
M U N IC IPIU L  BU CU REŞTI 
C O N SIL IU L  LO CA L SE C TO R  3 PR O IEC T  

P unct suplim entar  
pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare

din 16.05.2019

H O TĂRÂ RE
privind  acordarea unui m andat Preşedintelui Consiliului de A dm inistraţie al societăţii 
A lgorithm  Residenţial S3 S.R .L. în  vederea îm puternicirii Preşedintelui C onsiliului de 

A dm inistraţie al societăţii A lgorithm  C onstrucţii S 3 SRL pentru încheierea contractelor de
achiziţie de W PC decking

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţieipublice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001,precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor

locali,
întrunit în şedinţă extraordinară, azi 16.05.2019

A vând în  vedere:
-  Expunerea de m otive nr. 409865/C P /l 5.05.2019 a Prim arului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 408719/14.05.2019 al Serviciului Control Intern - Com partim ent 

G uvernantă Corporativă;
-  A dresa nr. 408723/14.05.2019 a Serviciului Control Intern - C om partim ent G uvem anţă 

Corporativă;
A
In conform itate cu prevederile:

-  Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu m odificările şi 
com pletările ulterioareş

-  HCG M B nr. 433/28.12.2016 priv ind îm puternicirea C onsiliului Local al Sectorului 3 de a 
hotărî în  vederea înfiinţării unei societăţi com erciale în  scopul executării de lucrări de 
construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale pe raza Sectorului 3;

-  Art. 12, pct. 12.1 lit. m) şi o) din A ctul Constitutiv al societăţii A lgorithm  Residenţial S3 
S.R.L. aprobat prin  HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

-  Art. 12, pct. 12.2 lit. m) din A ctul C onstitutiv al societăţii A lgorithm  Construcţii S3 S.R.L 
aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017;

în  tem eiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 
adm inistraţia publică locală, republicată, cu m odificările şi com pletările ulterioare,

H O TĂRĂ ŞTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui m andat Preşedintelui Consiliului de A dm inistraţie al 
societăţii A lgorithm  Residenţial S3 S.R.L. în vederea îm puternicirii Preşedintelui Consiliului de 
A dm inistraţie al societăţii A lgorithm  Construcţii S 3 SRL pentru încheierea unui contract de achiziţie 
de W PC decking la un preţ m axim al de 50 euro (plus TVA)/m p, cu respectarea prevederilor legale 
incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea A lgorithm  Residenţial S3 S.R.L. şi societatea A lgorithm  Construcţii S 3 
SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PR EŞE D IN T E DE ŞEDINŢĂ
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S E C T O R  3

CABINET PRIMAR
Nr.

Data,EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie 

al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL în vederea împuternicirii preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL 

pentru încheierea contractelor de achiziţie de WPC decking

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.

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 societăţii este realizarea lucrărilor de intervenţie pentru punerea în siguranţă, reabilitarea 
şi consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor".

Pentru valorificarea Halei Laminor 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.

Acest centru va avea inclusiv spaţii destinate shoppingului şi activităţilor de recreere, fiind 
situat într-o zonă aflată în plină dezvoltare a Sectorului 3, precum şi un complex de agrement care 
va oferi locuitorilor din zonă, dar şi din împrejurimi, multiple modalităţi de a petrece timpul liber şi 
de dezvoltare a relaţiilor interumane şi antreprenoriale. în zona Bucureştiului nu există în acest 
moment o zonă de agrement cu caracter permanent, care să înglobeze atracţii specifice atât copiilor 
cât şi adolescenţilor, care să le stimuleze imaginaţia, creativitatea, să le satisfacă nevoia de mişcare 
şi să-i determine să îşi consume energia specifică vârstei.

Totodată, dezvoltarea complexului de agrement va aduce o contribuţie însemnată la 
dezvoltarea economică a zonei prin atragerea atât a turiştilor locali, dar şi străini, aducând astfel 
aport turismului, dar şi agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în zonă.

Astfel, având în vedere complexitatea şi diversitatea activităţilor desfăşurate de către 
societatea Algorithm Construcţii S3 SRL la obiectivul Hala Laminor, este necesară achiziţia 
materialelor de tip WPC decking pentru continuarea în condiţii optime a lucrărilor.

