o astfel de delegare nu conduce 
la Incălcarea prevederilor legale aplicabile. 
(16) DGAp va respecta procedurile prevăzute pentru funcţionarea CA in Actul Constitutiv, in 
reglementările interne ale Societăţii si in orice ghiduri/politici adoptate/urmate de CA si/sau de către 

Societate si va asigura suportul pentru procesul de luare a deciziilor din cadrul CA cu respectarea 
acestor proceduri. 
(17) 1n cazul renuntarii la mandat, DGAp are obligatia de a aduce la cunostianta Consiliului de 
Administratie al Societatii intentia sa cu cel putin 30 de zile inainte. In situatia nerespectarii 
termenului de preaviz, raspunde pentru daunele cauzate prin renuntarea sa. 
(18) Prezentul contract se completeaza si cu celalalte atributii delegate de catre Consiliul de 
Administratie ( cu respectarea tuturor solicitarilor, instructiunilor si reglementarilor rezonabile 
efectuate de C.A. si oferirea de explicatii, informatii si asistenta solicitate de C.A.), precum si cu 
atributiile decurgand din reglementarile si dispoziliile legale aplicabile si prevederile actului 
Constitutiv. 
(19) Activitatea DGAp va fi desfasurata la punctul de lucru din Drm. Lunca Visagului, nr 42-60, 
sect 3, Bucuresti. 

ART. 5 Obligatiile si drepturile mandantului 

A Drepturile Mandantului 
(1) De a pretinde mandatarului sa-si indeplineasca toate obligatiile stipulate in legislatia in 

vigoare, Actul Constitutiv al societatii si hotararile Consiliului de Administratie; 
(2) De a pretinde mandatarului sa-si indeplineasca toate atributiile si obligatiile cu diligenta unui 

bun Director General Adjunct 
(3) De a pretinde mandatarului desfasurarea activitatii decurgand din prezentul contract, cu 

loialitate si in interesul Societatii 
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(4) De a pretinde mandatarului realizarea indicatorilor financiari si nefinanciari aprobat de C.A. 
(5) De a pretinde mandatarului sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor legate de 

activitatea sau operatiunile Directiei Exploatare Statie Sortare, atat pe durata mandatului cat si 
o perioada nelimitata de timp de la data incetarii mandatului, indiferent de modul de incetare a 
acestuia. 

(6) De a revoca mandatul, oricand, pe perioada contractuala. 
(7) Să îi pretindă DGp indeplinirea obligaţiilor asumate în temeiul prezentului Contract precum si 

a celor conţinute in O.U.G. 109/201 1 privind guvernanţa corporativa a intreprinderilor publice 
cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor H.G. nr.722/2016 ce nu sunt 
menţionate expres in prezentul Contract. 

Obligatiile mandantului 

(1) Plata integrala si la termen a tuturor remuneratiilor datorate in temeiul prezentului contract, 
indeplinirea tuturor drepturilor cuvenite potrivit prezentului contract si suportarea costurilor 
asigurarii de raspundere profesionala a Mandatarului. 

(2) Decontarea cheltuielilor efectuate in interesul Societatii in baza documentelor justificative 
(3) Asigurarea deplinei libertati a mandatarului in indeplinirea sarcinilor si obligatiilor care fac 

obiectul prezentului contract, in conditiile legii si ale actului Constitutiv 
(4) Societatea se obliga sa notifice Directorului General Adjunct provizoriu orice modificare 

adusa Actului Constitutiv sau a statului punctului de lucru, in termen de 2 zile lucratoare de la 
efectuarea legala a acestora. Modificarile respective vor fi opozabile DGAp de la data 
comunicarii acestora, efectuata cu respectarea prezentului contract. 

(5) Societatea va asigura efectuarea tuturor formalitatilor aferente numirii DGAp, in vederea 
respectarii legii romane si a Actului Constitutiv, DGAp colaborand, la randul sau, cu 
Societatea in acest scop. 

Drepturile si obligatiile societatii in raport cu directorul general se exercita prin Consiliul de 
Administratie. 

