
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie ai societăţii 
Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Preşedintelui Consiliului de 

Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL pentru încheierea unor contracte de 
achiziţii de materiale, execuţie şi asamblare a structurilor de rezistenţă

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şipentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 373450/CP/l 1.04.2019 a Primarului Sectorului 3;
Raportul de specialitate nr.371372/10.04.2019 al Serviciului Control Intern, Compartiment 
Guvemanţă Corporativă;
Nota de fundamentare nr. 2136/26.03.2019 a societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL;
Adresa nr. 371382/10.04.2019 a Serviciului Control Intern -  Compartimentul Guvemanţă 
Corporativă.

In conformitate cu prevederile:
- Art.191 din Legea societăţilor nr 31/1990, republicată2, cu modificările şi completările 

ulterioare.
HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî 
cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale în scopul construirii de locuinţe sociale;

- Art. 12, pct.12.1. lit. m) şi lit. o) şi art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al Societăţii 
Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- Art. 12, pct. 12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al Societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, 
aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare:
Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
Raportul Comisiei de administraţie publică locală, j uridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 
drepturilor cetăţenilor

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Residenţial S3 SRL în vederea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administraţie 
al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, pentru a încheia contracte de achiziţii de materiale, 
execuţie şi asamblare a structurilor de rezistenţă la zona prăbuşită axe E-G/4-7, cu un preţ de maxim 
1,95 euro/kg, necesare la obiectivul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 2 Societatea Algorithm Residenţial S3 SRL şi societatea Algorithm Construcţii S3 SRL 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residentîal S3 SRL în vederea împuternicirii 

Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii 53 SRL pentru 
încheierea unor contracte de achiziţii de materiale, execuţie şi 

asamblare a structurilor de rezistenţă

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea 
nr. 97/29.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L., având cu asociat 
majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 şi asociat minoritar societatea Administrare Active 
Sector 3 SRL

Prin Hotărârea nr. 223/ 30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat 
înfiinţarea societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, cu acţionar unic societatea Algorithm 
Residenţial S3 SRL, obiectivul principal al acesteia fiind realizarea lucrărilor de intervenţie 
pentru punerea în siguranţă, reabilitarea şi consolidarea monumentului istoric "Hala
Laminor".

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafaţă de 68.000 mp, s-a propus conversia 
într-un complex multifuncţional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei 
şi pe toate laturile de platforme destinate circulaţiei pietonale, acces auto pentru servire şi 
parcare pe latura de est, prelungirea şoselei Dudeşti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei 
pieţe urbane reprezentative, platformă pentru circulaţie pietonală, organizarea unei reţele 
stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur şi să colecteze fluxuri 
pietonale spre Hala monument.

Având în vedere că obiectivul "Hala Laminor" se află într-o stare de degradare 
avansată, fiind încadrat în clasa I de risc seismic, parte din elementele sale necesitând înlocuire 
sau consolidare, principala zonă afectată a construcţiei fiind găsită prăbuşită, astfel, fiind 
necesara refacerea structuriii de rezistenţă, în mod similar cu restul structurii, societatea 
Algorithm Residenţial S3 SRL a solicitat prin adresa nr. 772/08.04.2019 înregistrată cu 
nr.370644/CP/09.04.2019 acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie 
al societăţii pentru împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Construcţii S3 SRL în vederea încheierii contractelor pentru achiziţii materiale, 
execuţie şi asamblare la sol a structurilor de rezistenţă, în zona prăbuşită, cu un preţ maxim 
de 1,95 euro/kg, la obiectivul Hala Laminor.

Pentru aceste considerente şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
371372/10.04.2019 al Serviciului Con^FgT^SiTwCompartimeht Guvernanţă Corporativă, am 
iniţiat prezentul proiect de h o tă râ r^ M ^ a ^ R ^ p i\  aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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E-MAILguvemantac0rp0rativa@lprimsrie3.ro 
Str. Intrarea Odobeţti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

Nr.înreg. 371372/10.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii 

Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL
pentru încheierea unor contracte

Societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al 
Sectorului 3 şi asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deţine calitatea 
de asociat unic al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL solicită prin adresa nr.772/08.04.2019 
înregistrată la Cabinet Primar cu nr, 370644/09.04.2019 acordarea unui mandat Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L în 
vederea încheierii contractelor pentru achiziţii materiale, execuţie şi asamblare la sol a 
structurilor de rezistenţă în zona prăbuşită la obiectivul Hala Laminor, cu un preţ maxim de 
1,95 euro/kg. Preţul maxim a fost stabilit în urma cercetării de piaţă prin intermediul solicitării 
de oferte de la societăţile de profil.