Pentru aceste considerente şi ţinând seama de adresa societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL 
nr. 1073/14.05.2019 înregistrată cu nr. 408419/CP/14.05.2019 precum şi de raportul de specialitate 
nr. 408719/14.05.2019 al Serviciului Control br^^î^Gmnpartiment Guvernanţă Corporativă, am 
iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care/fcMOTt#prp^rij Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul

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

mailto:cabinetpnmar@prim3rie3.ro
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www.primarie3.r0

romania2019.eu
3reşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro 
Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

Nr. 408719/14.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. pentru împuternicirea 

Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL 
pentru încheierea contractelor de achiziţie de WPC decking la un preţ maximal de 50

euro/mp (fără TVA)

Având în vedere:
- adresa societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. cu nr. 1073/14.05.2019 înregistrată la 
Cabinet Primar cu nr. 408419/14.05.2019
- adresa societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. cu nr. 3473/08.05.2019 către societatea 
Algorithm Residenţial S 3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 S.R.L. nr. 22 
din 07.05.2019 prin care se aprobă încheierea contractelor de achiziţie WPC decking la un preţ 
maximal de 50 euro/mp (fără TVA)
- Nota de fundamentare nr. 3404/07.05.2019 a Consiliului de Administraţie care motivează 
necesitatea achiziţionării de material WPC decking
- Oferta nr.2391/23.04.2019 de la TOP WOOD SALES
- Oferta nr.2364/22.04.2019 de la WOODPLASTIC
- Oferta nr. 2345/22.04.2019 de la SC RAFICON TRADE SRL

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L.
- art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaţilor pentru a aproba 
investiţii care depăşesc 100.000 euro inclusiv TVA
-art. 12.1. lit. o) Adunarea Generală a Asociaţilor este cea care hotărăşte în probleme importante 
privind activitatea societăţii. în  plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 
prevede că: "Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală”

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafaţă de 68.000 mp, s-a propus conversia 
intr-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.

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

http://www.primarie3.r0
mailto:guvernantacorporativa@primarie3.ro
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Având în vedere lucrările desfăşurate de societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. la 
obiectivul Hala Laminor este necesară achiziţia acestor materiale, respectiv WPC decking, 
pentru continuarea lucrărilor de amenajare la obiectivul de investiţii. WPC decking este un 
material modem şi innovator, un amestec reuşit de lemn din răşinoase 70% şi polimer 30% 
componentele fiind amestecate în procesul de producţie la temperaturi şi presiuni înalte, 
rezultând un nou material cu proprietăţi speciale

Propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. pentru 
împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Constmcţii S 
3 SRL pentm  încheierea contractelor de achiziţie WPC decking la un preţ maximal de 50 
euro/mp (fără TVA), cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Intern.

Compartiment 
Guvemanţa Corporativă, 

Silviu Hondola

2



A l g o r t t h m
Residenţial S3 s . r . l .

S.C ALGORITHM RESIDENŢIAL S 3 SRL îă jă  ^
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, “ Looa 12S> JSSZtâZ*, 

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:

Sediul:

Referitor:

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti 
şi
dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti 

Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, Bucureşti

-
S E C T O R  3

CABINET PRIMAR
Nr

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local avâm 1 g|y)biect 
acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie ălSOCietăţîî 
Algorithm Residenţial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în 
vederea încheierii contractelor pentru WPC decking la un preţ maximal de 50 
Euro (plus TVA)/mp, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

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

Subscrisa, societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul 
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, cu
Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi Asociat minoritar societatea 
Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: 
Adunarea Generală a Asociaţilor: lit. m) ”hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii 
care depăşesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiţie sau pentru 
toate investiţile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute în prealabil în 
buget”, lit. o): „hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii”, 
înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. pentru 
împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii 
S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor pentru WPC decking la un preţ maximal de 50 
Euro (plus TVA)/mp, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Algorithm Residenţial S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.residential@gmail.eom

constructiis3.ro

mailto:algorithm.residential@gmail.eom


A l g o r l t H m
Residenţial S3 s .r .l .

S.C ALGORITHM RESIDENŢIAL S 3 SRL * £  jg g
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, srss&ss* o£3K5.

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

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. 
97/20.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residenţial 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.

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 nerezidenţiale.

Societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L., 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 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., Art. 12., punctul 

2, lit.m), Asociatul Unic al societăţii, respectiv Algorithm Residenţial S3 S.R.L., 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 ”.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în data de 
14.05.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 400 reies următoarele : ”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. ”

Algorithm Residenţial S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro

mailto:algorithm.residential@gmail.com


A l g o r i t h m
Residenţial S3 s .r . l .

S.C ALGORITHM RESIDENŢIAL S 3 SRL ( S i  i Q  ă lţţgBgK'Wg tsgQgpp
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, "î'^oa •£“ ££ J5S1S& 

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a 
unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. pentru 
împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii 
S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor pentru WPC decking la un preţ maximal de 50 
Euro (plus TVA)/mp, 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 400 din 14.05.2019.