ART. 6 Loialitate şi confidentialitate 

(1) DGAp este obligat să işi folosească intreaga capacitate de muncă în interesul Societăţii, 
comportându-se în activitatea sa cu prudenţa şi cu diligenţa unui bun manager. 
(2) DGAp nu va putea fi director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de 
supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte 
societăţi concurente sau având acelaşi obiectiv de activitate cu Societatea, nici nu va putea exercita 
acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sancţiunea revocării şi 
răspunderii pentru daune. in acest sens, DGAp va prezenta, la cererea Societăţii. atât la incheierea 
prezentului Contract, cât i pe parcursul acestuia, declaraţii pe proprie răspundere. Contract 
prevederile legale aplicabile. 
(3) Pe toată durata prezentului Contract, DGAp este obligat să nu divulge informaţiile 
confidenţiale sau secretele comerciale ale Societăţii, care potrivit naturii lor au un astfel de caracter 
sau care sunt prezentate cu acest caracter de către AGA şi/sau Consiliul de Administraţie. Această 
obligaţie se menţine i pentru o perioadă de 5 ani după incetarea prezentului Contract. 
(4) Directorul informează Consiliul de Administraţie, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii 
ori cu alţi directori sau, după caz, cu angajaţii prin punerea la dispoziţie a documentelor ce reflectă 
datele i informaţiile esenţiale i semnificative in legătură cu acele tranzacţii. Obligaţia de informare 
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revine Directorului i in cazul tranzacţiilor incheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul 
IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior. 

(5) Mandatarului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati/companii concurente, 
altor persoane juridice cu acelasi domeniu de activitate sau altor persoane ce se afla in relatii de 
comert cu Mandantul, parte la contract. In indeplinirea acestei obligatii. DGAp va instiinta Consiliul 
de Administratie ori de cate ori, in anumite operatiuni, stie ca sunt interesate sotul/sotia sa, rudele ori 
afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv. 

ART. 7. Modalitatea de evaluare 

Evaluarea activităţii DGAp se face anual. respectiv la finalul mandatului, de către consiliul de 
administraţie i vizează atât execuţia contractului de mandat, cât i a componentei de management a 
planului de administrare, conform obiectivelor si criteriilor de performanta, inclusiv indicatorii de 
performanta financiari si nefinanciari, stabiliti prin act aditional. 

ART. 8. Informatii Confidentiale 

Astfel cum este folosit in prezentul Contract, termenul ,Informatii confidentiale-  inseamna si 
include: 

(1) Termenii Contractului si orice informatii cu privire la partenerii de afaceri, clientii 
agentii , salariatii , antreprenorii , investitorii sau furnizorii Societatii precum si 
conditiile in baza carora Societatea desfasoara activitati economice cu fiecare dintre aceste 
persoane; 

(2) Programe de calculator (inclusiv codul sursa si codul de obiect) sau 

programul soft dezvoltat , modificat sau folosit de Societate; 

Informatii de orice fel compilate de catre Societate, inclusiv dar fara a se limita la 

informatii legate de produse si servicii . reclama si marketing, precum si de clienti, 

furnizori si/sau parteneri de afaceri, existenti sau potentiali ; 

(4) Algoritmi, proceduri sau tehnici sau idei si principii esentiale care stau la baza 
unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate sau acelea folosite de 
Societate sau in alt fel cunoscute Societatii (mai putin orice algoritmi, proceduri sau 
tehnici care tin de domeniul public) , indiferent daca acesti algoritmi, proceduri sau 
tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fara a se limita la 
tehnici pentru: (i) identificarea posibililor clienti; (ii) comunicarea efectiva cu clientii 
existenti sau potentiali; (iii) reducerea costurilor de functionare sau cresterea 
eficientei sistemului ; 

(5) Faptul ca Societatea folosete, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice 

baza de date anume , surse de date , algoritm. procedura sau tehnica sau ideile si 

principiile esentiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau 

tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoana, alta decat Societatea (inclusiv orice 

algoritm, procedura sau tehnica din domeniul public) indiferent daca asemenea 

algoritm, procedura sau tehnica fac parte dintr-un program de computer sau nu; 

(6) Strategiile de stabilire a preturilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobandite 

(de la o terta persoana sau in alt fel) , evaluate, modificate , testate sau folosite de catre 
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Societate sau orice informatii cu privire la sau care ar putea in mod rezonabil duce la 

dezvoltarea unor asemenea strategii; 