Societatea Algorithm Construcţii S3 SRL a fost înfiinţată în scopul realizării lucrărilor 
de intervenţie necesare pentru punerea în siguranţă, reabilitarea şi consolidarea monumentului 
istoric „Hala Laminor,, care a fost încadrat în clasa de risc seismic I şi se afla într-o stare de 
degradare avansată. Din cauza avariilor şi degradărilor constatate atât în faza de expertizare cât 
şi în timpul execuţiei, parte din elementele metalice au trebuit înlocuite sau consolidate. 
Principala zonă afectată a construcţiei, cca 3600 mp, situată între axele E-G/4-7, a fost găsită 
prăbuşită. Conform notei de fundamentare nr.2136/26.03.2019 a societăţii Algorithm 
Construcţii S3 SRL, s-au evacuat resturile colapsului structurii metalice şi a acoperişului, 
propunându-se refacerea structurii de rezistenţă în mod similar cu restul structurii, după ce în 
etapa anterioară s-a intervenit de urgenţă cu soluţii de sprijinire şi consolidare pentru evitarea 
prăbuşirii în continuare.

Tipul constructiv al structurii metalice este format din profile cu tăieri şi găuriri specifice 
pentru a arăta identic cu structura originală, precum şi carcase de buloane pentru ancorarea 
stâlpilor metalici în fundaţii.

Pentru operaţiunile prezentate mai sus, Consiliul de Administraţie al societăţii 
Algorithm Construcţii S3 SRL a aprobat prin hotărârea nr.10/29.03.2019 încheierea 
contractelor pentru refacerea zonei. Astfel, societatea va contracta mai mulţi furnizori, pe de o

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Va puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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parte datorită complexităţii lucrărilor, iar pe de altă parte pentru a respecta termenele de

Conform Actului Constitutiv al societăşii Algorithm Construcţii S3 SRL, art. 12., 
punctul 12.2, litera m), Asociatul Unic al societăţii, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, 
are umătoarea atribuţie: „hotărăşte asupra operaţiunilor juridice ale Societăţii care depăşesc 
valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei 
operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv”. 
Menţionăm faptul că valoarea totală a contractului depăşeşte valoarea sumei de 100.000 Euro 
exclusiv TVA.

în conformitate cu prevederile art. 12, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societăţii 
Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti „ 
Adunarea Generală a Asociaţiilor hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii care 
depăşec 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru flecare investiţie sau pentru toate 
investiţiile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute în prealabil în buget,, 
şi lit. o „hotăreşte în orice altă problemă privind activitatea societăţii.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local Sector 
3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L în vederea încheierii 
contractelor pentru achiziţii materiale, execuţie şi asamblare Ia sol a structurilor de rezistenţă, 
cu un preţ maxim de 1,95 euro/kg, în zona prăbuşită la obiectivul Hala Laminor.

execuţie.

Şef Serviciu Control Intern,

Marta C

întocmit,
Compartiment Guvemanţă Corporativă 
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Sediul: Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având -ca obiect
acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S ,I u ,  îîi 
vederea încheierii contractelor pentru achiziţii materiale şi execuţie şi 
asamblare la sol structuri de rezistenţă la zona prăbuşită axe E-G/4-7, cu un 
preţ maxim de 1,95 euro/kg, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

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

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la'OficiuI 1 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr, J40/5481/19,04.2017, având CUI 37409960, reprezentată 
legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, du ' ■
Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi Asociat minoritar societatea " ’’ ,;î
Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al âcestoh■. 
Adunarea Generală a Asociaţilor: lit. m) ”hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii, 
care depăşesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. VA. pentru fiecare investiţie stiftpentru 
toate investiţile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute în prealabil în 
bugef’, lit. o); „ hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii”, 
înaintează următoarea:

SOLICITARE:
* i

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unifi mandat 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. pentrji 
împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii 
S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor pentru achiziţii materiale şi execuţie şi »S': ; Lu e 
la sol structuri de rezistenţă la zona prăbuşită axe E-G/4-7, cu un preţ maxim de 1,95 r. „ 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 7 f

■*
Algorithm Residential S3 SRL 
Calea Vitan nr. 242 
Bucureşti Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala P&nteliomu
Reg. Corn J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR

5 *■
Teh lA *4 - .
f)ix; 03 L i 

a lg o r ith m ,residentm l@ gjT i.iil c c in  
construetiis3.ro

mailto:residentml@gjTi.iil
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în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Buv veşti, 
prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea ni. 
97/20.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 
1169 din Codul Civil şi Legii 31/1990, sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei 
obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă- în lucrări de 
construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120 şi desfăşoară activităţi 
comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal. ■ -v . .v »1 .

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înfiinţat societatea 
Algorithm Construcţii S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de 
activitate -  COD CAEN 4120 -  lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţraleV 1 >

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului ’ 
şi Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deţine calitatea de ASOCIAT 
UNIC al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. . '

Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., Art. 12., punctul
i *  ’ '■* •

2, lit.m), Asociatul Unic al societăţii, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătgarea - 

atribuţie:,, hotărăşte asupra operaţiunilor juridice ale societăţii care depăşesc valoarea de. *, 

100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau 

operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în data de 08.G4.2ui 

înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 272 reies urm ătoarele: ” Pentru valorificarea Halei

Laminor, în suprafaţă de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncţional prin: 

restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei şi pe toate laturile, de platforme, 

destinate circulaţiei pietonale, acces auto pentru servire şi parcare pe latura de est, prelungirea

şoselei Dudeşti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei pieţe urbane reprezentative, platformă -

pentru circulaţie pietonală, organizarea unei reţele stradale care să deservească terenul fostei

platforme industriale Faur şi să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Pentru
A • V.f'-' G v

Algorithm Residential S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/5431/2017 RO97RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.residential0gmail.com

construCtiis3.rp *
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Residential S3 s .r . l .

S. C ALGORITHMRESIDENTIAL S  3 SRL l@2£j*
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, 

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

M C . 'MC

efectuarea lucrărilor mai sus menţionate am încheiat încă de la început contracte pentru 

furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activităţii zilnice în şantier. "

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea p il 
adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru’ 
împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Cqnstrticţit 
S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor pentru achiziţii materiale şi execuţie şi asamblare 
la sol structuri de rezistenţă la zona prăbuşită axe E-G/4-7, cu un preţ maxim de 1,95. euro/kg, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcţii_S3 
S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 272 din 08.04.2019. 1 ‘ ^  riv?î^

r v.'î

Algorithm Residential S3 SRL 
Calea Vitan nr. 242 
Bucureşti Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.resid.“ritial@gn!sil com
constructiis3.ro .
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Sediul Sediul Social: Bucureşti, sector 3, Calea Vitan nr 242 Ziuâ TO..-.Lwă£Â ,..Aflut.̂ O£j

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii 
contractelor pentru achiziţii materiale şi execuţie şi asamblare la sol structuri 
de rezistenţă Ia zona prăbuşită axe E-G/4-7, cu un preţ maxim de 1,95 euro/kg.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. 
Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire administrativa, birou 5, sector 3, Bucureşti 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 
37714360, reprezentată legal de dl. Coşocariu Alexandru-Dan, în calitate de Preşedinte 
Consiliu de Administraţie, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residenrial S3 SRL, de 
Asociat unic al societăţii subscrise precum şi scopul pentru care a fost constituită societatea, 
înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor 
pentru achiziţii materiale şi execuţie şi asamblare la sol structuri de rezistenţă la zona 
prăbuşită axe E-G/4-7, cu un preţ maxim de 1,95 euro/kg.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înfiinţat societatea 
Algorithm Construcţii S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de 
activitate -  COD CAEN 4120 -  lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu 
răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv 
constă in lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcţii S3 SRL, vă solicităm 
aprobarea încheierii contractelor pentru achiziţii materiale şi execuţie şi asamblare la sol 
structuri de rezistenţă la zona prăbuşită axe E-G/4-7, cu un preţ maxim de 1,95 euro/kg.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al 
societăţii, respectiv Algorithm Residenrial S3 SRL, are umătoarea atribuţie: „hotărăşte asupra 
operaţiunilor juridice ale Societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO 
exclusiv I  V.A. , valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare 
se desfăşoară în mod succesiv”. Menţionăm faptul că valoarea totală a contractului depăşeşte 
valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Algorithm Construcţii S3 
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mail: office@algorlthmconstructiis3.ro 
Web: www.aiEorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC J40/8651/2017
IRAN R032BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