Algorithm Residenţial S.3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro

mailto:algorithm.residential@gmail.com


Către ALGORITHM RESIDENŢIAL S3 SRL
SC ALGORITHM CONSTRUCŢII S3
INTRARF .. J ~

Sediul Sediul Social: Bucureşti, sector 3, Calea Vitan nr 242 iesirl. L X  / y
Ziua£XA..iuna ..AntrtC../

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii 
contractelor pentru W PC decking la un preţ maximal de 50 Euroţplus 
TVA)/mp.

Subscrisa, societatea Algorithm  Construcţii S3 S.R.L., persoană jurid ică 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 Adm inistraţie, având în vedere calitatea societăţii Algorithm 
Residenţial 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 W PC decking la un preţ maximal de 50 Euroţplus TVA)/m p.

In 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 WPC decking la un preţ m axim al de 50 
Euroţplus TVA)/mp.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al 
societăţii, respectiv Algorithm Residenţial S3 SRL, are umătoarea atribuţie: „ hotărăşte asupra 
operaţiunilor juridice ale Societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO 
exclusiv T. VA. , valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei

AîgerUhm Construcţii $3
Bd. Basarabia nr. 256, Corp C I, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mail: office(5)algorith mconstructiis3.ro 
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:
C IF 37714360 
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania
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executare se desfăşoară în mod succesiv”. Menţionăm faptul că valoarea totală a contractului 
depăşeşte valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafaţă de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un 
complex multifuncţional prin: restaurarea, consolidarea, am enajarea 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, platform ă pentru circulaţie pietonală, organizarea unei reţele stradale care să 
deservească terenul fostei platforme industriale Faur şi să colecteze fluxuri pietonale spre Hala 
monument.

în  acest sens solicităm acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Adm inistraţie 
al societăţii Algorithm Construcţii S3 pentru aprobarea încheierii contractelor pentru 
WPC decking Ia un preţ maximal de 50 Euroţplus TVA)/mp.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 22 din data de 07.05.2019 a Consiliului de Adm inistraţie 

al Agorithm Construcţii S3, nota de fundamentare, precum şi alte docum ente justificative  

(contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită consideraţie,

Coşocariu Alexandru-Dan  

Preşedinte Consiliu de Administraţie 

Algo ‘ ~  ’ ^ S R L .

Mg0fMtm Construcţii 53
Bd. Basarabia nr. 256, Corp C I, Sector 3
Bucureşti, Romania
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HOTARAREA Nr. 22 din 07.05.2019

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 
Adm inistraţie al Societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL

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

Consiliul de Adm inistraţie al Societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă încheierea contractelor pentru W PC decking la un preţ m axim al de 50
Euroţplus TVA)/mp.

Anexăm  prezentei hotărâri, nota de fundam entare .

Coşocariu Alexandru-Dan  

Preşedinte al Consiliului de Adm inistraţie

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Web: www.algorithmconstructiis3.ro 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.
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Aprobat Consiliu de Adm inistraţie Algorithm  Construcţii S3 S.R.L.:

Nume

Cosocariu Alexandru Dan: 

Dede Daniela:

M atache Doina Florentina: 

M arinescu Gabriel Mircea: 

Usurelu Gabriel Alexandm:

Data:

O ^ o  S J b / j

(1 /  
o  - o

o

Notă de fundam entare
SC ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 SRL 
JNIBME Nr.

IEŞIĈ lMriîina....OJ2.--Anul̂

în  cadrul activităţii desfăşurate pe parcursul anilor 2017, 2018 şi 2019, com pania Algorithm 

Construcţii S3 S.R.L. execută ca obiectiv principal etapa de punere în siguranţă, reabilitare şi 

consolidare a m onumentului istoric „Hala Lam inor”, etapă care face parte din finalizarea şi 

punerea în funcţiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Se doreşte dezvoltarea întregii zone teritoriale Faur -  Republica / 23 August. Ideea de la care 

porneşte proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zona teritoriala Faur-Republica/23 August 

prin combatarea sărăciei şi a excluziunii sociale prin implicarea comunităţii. Dezvoltarea Halei 

Lam inor îşi propune în acelaşi timp reducerea numărului de persoane aflate în  risc de sărăcie, 

prom ovarea m ăsurilor integrate pentru educaţie, creare de locuri de m uncă, stipularea 

antreprenoriatului, generarea de beneficii socio-medicale, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a 

celor peste 10.000 de locuitori din zonă, combaterea efectelor discrim inării şi segregării rasiale

âţgertifim CoiutmaM  S î
Bd. Basarabia nr, 256, Corp C I, Sector 3
Bucureşti, Romania
E-mail: officePalgorithmconstructiis3.ro 
Web: www.algorithmconstructiis3.ro
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CIF 37714360 
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fundamentale ale cetăţenilor. 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.