(7) Informatii cu privire la planurile de viitor ale Societatii, inclusiv, insa fara a se limita 
la planuri de extindere la noi produse , zone geogratice , segmente de piata sau servicii, 
orice informatii care ar putea fi incluse in mod obisnuit in situatiile financiare ale 
Societatii , inclusiv, dar fara a se limita la, suma activului , pasivului valorii nete, 
veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societatii , cu exceptia acelor informatii a 
caror dezvaluire este autorizata conform reglementarilor interne ale Societatii; 

(8) Orice alte informatii dobandite de DGAp in cursul exercitarii mandatului sau despre care 
s-ar putea aprecia, in mod rezonabil , ca refiecta vulnerabilitati ale Societatii , si care ar 
ajuta un competitor sau un potential competitor al Societatii („Concurentul ") pentru a 
concura cu succes impotriva Societatii; 

(9) Orice informatie primita de Societate de la terte persoane care au, la randul lor, o 
obligatie de confidentialitate despre a carei existenta instiinteaza Societatea; 

(10) Orice informatie primita de Societate de la terte persoane care au, la randul lor, o 
obligatie de confidentialitate despre a carei existenta instiinteaza Societatea ; 

(I I) Mandatarul se obliga sa pastreze confidentialitatea Informatfilor Confidentiale 
conform prezentului Contract, acceptand sa respecte fiecare restrictie si obligatie din 
prezentul Contract, pe toata durata mandatului precum si pentru o perioada nelimitata 
de timp de la data incetarii mandatului, indiferent de modul de incetare a acestuia; 

(12) Mandatarul se obliga sa nu dezvaluie lnformatii Confidentiale niciunei persoane, 
cu exceptia cazului in care exista acordul prealabil scris al Societatii, sau exceptand 
cazurile in care se stipuleaza altfel in prezentul Contract. 

(13) Toate obligatiile mai sus mentionate, decurgand din prezentul Contract si toate 
restrictiile nu se aplica acelei parti a Informatiilor Confidentiale pentru care 
Mandatarul demonstreaza ca: a fost facuta public in alt fel decat ca rezultat al unei 
divulgari din partea Mandatarului; sau era disponibila sau urmeaza sa fie disponibila, 
pentru DGAp, pe baze neconfidentiale, inaintea oricarei dezvaluiri facute de Societate 
catre DGAp dar numai daca: (i) sursa unei asemenea informatii nu era obligata legal sau 
contractual, sa nu dezvaluie asemenea informatii , si (ii ) Mandatarul informeaza prompt 
Societatea ca este in posesia unei astfel de informatii. 

(14) Pe durata executarii Contractului si la data incetarii prezentului Contract, Mandatarul 
va dezvalui Societatii si va preda prompt acesteia in scris sau in orice forma si mod 
cerute in mod rezonabil de Societate, urmatoarele informatii („In formatii care vor fi de 
zvaluite"), care vor constitui proprietatea unica si exclusiva a Societatii, DGAp 
angajiindu-se sa coopereze cu, si sa sprijine Societatea. pe durata prezentului Contract 
si dupa aceea, in orice maniera solicitata in mod rezonabil de Societate, sa obtina titlul sau 
dreptul de proprietate asupra acestora sau dovada acestora: 

toti si orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitatile economice ale 
Societatii sau la activitatea Mandatarului in cadrul Societatii , ideile si principiile 
esentiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, 
originate, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobiindite (de la o terta persoana sau in alt 
fel), evaluate , testate sau aplicate de DGAp in decursul activitatii sale in cadrul 
Societatii , indiferent daca asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost 
incorporate intr-un program de computer ; 
toate si orice strategii de stabilire a preturilor sau de marketing, ideile si principiile 
esentiale care stau la baza acestor strategii, si orice informatii care ar putea , in mod 
rezonabil , duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute , originate , 
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adaptate, descoperite. dezvoltate, dobiindite (de la o terta persoana sau in alt fel) , 
evaluate , testate sau aplicate de DGAp in decursul activitatii sale in cadrul Societatii ; 
informatii cu privire la toate si orice produse si servicii, ideile si principiile 
esentiale care stau la baza acestor produse si servicii, concepute. originate, adaptate, 
descoperite, dezvoltate, dobiindite (de la o terta persoana sau in alt fel) , evaluate, 
testate sau aplicate de DGAp in decursul activitatii sale in cadrul Societatii; 
orice alte idei sau informatii concepute, originate, adaptate, descoperite , dezvoltate, 
dobiindite (de la o terta persoan a sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de 
DGAp in decursul activitatii sale in cadrul Societatii , in cazul in care aceste idei sau 
informatii ar putea fi apreciate, in mcd rezonabil , ca flind folositoare sau valoroase 
pentru Societate. 