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

mailto:office@algorlthmconstructiis3.ro
http://www.aiEorithmconstructiis3.ro


Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafaţă de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex 
multifuncţional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei şi pe toate laturile de 
platforme destinate circulaţiei pietonale, acces auto pentru servire şi parcare pe latura de est, 
prelungirea şoselei Dudeşti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei pieţe urbane reprezentative, 
platformă pentru circulaţie pietonală, organizarea unei reţele stradale care să deservească terenul 
fostei platforme industriale Faur şi să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menţionate am încheiat încă de la început contracte pentru 
furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activităţii zilnice în şantier.

A
In acest sens, solicităm acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii Algorithm Construcţii S3 pentru încheierea contractelor pentru achiziţii materiale şi 
execuţie şi asamblare la sol structuri de rezistenţă la zona prăbuşită axe E-G/4-7, cu un preţ 
maxim de 1,95 euro/kg.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 10 din data de 29.03.2019 a Consiliului de Administraţie al 
Agorithm Construcţii S3 şi nota de fundamentare.

Cu deosebită consideraţie,t 1

Coşocariu Alexandru-Dan

Preşedinte Consiliu de Administraţie

Algorithm Construcţii 53
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-maîl: office@algorithmconstructiis3.ro 
Web: www.aleorithmconstmctiis3.ro

Date Fiscale;
GIF 37714360 
RC J40/8651/2017
IBAN R032BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

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

mailto:office@algorithmconstructiis3.ro
http://www.aleorithmconstmctiis3.ro


Aprobat Consiliu de Administraţie Algorithm Construcţii S3 S.R.L.:

Nume

Cosocariu Alexandru Dan: 

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina: 

Marinescu Gabriel Mircea: 

Usurelu Gabriel Alexandru:

Data:

£ Ş

o^c2>g>/ R

Notă de fundamentare

SC ALGORITHM MNOTUCTH S3 SRL 
INTRARE Nr. o L S  -  |

■■ .Lurn...^a*ni<^d^

REFACERE ZONA PRĂBUŞITĂ

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în categoria 
monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare şi 
reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activităţi culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafaţă de 68.000 de metri pătraţi, sunt legate de anul 1936, 
odată cu înfiinţarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 
August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur şi considerat pe bună 
dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafaţă de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un 
complex multifuncţional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei şi pe toate 
laturile de platforme destinate circulaţiei pietonale, acces auto pentru servire şi parcare pe latura 
de est, prelungirea şoselei Dudeşti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei pieţe urbane

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea Vitan 154-158,5ector 3
Bucureşti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro 
Web: www.algorlthrnconstructiis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC J40/8651/2017 
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

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

mailto:office@algorithmconstructiis3.ro
http://www.algorlthrnconstructiis3.ro


reprezentative, platformă pentru circulaţie pietonală, organizarea unei reţele stradale care să 
deservească terenul fostei platforme industriale Faur şi să colecteze fluxuri pietonale spre Hala 
monument.

Structura de rezistenţă a construcţiei este formată din grinzi, stâlpi şi contravântuiri metalice, cu 
diverse forme şi dimensiuni: UNP, INP, IPE, L, O, □, table şi platbande, Din cauza avariilor şi 
degradărilor constatate atât în faza de expertizare cât şi în timpul execuţiei, parte din elementele 
metalice au trebuit înlocuite sau consolidate. Principala zonă afectată a construcţiei, cca 3600 mp, 
situată între axele E-G/4-7, a fost găsită prăbuşită. Conform expertizelor şi proiectului, s-au 
evacuat resturile colapsului structurii metalice şi a acoperişului, propunîndu-se refacerea structurii 
de rezistenţă în mod si milar cu restul structurii, după ce în etapa anterioară s-a intervenit de urgenţă 
cu soluţii de sprijinire şi consolidare pentru evitarea prăbuşirii în continuare.

