
CONTRACT DE FURNIZARE 
Nr.  ,11,5 10›. 12 202c 

SD3 SALUBRITATE SI 
DESZAPEZ"I'' " 3 

L11- RE NR 
,1E.Ş,IrcE 
ZIUA • LUNA ANU • 

incheiat in conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice şi HG. nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achizitie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice. 

1. Partile contractante 
DIRECŢIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3, cu sediul in România, 
localitatea Bucureşti, str. Jean Steriadi nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, cod fiscal 39793637, 
avand cont deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentata prin 
Director General — , în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi 

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul în Calea Vitan nr. 154-158, 
parter, biroul nr. 2, Sector 3, Bucureşti, CUI RO 37804020, nr. inreg Reg. Comerţului 

J40/9896/ 21.06.2017, cont  deschis la Trezoreria Sector 3, 

reprezentată de  —Preşedinte CA, în calitate de prestator 

Clauze obligatorii 

2. Termeni si Definiţii 

2.1 in prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract — reprezintă prezentul contract.. 

b. achizitor şifurnizor - părtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; 
c. pretul contractului - pretul plătibil furnizorului de către achizitor, in baza 

contractului, pentru indeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa 

/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le 

furnizeze achizitorului; 
e. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părtilor, care nu se datorează 

greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii 

contractului şi care face imposibilă executarea si, respectiv, indeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revolutii, incendii, 

inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este 

considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia 

din părţi; 

f zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

g. act aditional- document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului 
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h. penalitate contractuală - despăgubirea stabilită in contractul de servicii ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, in caz de 
neindeplinire sau indeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract. 

i. cazul fortuit — un eveniment care nu poate fi prevazut i nici impiedicat de către cel 
care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului de către una dintre 
părti; este considerat caz fortuit atunci când cauza producerii prejudiciului este 
circumscrisă unor imprejurări obiective care privesc insasi natura internă a lucrului 
sau sfera de activitate, control sau influenţă a debitorului obligaţiei. 

3. Interpretare 

3.1. in prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forrna de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 
specifică în mod diferit. 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze Diverse echipamente de gradinarit Cod CPV: 
16160000-4 - Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2) in cantitatea şi perioada convenită, 

în conformitate cu obligaţiile specifice din oferta transmisă şi asumate prin prezentul contract. 
4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele prevăzute la subpct. 4.1 de la furnizor, 

respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit in prezentul contract. 

5. Preţul contractului 

5.1. preţul maxim al contractului este de 126.459,51 lei rară TVA, respectiv 150.486,82 lei 

cu TVA si s-a format astfel: 

Nr crt Ofertant Cantitate Pret unitar Valoare 

Buc Lei fara TVA Lei fara TVA 

1 Refulator frunze 125 BVX 30 1318,36 39.550,80 

2 Trimmer HV 135R 10 2027,55 20275,50 

3 Motofoarfeca 226HD60 10 2027,55 20275,50 

4 Drujba 435 3 1366,05 4.098,15 

5 Drujba 365X Tork 2 2557,80 5.115,60 

6 Motofierastrau elagaj 525P 3 2425,50 7.276,50 

7 Masina de tuns iarba 253S 8 2381,40 19.051,20 

8 Dispozitiv de adunat frunze cu motor 26 416,01 10.816,26 

TOTAL 126.459,51 

5.2. preţul contractului este ferm pe toata durata derularii contractului. 

5.3.Factura va fi emisa in urma comenzii ferme date de către autoritatea contractanta, pentru 

produsele livrate. 
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6. Modalitatea de plată 

6.1.Furnizorul va emite factura/facturile pentru produsele livrate după semnarea procesului 
verbal de predare-primire. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului, datele de 
emitere şi de scadenţă ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original, la adresa 
specificată de Autoritatea Contractantă, precum şi prin mijloace electronice ( e-mail 
economic sa1ubritate3.ro achizitii salubritate3.ro mecanizaregsa1ubritate3.ro ). 
6.2 Achizitorul are obligţia de a efectua plata către furnizor in termen de maxim 30 zile, de la 
data inregistrării facturii la autoritatea contractantă. 

7. Durata contractului şi termenul de livrare 

7.1. Prezentul contractul intră in vigoare la semnarea contractului de ambele părţi si este 
valabil pana la 31.12.2020. 
7.2. Prin derogare de la pct. 7.1, prezentul contract incetează să producă efecte la indeplinirea 
tuturor obligaţiilor contractuale, dar un mai târziu de 31.12.2020. 
7.3. Furnizarea produselor va fi asigurată de către furnizor, pe baza comenzii achizitorului, 
până la locul de livrare, respectiv Str. Releului, Nr. 4, Sector 3, Bucuresti. 
7.4. Termenul de livrare al comenzi este de maxim 15 zile de la semnarea contractului, pe 

bază de comandă fermă pentru cantitatea specificată in comandă. 

8. Executarea contractului 

8.1. Executarea contractului incepe după semnarea lui de catre ambele parti, pana la 

incheierea procesului-verbal de predare-primire a intregii cantitati. 