(15) In cazul incalcarii obligatiei de confidentialitate, Mandatarul este obligat sa plateasca 
Societatii daune-interese in cuantumul a 4 remuneratii nete lunare. 

(16) Nicio prevedere din aceasta sectiune nu va fl interpretata in sensul impiedicarii 
mandatarului sa dezvaluie , in conditiile stabilite in prezentul contract , informatii catre 
public, Consiliului de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor sau Autoritatile 
relevante, in cazul in care astfel de dezvaluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al 
societatii sau decizii ale Adunarii Generale a Actionarilor. 

ART. 9. Răspunderea Părtilor 

(1) in cazul care Societatea Işi Incalcă obligaţiile asumate prin acest Contract, DGAp poate 
solicita daune in condiţiile legii. 
(2) DGAp răspunde pentru daunele cauzate ca urmare a incălcării indatoririlor sale faţă de 
Societate, astfel cum sunt stabilite prin lege, prin acest Contract, prin hotărările AGA sau ale 
Consiliului de Administraţie, prin actul constitutiv sau prin orice alte documente interne ale 
Societăţii. 

(3) DGAp răspunde individual si/sau solidar cu ceilalţi directori după caz, fată de Societate 
pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederii legale, pentru abateri de la 
actul constitutiv sau pentru greşeli in conducerea delegata acestuia. In astfel de situaţii, ei vor putea fi 
revocaţi prin decizia CA; 
(4) Răspunderea DGAp este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului 
contract, a deciziilor consiliului de administraţie si a hotărărilor adoptate de Adunarea Generală; 

(5) DGAp răspunde civil pentru daunele produse Societăţii prin orice act contrar intereselor 
acesteia, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor 
resurselor societăţii. 

(6) DGAp va răspunde de corectitudinea informatiilor furnizate conduceril Societăţii; de 
identificarea, semnarea şi datarea inregistrărilor elaborate; de păstrarea 1n bune condiţii a 
documentelor şi Mregistrărilor aferente activităţii departamentelor pe care le coordonează si de 
propria şi continua sa instruire în domeniul profesional i al calităţii. 

(7) DGAp raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor 
stabilite prin reglementarile si dispozitiile legale, prevederile Actului Constitutiv, 
hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si ale Consiliului de Administratie, precum si 
a obligatiilor asumate prin prezentul Contract. 

(8) Mandatarul raspunde pentru deciziile de afaceri adoptate 'in exercitarea mandatului si 
care prejudiciaza Societatea, cu exceptia cazului in care la momentul luarii unei 
decizii de afaceri Mandatarul este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca 
actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate. 
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(9) Părţile convin să-si asume următoarele criterii de integritate si etică: respectarea codului de 
etic'ă al Societăţii SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L., aplicabil nu numai angajaţilor ci si 
directorilor si administratorilor; denunţarea confl ictelor de interese, conform legislaţiei; suspendarea 
contractului de mandat in cazul inceperii urmăririi penale pentru infracţiunile de corupţie, delapidare, 
infracţiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si 
combatere a finanţării actelor de terorism. 
(10) Niciuna dintre pârţile contractante nu răspunde de neexecutarea in termen/si de executarea in 
mod necorespunzător total sau/si parţial a oricărei obligaţii care ii revine, in baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de 
forţă majoră, aşa cum este definită de art. 1351 si urm. din Codul Civil. Partea care invocă forţa 

majoră este obligată să notifice în scris celelalte părţi în termen de 5 zile, producerea evenimentului şi 

să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Dacă in termen de 5 zile de la 
producerea evenimentului respectiv nu incetează, pârţile au dreptul să-şi notifice incetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
(11) Daca AGA/CA a decis pornirea actiunii in raspundere impotriva Mandatarului, contractul de 
mandat se suspenda de drept. 
(12) Societatea nu raspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de 
DGAp prin depasirea atributiilor sale. 