Tipul constructiv al structurii metalice este format din profile cu tăieri şi găuriri specifice pentru a 
arăta identic cu structura originală, precum şi carcase de buloane pentru ancorarea stâlpilor 
metalici în fundaţii.

Aspectele prezentate ne determină să solicităm aprobarea dumneavoastră pentru încheierea 
contractelor pentru achiziţii materiale şi execuţie şi asamblare la sol structuri de rezistenţă la zona 
prăbuşită axe E-G/4-7, cu un preţ maxim de 1,95 euro/kg.

întocmit,

Jng. ACIU EDUARD

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea Vltan 154-158, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-maîl: office@algorithmconstruttiis3.ro 
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:
CI F 37714360 
RC J40/8651/2017 
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, prmtr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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HOTARAREA Nr. 10 din 29.03.2019

Având în vedere:
•  Dispoziţiile art. 13 coroborate cu dispoziţiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societăţii 

Algorithm Construcţii S3 SRL,
• Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înfiinţare a societăţii 

Algorithm Construcţii S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect 
principal de activitate -  COD CAEN 4120 -  lucrări de construcţie a clădirilor 
rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120.

•  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de 
Administraţie al Societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL

• Dispoziţiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societăţii Algorithm Construcţii S3 
SRL

Consiliul de Administraţie al Societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă încheierea contractelor pentru încheierea contractelor pentru achiziţii 
materiale şi execuţie şi asamblare la sol structuri de rezistenţă la zona prăbuşită axe E-G/4- 
7, cu un preţ maxim de 1,95 euro/kg.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare.

Coşocariu Alexandru-Dan

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mail: Office <aalgorlthmconstructiis3.ro 
Web: www.aleorithmconstructlls3.ro

Algorithm Construcţii S3 SRL

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 îh conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul Îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul IJE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.aleorithmconstructlls3.ro
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OFERTA NR 26 ___________

H T

M iller T echnologies nrlM/290!

CĂTRE ALGORITM CONSTRUCŢII S3 

Domnului PREŞEDINTE Alexandru COSOCARIU 

Referitor proiect ” HALA LAMINOR " Punere in siguranţa

Având in vedere solicitarea firmei MAIRON GALAŢI SA, pentru 
a realiza pentru dvs uzinarea proiectului de mai sus , precum si 
discuţiile purtate cu ocazia vizitei la şantierul dvs ,va transmitem ca 
putem sa executam ansamblele de construcţii metalice solicitate in 
condiţiile cerute de către dvs, la preţul de 1.75 euro/kg piese finite, preţ 
la care se adauga TVA.

In acest preţ simt incluse toate materialele cu excepţia organelor de 
asamblare si a vopselelor pe care trebuie sa puneţi la dispoziţie dvs. 
Ansamblele vor fi livrate la şantierul dvs premontate, atat cat sa permită 
transportul urmând ca montajul final si recepţia sa se faca la şantier. 
Firma noastra isi desfasoara activitatea in incinta FAUR SA si acest lucru 
va permite si livrarea unor tronsoane agabaritice.

Valoarea contractului calculata conform preţului aratat mai sus , se va 
stabili după definitivarea si clarificarea unor aspecte din proiect cum 
su n t: comiere cu laturi egale /inegale, contravantuiri orizontale, etc.

Termenul de execuţie este de 60 de zile de la clarificarea celor de mai sus 
si aprovizionarea de către MAIRON GALAŢI SA , a materialelor. Va 
solicitam ca in situaţia atribuirii acestui contract, sa ne asiguraţi

1



permanent colaborarea cu proiectantul pentru a găsi cele mai optime 
soluţii de reducere a pierderilor de materiale.

Livrarea ansamblelor executate se va face eşalonat (carcase buloane , 
stâlpi grinzi longitudinale, ferme transversale, contravantuiri), in acord 
cu activitatea şantierului dvs , asa incat ca se poata efectuat si montajul 
in paralel cu uzinarea.

Ca modalitate de plata va propunem , achitarea unui avans pentru 
materiale, avans ce se va stabili de comun acord , urmând ca la fiecare 
livrare semnificativa recepţionată sa se faca plaţi parţiale pe tronsoanele 
livrate, asa incat sa se permită finalizarea lucrării in condiţii normale.