9. Documentele contractului 

9.1. Documentele contractului sunt: 

a) Propunere tehnică 

b) Propunere financiară 

c) Detaliul achizitiei directe DA26916181/27.11.2020 

10. Obligaţiile principale ale furnizorului 

10.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele conform 

contractului şi documentelor contractului prevăzute la subpct. 9.1. din prezentul contract. 

10.2. Furnizorul se obligă să facă livrarea in termen de maxim 15 zile de la primirea comenzii 

ferme din partea achizitorului. 

10.3. Furnizorul se obligă să menţină preţul produselor pe toată perioada de derulare a 

contractului. 

10.4. Furnizorul se obligă să asigure transportul produselor in vederea respectării termenelor 

de livrare solicitate de achizitor in locaţia indicată de aceasta, respectiv Str. Releului, Nr.4, 

Sector 3, Bucureşti. 

10.5. Furnizorul se obligă să livreze produsele, având cantitatea si calitatea stabilite in nota de 

comandă. 

10.6. Furnizorul se obligă să emită facturile in conformitate cu cantitatea de produse livrate. 
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10.7.Fumizor se obligă sa livreze produsul respectand specificatiile tehnice, conform ofertei 
acceptate. 
10.8. Fumizorul va transmite achizitorului următoarele documente care insoţesc produsul: 
a) factură fiscală; 

b) aviz de insoţire a mărfli; 

c) proces verbal predare- primire. 
10.9. Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i.) reclamaţii şi acţiuni in justitie, ce rezultă din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectual (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau in legatură cu produsele achizitionate, şi 

ii.) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 

in care 
iii.)o astfel de incalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini intocmit de către 

achizitor. 

11. Obligatiile principale ale achizitorului 
11.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele care fac obiectul prezentului contract de 
la furnizor, respectiv să efectueze plăţile pe baza facturilor transmise de fumizor. 
11.2. Achizitorul se obligă să receptioneze produsele livrate. 
11.3. Achizitorul are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsul. Inspecţia şi testele se vor face 
la destinaţia finală a produsului. 

12. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1 in cazul in care, din vina sa exclusivă, fumizorul nu reuşeşte să-şi indeplinească 

obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea 
contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanţa 

Guvemului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 

băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale in domeniul bancar, 

aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se 

aplică pentru fiecare zi de intârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

12.2 in cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plăteşte contravaloarea facturilor in 

termenul stabilit, fumizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare 

aplicate la valoarea plăţii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind 

măsurile pentru combaterea intârzierii in executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani 

rezultând din contracte incheiate intre profesionişti şi intre aceştia şi autorităţi contractante. 

Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de intârziere, până la indeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. 

13. Recepţie, inspecţii, teste şi verificări 

13.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspectaitestaiverifica produsele 

livrate 
13.2 Prevederile clauzei 14.1 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau 

a altor obligaţii prevăzute în contract. 
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14. Livrarea şi documentele care insoţesc serviciile 
14.1 Furnizorul are obligaţia de a indeplini cerinţele conform ofertei transmise, precum şi in 
conformitate cu prezentul contract cu privire la livrarea produselor. 
14.2 Furnizorul-va transmite achizitorului documentele care insoţesc cele mentionate la clauza 
1 0.8. 

15. Ajustarea preţului contractului 
15.1. Preţul contractului este ferm pe intreaga perioadă de valabilitate a acestuia. 

16. Amendamente 
16.1 Părtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii prezentului contract, de a conveni, 
de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin incheierea de acte adiţionale. 

16.2 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative in Codul Fiscal 
principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor incheia acte 
adiţionale care să alinieze obligaţiile ofertate la prevederile legale. 

17. Cesiunea 

17.1. În prezentul contract este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, 
fiind posibilă numai cu acordul expres al debitorului cedat cu respectarea prevederiilor 
Codului Civil, obligaţiile prevazute in prezentul contract rămânând în sarcina părţilor 

contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

17.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate sau orice alte obligaţii 

asumate prin contractul. 

18. incetarea si denunţarea undaterală a contractului: 
18.1 Prezentul contract incetează in următoarele situaţii : 

a) prin ajungere la termenul prevăzut in art. 7; 

b) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului 

contract şi legislaţiei aplicabile; 

c) prin acordul părţilor consemnat in scris; 

d) prin reziliere/rezoluţiune, în cazul în care una din părţi nu işi execută sau execută 

necorespunzător obligaţiile contractuale. 

e) prin denunţare unilaterală a contractului de către achizitor. 

f) dacă forţa majoră sau cazul fortuit acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 

mare de 30 zile. 

18.2 in situaţia rezilierii/rezoluţiunii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale 

de către furnizor a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în 

cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate. 

18.3.1n situaţia in care executarea parţiala a obligaţiilor contractuale face imposibila realizarea 

obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost recepţionata o parte din contract 

conform dispoziţiilor legale, furnizorul va datora achizitorului daune-interese in cuantum egal 

cu intreaga valoare a obligaţiilor contractuale stabilite prin contract. 