ART. 10. Forta maiora 

Niciuna dintre parti nu raspunde de neexcutarea in termen/si de executarea in mod necorespunzator 
total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexcutarea sau 
executarea in mod necorespunzator a obligatiei a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita 
de lege. 
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celelalte parti in termen de 5 zile, 
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 
Daca in termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-
si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune 
interese. 

ART. 11. Conditiile incetarii si modificarii contractului de mandat 

1. Modificarea contractului 
Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul partilor, prin act aditional. Prezentul 
contract se va adapta corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, si care ii sunt 
aplicabile, prin act aditional in conditiile legii. 

2. Incetarea contractului 
Prezentul Contract Incetează prin: 

(a) Expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, dacă Părţile nu au convenit prelungirea; 
(b) Renuntarea Mandatarului la mandat, prin transmiterea de catre Mandatar a unei notificari 

cu cel putin 30 zile anterior datei la care incetarea va produce efecte; 
(c) De drept, in alte cauze prevazute de reglementarile si dispozitiile legale; 
(d) Acordul de vointa al partilor semnatare; 
(e) Intervenirea unui caz de incompatibilitate prevazut de lege constatat de catre Consiliul de 
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Administratie , de la data la care Consiliul de Administratie constata starea de 
incompatib i I itate; 

(f) Decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Mandatarului; modificarea formei de 
organizare, divizarea sau fuziunea Mandantului, daca acesta sedesfiinteaza. 

(g) Rezilierea prezentului Contract de catre oricare din Parti in cazul in care cealalta Parte isi 
incalca sau este in culpa in mod semnificativ cu privire la obligatiile prevazute in 
prezentul Contract, caz de culpa ce nu poate f1 remediat sau care , desi putea fi remediat, 
nu a fost remediat in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea instiintarii scrise 
privind cazul de culpa respectiv (sau alta perioada de remediere suplimentara ce poate fi 
autorizata de Partea care nu se afla in culpa). Rezilierea va avea loc de drept la data 
expirarii perioadei mentionate mai sus, de 30 zile calendaristice de la primirea instiintarii 
scrise privind cazul de culpa respectiv (sau alta perioada de remediere suplimentara ce 
poate fi autorizata de Partea care nu se afla in culpa), fara interventia instantei de judecata 
in acest sens, debitorul obligatiei neexecutate fiind de drept in intarziere de la data 
scadentei obligatiei respective. Partea care nu se afla in culpa va transmite celeilalte 
parti o Notificare prin care o va informa pe aceasta din urma asupra faptului ca i-a 
exercitat dreptul de a rezilia prezentul Contract in baza acestei clauze, din cauza 
neremedierii incalcarii obligatiei contractuale in termenul de 30 zile calendaristice acordat 
pentru remediere de catre Partea care nu se afla in culpa. 

(h) Prin derogare de la prevederile articolului de mai sus, prezentul Contract poate inceta de 
(i) Indata, pe baza de instiintare de destiintare a Contractului, in cazul ivirii incapacitatii DGAp 

de a-si executa sarcinile (In scopul prezentei Sectiuni, se va considera ca a intervenit o " 
Incapacitate" 'in cazul in care DGAp este fizic sau psihic incapabil sa-si execute sarcinile 
obisnuite pe o durata continua de 45 de zile). 

(j) La data incetarii prezentului Contract, DGAp va returna de indata Societatii toate 
informatiile in forma materiala furnizate de Societate si aflate in posesia DGAp, precum si 
toate activele incredintate pentru a fi folosite de catre acesta in baza acestui Contract si 
toate celelalte obligatii sau raspunderi scadente si neindeplinite dinainte de incetarea 
prezentului Contract vor fi indepiinite integral. in pofida incetarii acestui Contract, cu 
exceptia situatiei in care Societatea solicita incetarea oricarei activitati a DGAp. 

(k) Deasemenea, la data incetarii prezentului Contract, indiferent de motiv, DGAp va preda 
sarcinile sale administrative directorului nou numit sau membrilor Consiliului de 
Administratie. 