Daca oferta noastra prezintă interes pentru dvs , va rugam sa ne 
contactaţi si sa stabilim concret elementele de colaborare propuse .

Cu respect 
Marian MORARU

;̂ miller.tech.ro@gmail.com

2
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Marîus Comanescu
w—riniiT KaganagEgBBi

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Sigma Design Proiect <office@sigmadesign,ro>
Monday, April 1,2019 3:05 PM
marius.comanescu@acs3.ro; alexandru.cosocariu@acs3.ro; eduard.aciu@acs3.ro 
Oferta Refacere structura intre axele E-G /4-7  - revizie 1 
Oferta Aigorithm Construcţii S3 - AL02_01.04.2019-revizie 1.pdf

Buna ziua,

Va rugam sa primiţi in ataşament oferta de preţ revizuita conform ultimelor clarificări si anume posibilitatea jotarii 
profilelor.

Cu stima,
Alexandru Baboi

jiru. oaooiSsigmadesirŢr ._ro
. . : l : 51. -i . . ■

.... i 26/03/2019 12:03, Sigma Design Proiect wrote:

Buna ziua,

Va rugam sa primiţi in ataşament oferta de preţ pentru execuţia structurii metalice intre axele E-G/4- 
7.

Cu s t in s e ,  
Alexandru Baboi

On 18/03/2019 16:42, marius.corr)anescu@acs3.ro wrote: 

Cerere oferta

Cu mulţumiri,
Marius Comanescu 
Departament Aprovizionare

Strada Jean Alexandru Steriadi 17 Sector 3
Bucureşti, Romania
Telefon:
E-mail: marius.comanascu@acs3.ro 
Web: www.algoritimnconstructiis3.ro

Prezentul mesaj este confidenţial si aparţine Aigorithm Construcţii S3. £1 se adreseaza numai 
persoanei menţionate ca destinatar, precum si altor persoane autorizate sa-l primească. !n cazul in 
care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem !a cunoştinţa ca dezvăluirea, copierea, distribuirea, 
sau iniţierea unor acţiuni pe baza prezentei informaţii sunt strict interzise si atrag răspunderea 
juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa ne anunţaţi imediat, ca răspuns la

1

mailto:marius.comanescu@acs3.ro
mailto:alexandru.cosocariu@acs3.ro
mailto:eduard.aciu@acs3.ro
mailto:anescu@acs3.ro
mailto:marius.comanascu@acs3.ro
http://www.algoritimnconstructiis3.ro


Download link

1 file
Refacere zona E-G 4-7 19.03,15.rar

To make sure our emails arrive, please add to
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Subiect 
N u m ă r  oferta
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;D1, A lexandru Cusoearrm Dk Kdttard Aciti
: R efacere  s tru c tu ra  in tre  avele f , - ( » /  4-?
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Stimau îXmrvi.

\ ’a rug sa primiţi mai jos o fem  noastră revizuita. cunCum discuţiilor pariate 
si precizărilor din partea proiecta nu fui ca <*e accepta profde sudme cap la cap ii. 
vederea optimizării consumului ele materni» pentru lucrări de construcţii conform 
dispoziţiei de sa mici tu’. PCPMilR iO.UK.2klH. rekicere structura intre axele i.-< i 4- 
7. iniocmim de către FROFhSfONAI, CtriRS IRt ( T  F R O N f IARI S.R .)... 
VAR/AN SI ARI Hi liC Iir S.R.I.. conform proiectului de execuţie nr. i3( I’- 
355 17 ia nivel DL»; primit de la dvs. astfel;

l'elmoiogic lubricatio:
Debitare plasma oxieaz : îabkt laminau!
I )ebitare mecanica: L..urupm lîkx. profite tip I . cm triere e \
Sudura; \ i \e l. de acceptare ai sudurii conform cerinţe proiect.
Procedeu sudare ; 155 sudare cu s m iu  in, mediu de gaz activ.
(iratl pregătire suprafaţa - saHare cxmt'SA 2.5
\'opsit.(>rie conform cerinţelor de proiect, ctt sistemul de vopsluvric pus la 
dispoziţie de eu.Uv client.