18.4. Nerespectarea in mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu 

notificările scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la 
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neindeplinirea respectivă precum şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări 

privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în 
termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării. 

18.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente 
intre părţile contractante. 
18.6. Părţile sunt de drept în intârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului 
contract. 
18.7 Achizitorul işi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 
15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data incheierii 
contractului, sub condiţia notificării furnizorului cu cel puţin 3 zile inainte de momentul 
rezilierii. 
18.8 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau 
dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în 
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa 

unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele 

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 -167 din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit - furnizorului având în vedere o încălcare gravă a 
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; 

c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale 
în vigoare. 
18.9. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă 

dreptul părţii lezate de a declara unilateral rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
18.10. Achizitorul işi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, fără 

punere în intârziere, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 

prevăzute la data incheierii contractului, respectiv ar fi contrară interesului public. 

18.11. In cazul prevăzut la clauza 18.10, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a 

contractului. 
18.12. Achizitorul işi rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract, printr-o notificare 

prealabilă transmisă Furnizorului, fără intervenţia instanţei de judecată, fără punere în 

intârziere şi fără nicio compensaţie, în următoarele situaţii: 

a) Furnizorul incalcă art. 17.1 şi 17.2 din prezentul contract; 

b) impotriva Furnizorului s-a declanşat procedura dizolvarii sau falimentului. 

19. intarzieri în indeplinirea contractului 
19.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini prevederile contractului de furnizare în perioada 

stipulată în contract. 
19.2 in afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

remediere, orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 

penalităţi furnizorului în conformitare cu prevederile prezentului contract. 
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20. Forţa majoră şi cazul fortuit 
20.1 Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează parţile contractante de indeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada in care aceasta acţionează. 

20.2 indeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
20.3 Partea contractantă care invocă forţa majoră şi cazul fortuit are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi in mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau 
la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

20.4 Dacă forţa majoră sau cazul fortuit acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă 

mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi incetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 

21. Soluţionarea litigiilor 
21.1. Achizitorul i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau in 
legatură cu indeplinirea contractului. 
21.2. Dacă, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul 

fumizorul nu reusesc să rezolve in mod amiabil o divergenţi contractuali, fiecare poate 
solicita ca dispută să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului. 

22. Dispoziţii finale 
22.1 in cazul in care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele 

rămase valabile vor continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor in care clauza sau 

partea anulată va conţine o obligaţie esenţială pentru validitatea şi/sau executarea contractului. 

22.2 Prevederile contractuale referitoare la acelaşi aspect, dar tratate 1n cuprinsul unor articole 

distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor 

articole 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

24. Comunicări 

24.1 (1) Orice comunicare intre părţi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi in momentul 

primirii. 
24.2 Comunicările intre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 

in scris a primirii comunicării. 

24.3 Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt 

confirrnate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

25. Legea aplicabilă contractului 
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24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

26. Transparenţă 

26.1 Furnizorului inţelege şi acceptă dreptul achizitorului de a face publice clauzele 
prezentului contract i a facturilor aferente acestuia prin publicarea acestora pe site-ul propriu 
şi implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligaţiile contractuale i ale 
Regulamentului UE. 

27. Protectia Datelor Cu Caracter Personal 
27.1. Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile in vigoare, 
privind protecţia datelor cu caracter personal. 
27.2. Părţile sunt inţeleg faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică 

oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane 
care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeană 

sau care le furnizează servicii. 
Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a 
se limita la: 
• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau 
transferul informaţiilor personale; 
• informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, intr-un interval maxim 
de 72 ore şi, in cazul furnizorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de 
incălcare a securităţii datelor a ajuns in atenţia acestuia, 
• indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu 
Regulamentul 679/2016. 

27.3. Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care îl au 
incheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop 
face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Părti. De asemena 
perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada 

corespondentă realizării obiectului principal al contractului. 

27.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Părţi nu pot deveni accesibile sau 

comunicate unor terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare intr-un alt mod. 
Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile tehnice şi in special organizatorice necesare, in 

ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză: 

• vor impiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu 

care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor; 

• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au 

acces numai la datele la care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi 

citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie in cursul prelucrării sau utilizării şi 

după stocare; 
• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 
eliminate fără autorizaţie in timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil 
să verifice şi să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor 
cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor; 
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• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau 
eliminate datele cu caracter personal inidin sistemele de prelucrare a datelor; 
• se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele 
sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Părţi; 

• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 
accidentală se vor asigura că datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

Părţile au Inteles să lncheie azi prezentul contract in două exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR 
Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 

GQr!.‘Tal, 

Comparti t Igid):!4:5.,.((ontencios si 

Control Leg-alitate 

Şef Serviciu Econ ic 

Sef Serviciu Mecanizare 

Şef Serviciu Achiziţii, Administrativ, 

şi Urmărire Contracte 

FURNIZOR 
SD3 SALUBRITATE SI 

DESZĂPEZIRE S3 SRL 
Preşedinte CA 
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