ART. 11. Litioii 

Orice neintelegeri izvorate din incheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor 
prezentului Contract se solutioneaza pe cale amiabila, in termen de 30 zile calendaristice de la 
notificare. 

Orice disputa care nu poate fi solutionata in conditiile de mai sus va fi supusa competentei instantelor 
judecatoresti competente din Romania. 

ART. 12. Dispozitii finale 

Prezentul Contract nu poate fi modificat sau completat decat prin hotararea Consiliului de 
Administratie al Societatii. Nici o Parte nu va avea dreptul sa transfere, sa cedeze ori sa delege 
drepturile si obligatiile sale din prezentul Contract, fara consimtama ul scris prealabil al celeilalte 
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Parti. 
Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Codului civil, O.U.G. nr. 

109/2011, Hotărarii Golemului nr. 722/2016. Legii nr. 31/1990 precum şi cu alte dispoziţii legale 
aplicabile. 

Trimiterile la dispozitii legale din cuprinsul prezentului Contract se considera ca fiind 
efectuate la cele similare in caz de modificare, completare sau abrogare. 
Orice comunicare, instiintare, solicitare, instructiune sau alt document de comunicat in baza 
prezentului Contract de catre o Parte la acesta va fi in forma scrisa si va fi considerat(a) ca 
fiind comunicat(a): 
- in momentul primirii, daca este inmanat(a) personal, prin curier sau serviciu de curierat 

sau de catre executorul judecatoresc, 
- la data transmiterii, daca este transmis(a) prin telex, email, fax sau alta transmisie prin 

cablu sau 
- la data primirii documentului, daca este trimis(a) prin posta recomandata. 

In cazul in care oricare dintre Partile contractante isi schimba adresa la care doreste sa 
primeasca comunicari/instiitntari, aceasta va notifica in scris cealalta parte in acest sens. Noua 
adresa va fi considerata adresa la care urmeaza sa fie trimise toate instiintarile in baza 
prezentului Contract numai dupa ce cealalta parte contractanta a fost informata cu privire la 
schimbarea respectiva. 

Neexercitarea sau exercitarea cu intarziere de catre o Parte a oricarui drept din prezentul 
Contract nu va fi considerata o renuntare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulara sau 
partiala a oricarui astfel de drept nu va impiedica exercitarea din nou sau in viitor a acelui drept 
sau a oricarui alt drept. 

In cazul in care orice prevederi/i din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia/ora 
este/sunt considerate/e nula/e , ilegala/e sau inaplicabila/e validitatea, legalitatea si aplicabilitatea 
restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate. 

Prezentul Contract si drepturile si obligatiile Partilor vor fi guvernate, interpretate si puse 
in aplicare in conformitate cu legea romana. 

Prezentul Contract a fost incheiat astăzi 27.11.2020 intr-un număr de 2 exemplare, din care 
unul pentru Societate şi unul pentru DGAp. 

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. 

Prin dl.  — Presedinte al Consiti. lui de Administraţie 

SD 
v 

Domnul 

Director General Adjunct Provizorikk 
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Anexa la contractul de mandat nr 
Din data de 

Competente de decizie, sarcini si responsabilitati ale Directorul general adjunct 
provizoriu 