Controlul ealiluiii:
î xeeutie structura, metalica conform KN I ''->44 (il 
1 )oeiimenteie de calitate ale materialelor de baza si eonsi.anab.ile 
Repere debitate conform SR l. 'N ISO Oft 15.

Preţ unitar: 1.80 Kt k /kg  fara I V A. inclusiv livnîrc in Şantier si piVasmuNare Li 
sol. faru ridicare eu macaraua b  poziţia finala.
Cantitate conform proiect: Mz.fkîOkg
fennen de livrare materni in şantier M;f săptămâni de kr zemnuroa coiiiracrtfhfi. 
a st lei:

1 srfpunnuva pregătire desene tic fabricaţie si întocmire mode! de 
fabricaţie in programul JeiU’a Sriueturex
5 săptămână pregătirea, fahri.eat.ict si aprov izkm.irea cu materiale 

• h sap taman i fabricaţie
Hlemomele se vot livra etapi/al incepamt cu a 7-;r sa-ptamuna.
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1 ernicn «.Ic montaj la sol n sttţHamarw de kt prima livrare iit şantier.

C'uiKlil.it de o i ertare:

în ca/ttl in care unde tipuri de pmfifc imisPice jci teftuet; de arhi/iţre m.» marc de
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Sistemul de protecţie antieurozivâ este atfhî.urtrt de bei'ietk'iar şi este ambalai iu 
bidoane 201 care se w>r livra, la solicitarea executanta Ud cu miu. 5 /ile* Înainte, in 
şantier 1 lala Laminor sau direct m zona. de producţie a executăm ului.
Orcanele de asamblare sunt asigurate de beneltdar.

Aceasta olerta de preţ este o oferta d e  busşet care se poate r e d is c u t a  după ce voin 
agrea exact tipurile de puuHe ce se pot folosi. in aceasta lucrare.

Preturile de mai sus nu indud reţinerea tte garanţii, fmuiiehrc. Iu ca/ttl in care .- e 
doreşte o astfel de garanţie va mg sa rte specificaţi ptocenud -Â  perioada pentru 
recalcularea ofertei.

t ti siinia.
Drpl. hig. A le x a n d r u  Baboi



marius.comanescu@acs3.ro

From:
Sent:
To:
Subject:

Maria Stan <maria.stan@mairon.ro>
Friday, 22 March 2019 16:08 
marius.comanescu@acs3.ro
FW: Oferta piese ALGQRITHM CONSTRUCŢII 22.03.2019

Buna ziua,

Va transmitem oferta comerciala privind cererea Dv pentru proiectul 355/17 

- oferta alternativa corn ie re

Menţionam ca oferta noastra presupune doar profile laminate.
Pentru realizarea serviciilor de confecţie metalica recomandam societatea client Miller Tehnalogies SR L- persoana 

contact -  Dl Marian Moraru- locaţia firmei se afla in incinta Faur.

''stfel, noi va putem oferi:
,jrn ier S235/275 JR- 50X50X5; 60X60X6; 70X70X7; 80X80X8; 90X90X9;100X100X10 

Preţ- 2.71 ]ei+tva/kg

Cornier S235/275 JR -  120X120X12 
Preţ- 2.76 lei+tva/kg

UNP S235/275 JR -120; 140;180; 200 
Preţ- 2.71 lei+tva/kg

INP S235/275 JR 
Preţ- 2.76 lei+tva/kg

Plata- OP avans
Transport indus in incinta Republica

Maria STAN 
Serv. Desfacere

BUCUREŞTI

S-dul Basarabia nr.256, Sect.3, 
030352, Bucureşti, Romania 
Te l/FB x: 021/256.11.22 
maria.stan<3>mairon.ro 
ww w.mairon.ro

Privileged/Confidential Information may be contained in this message.
If you are not the addresseş indicated in this message (or responsibie 
for delivery of the message to such person), vou may not copyor deliver 
this message to anyona. In such a case, you should destroy this message 
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Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:
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•  Proiectul de hotărâre privind privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL pentru 
încheierea unor contracte, însoţit de raportul de specialitate şi de adresa nr. 772/08.04.2019 a 
societăţii Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 
370644/09.04.2019

în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Şef Serviciu Corn 
Marta

întocmit,
Compartiment Guvemanţă Corporativă 

Bejenaru Raluca
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în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1