1. Aproba planurile si masurile privind instruirea personalului angajat, aproba suplimentarea 
personalului angajat sau a desfacerii contractelor de munca din cadrul al Directiei Exploatare Statie 
Sortare. 
2. Propune Consiliului de administratie, in vederea aprobarii de catre Asociatul Unic, a bugetului 
anual de venituri si cheltuieli, impreuna cu programul de investitii, si alte programe specifice de 
activitate pentru al Directia Exploatare Statie Sortare. 
3. Elaboreaza si propune spre aprobarea Consiliului de administratie structura organizatorica 
interna si numarul de posturi necesare in vederea bunei functionari a al Directiei Exploatare Statie 
Sortare, precum si modificarea organigramei conditionata de necesitatea restructurarii al Directiei 
Exploatare Statie Sortare. 
4. Participa la sedintele Consiliului de Administratie in cazul in care este convocat. Directorul 
General Adjunct Provizoriu poate solicita Presedintelui sa convoace Consiliul de administratie ori de 
cate ori situatia al Directiei Exploatare Statie Sortare o impune. 
5. DGAp emite decizii obligatorii pentru orice persoana implicata in activitatea al Directiei 
Exploatare Statie Sortare, personal angajat in functii de conducere si de executie cu exceptia 
membrilor Consiliului de Administratie. 
6. DGAp dispune, in conformitate cu prevederile legale si reglementarile interne aprobate, 
referitor la recrutarea de personal, incadrarea salariatilor, remunerarea, sanctionarea, inclusiv 
pecuniara, evaluarea si desfacerea contractului de munca ale acestora, precum si referitor la stabilirea 
atributiilor si competentelor conform fisei postului din cadrul al Directiei Exploatare Statie Sortare. 
7. Implementeaza Regulamentul Intern, Regulamentul de organizare si functionare si alte 
normative si proceduri interne. 
8. Stabileste si urmareste realizarea atributiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului 
angajat, cu respectarea reglementarilor interne, precum si a obligatiilor profesionale individuale ale 
personalului din cadrul al Directiei Exploatare Statie Sortare. 
9. Monitorizeaza si evalueaza performanta angajatilor din cadrul al Directiei Exploatare Statie 
Sortare. 
10. Va raspunde de adoptarea masurilor necesare in legatura cu conducerea al Directiei Exploatare 
Statie Sortare. 
11. Va devota semnificativ tot timpul, toata atentia si toate abilitatile sale sarcinilor sale din 
prezentul contract, dupa cum va fi necesar in interesul de afaceri al societatii. 
12. Va servi cat mai bine si cu loialitate interesele societatii, facand uz de toate abilitatile sale si va 
depune toate eforturile in vederea promovarii intereselor societatii. 
13. Nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, in niciun moment, de declaratii 
nereale sau inselatoare cu privire la societate sau la activitatea sa, ori in legatura cu furnizarea 
serviciilor sau oricaror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de societate. 
14. Apara in mod loial prestigiul societatii si evita orice act ori fapt care poate produce prejudicii 



imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 
15. Asigura conducerea executiva si buna desfasurare a activitatii productive din cadrul al Directiei 
Exploatare Statie Sortare. 
16. DGAp sunt delegate toate si orice atributii pentru conducerea si administrarea al Directiei 
Exploatare Statie Sortare. cu exceptia celor prevazute de lege in sarcina administratorilor si 
asociatilor si a obligatiilor Consiliului de administratie in raport cu Asociatul Unic. 
17. Conduce, organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea structurilor pe care 
le are in subordine. 
18. Stabileste obiectivele specifice si indicatorii de performanta ale Directiei Exploatare Statie 
Sortare. 
19. Elaboreaza/revizuieste fisele de post si evalueaza performantele profesionale pentru personalul 
din subordine. 
20. Repartizeaza structurilor functionale din subordine corespondenta si lucrarile atribuite spre 
rezolvare structurilor din subordine. 
21. Raspunde de solutionarea a problemelor curente, verifica si semneaza lucrarile structurii pe 
care o coordoneaza. 
22. Stabileste masurile necesare pentru cunoasterea si aplicarea legilor, hotararilor Consiliului de 
Administratie, care vizeaza sfera de activitate a structurilor pe care le coordoneaza. 
23. Urmareste respectarea normelor de conduita si disciplina de catre intreg personalul aflat in 
subordine. 
24. Aproba cererile de concediu de odihna/concediu fara plata/invoire/ zile libere platite pentru 
personalul fin subordine, monitorizeaza prezenta personalului in cadrul Directiei de Exploatare Statie 
Sortare si deplasarea acestuia in afara entitatii. 
25. Redistribuie sarcini personalului din subordine in cazul cererilor de concediu de 
odihna/concediu fara plata/invoire/ zile libere platite. 
26. Isi da acordul cu privire la detasare/delegare/mutarea/promovarea/perfectionarea personalului 
pe care il coordoneaza precum si sanctionarea acestuia pentru abateri disciplinare. 
27. Asigura si raspunde de apicarea prevederilor legale privind intocmirea, circuitul si pastrarea 
actelor /documentelor in cadrul structurii pe care o coordoneaza. 
28. Asigura intocmirea/elaborarea/ actualizarea procedurilor operationale/de sistem de la nivelul 
structurii precum si implementarea standardelor de control intern managerial si urmareste ca 
personalul din subordine sa le cunoasca si sa le respecte. 
29. Urmareste preluarea deseurilor municipale amestecate si a deseurilor reciclabile in instalatii. 

30. Urmareste indeplinirea obiectivelor de sortare a deseurilor cat si randamentul sortarii acestora. 

31. Mentine instalatiile din dotare in stare de functionare, asigura curatenia in jurul acestora, 
intocmeste si raspunde de pontajul subalternilor, precum si respectarea de catre acestia a normelor 
igienico-sanitare. SSM si SU. 
32. Propune spre aprobare planul de formare si perfectionare pentru personalul din subordine in 

conformitate cu legislatia in vigoare. 
33. Intocmeste si transmite spre aprobare, pana la sfarsitul fiecarui an, pentru anul urmator, 

programarile de concediu de odihna pentru personalul din subordine. 
34. Evalueaza performantele individuale ale personalului din subordine si efectueaza. impreuna cu 
Serviciul Resurse Umane, fisele de post ale peronalului. 
35. Intocmeste conform condicii de prezenta pontajul lunar pentru personalul din subordine si il 

inainteaza Serviciului Resurse Umane. 
36. Incheie contracte cu fumizorii, de materiale, materii prime si receptia. valorificarea si 
eliminarea deseurilor precum si orice alte contracte necesare bunei desfasurari a activitatii statiei de 
sortare. 
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OBLIGATI1 DE NECONCURENTA. 

Neconcurenta 

Pe perioada exercitarii mandatului sau in Societate, Mandatarul, in mod direct sau indirect, fie 
in nume propriu ori in calitate de salariat, agent , consultant, administrator, director, membru in orice 
organ de administrare sau conducere , asociat, actionar, , investitor sau in orice alta calitate detinuta la 
o alta societate, este de acord si se obliga: 

sa nu se angajeze in orice activitate sau afacere care este in concurenta cu / sau similara cu o 
activitate sau afacere a Societatii , ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfaoara 
sau isi propune sa o desfasoare si sa nu promoveze ori sa sprijine. financiar sau altfel o astfel de 
activitate/afacere; 
sau 
sa nu asiste in orice mod, orice persoana ale carei activitati sunt in concurenta cu sau care 
prejudiciaza in orice alt mod activitatile comerciale ale Societatii . 

Abtinerea de la sobeitarea de servieij 

Pe perioada exercitarii mandatului sau in Societate, precum si dupa incetarea acestuia, 
Mandatarul, in mod direct sau indirect, cu sau fara comision, fie in nume propriu sau in calitate de 
salariat, agent, consultant, administrator, director, membru in orice organ de administrare sau 
conducere , asociat, actionar, investitor sau in orice alta calitate detinuta la o alta societate, nu va: 

determina sau incerca sa determine orice salariat, consultant furnizor, cumparator sau 
antreprenor independent al Societatii sa inceteze sau sa modifice in orice mod (de exemplu 
prin reducerea comenzilor plasate Societatii) relatia sa cu Societatea; 
utiliza, retine in calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau retinerea 
oricarui salariat, consultant, fu rnizor, cumparator sau antreprenor independent al Societatii. 
solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumparatori sau clienti pentru sine sau 
pentru orice alta persoana sau entitate , de la orice client sau cumparator al Societatii sau sa 
acorde oricarei alte persoane, firme sau corporatii dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai 
sus; 
interfera cu, sau afecta ori incerca sa afecteze, relatiile de afaceri ale Societatii (in mod expres, 
implicit sau altfel) cu oricare dintre clientii, cumparatorii sau furnizorii acesteia. 

Inealearea oblig,atiilor de neconeurenta 
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Orice incalcare deliberata a obligatiilor cuprinse in prezenta anexa de catre Directorul General 
Adjunct Provizoriu indreptateste Societatea sa solicite acestuia despagubiri pentru daunele 
provocate Societatii. 

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE 53 S.R.L. 

Prin dl.  — Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

Domnul , 

Director General Adjunct Provizoriu 
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