Acest centru va avea inclusiv spaţii destinate shoppingului şi activităţilor de recreere, fiind situat 

într-o zonă aflată în plină dezvoltare a sectorului 3 din Bucureşti, fiind uşor de accesat prin staţia 

de metrou Republica şi autobuzul dedicat linia 103, dar si un complex de agrement. Reabilitarea 

şi punerea în funcţiune a parcului industrial sub o nouă formă de organizare atractivă pentru 

populaţie va duce la atragerea populaţiei care lucrează sau munceşte în zonă spre acest nou punct 

de atracţie, concurând cu centrul comercial Esplanada. Noul centru se regăseşte pe fosta 

platforma industrială Republica la adresa Bulevardul Basarabia, numărul 256, iar în formatul 

actual oferă o suprafaţă de aproximativ 68000 mp. Finanţarea pentru acest proiect este executată 

de la bugetul primăriei de sector, respectiv Primăria Sectorului 3.

Dezvoltarea unui complex de agrement în Bucureşti, în zona Republica - obiectivul Hala 

Laminor vine în urma unui amplu studiu de piaţă care a avut în vedere posibilitatea de a oferi 

locuitorilor din zonă, dar şi din împrejurări, multiple modalităţi de a petrece timpul liber şi de 

dezvoltare a relaţiilor interumane şi anteprenoriale. în zona Bucureştiului nu există în acest 

moment o zonă de agrement cu caracter permanent care să înglobeze atât atracţii pentru copii, 

cât şi pentru adolescenţi care să le stimuleze imaginaţia, creativitatea, să le satisfacă nevoia de 

mişcare şi să-i determine să îşi consume energia tipică vârstei, dar şi atracţii dedicate adulţilor. 

Considerăm că dezvoltarea complexului de agrement va aduce o contribuţie însemnata la

Bd. Basarabia nr. 256, Corp C I, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mail: office(5>algorithmconstructiis3.ro 
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Gate f  iscate?
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dezvoltarea econimică a zonei prin atragerea atât a turiştilor locali, dar şi străini aducând astfel 
aport turismului, dar şi agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în zonă.

în acest context, pentru lucrările noastre este necesară achiziţia de WPC decking.

WPC decking este un material modern şi inovator. Un amestec reuşit de lemn din răşinoase 70% 
şi polimer 30%. Ambele componente sunt amestecate în procesul de producţie la temperaturi şi 
presiuni înalte şi rezultă un nou material cu proprietăţi speciale.

Pentru o imagine de ansamblu asupra preţurilor, ataşăm oferte.

Aspectele prezentate ne determină să solicităm aprobarea încheierii contractelor pentru aceste 
achiziţii la un preţ maximal de 50 Euro(plus TVA)/mp.

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.

MffnHbm QfmtmaU $3
Bd. Basarabia nr. 256, Corp C I, Sector 3
Bucureşti, Roman ia
E-mail: office#alBorith mconstructiis3.ro 
Web: www.algorithmconstruCTiis3.ro
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Bogdan Popa <bogdan.popa@woocip!asl:ic.eu>
Tuesday. April 23, 2019 10:02 AM 
Manus Comanescu 
Re: CERERL OFERTA
PRF.MIIJM-RO-2019.pdf; Woodplastic-pricelist-2019-EUR.pdf; ! VV- 
change in time.jpg; ! VVoodPlastic Aging Test.jpg

Bun ziua domnule Marius Comanescu,

Mulţumesc pentru răspunsul dvs. Cel mai recomandat sistem VVoodPlastic WPC la cerinţele dvs esu 
ui.i!i/ej.:j [jioiiluî ne. i37 mm iattr e tPre-mlutr>: Impreuna cu structura suport WPC ae 5QX5Q mm f*

' B "  in  M'- (.,!>/.

■ iisumul specific pe un astfel de sistem este de 7-mî profif'deck, 2.6 mi profil suport si
ium.iuv / mp găsiţi mai jos: f  ■

i i  oiil wpc plin Premium (suprafaţa Forest / Star), 7 ml X 9.95 euro f ml -- 09.53 _.m a

Structura WPC plina 50X50 rnrrp 2.8 m X 6.46 euro /  ml -  J.8.09 euro

Cleme prindere liMOX A 2 "profi basic" cu şurub inox inclus, 20 buc X 0.29 euro = 5.8 euro

P > e • C (¥EXW Cehia,, Bukovany) 93.54 euro, din care aveţi d iscount 40 % (proim.
lin Â  V  ' ■: urc- Cehia, Buuovanv. langa Braga, plata in avans)-:-Termen producţie 4-6 m .
; *I.i; / emilirii jji o -lotiii

i m*ui. er e WPC VVoodPlastic AS nu are personalitate juridica in Romania, va putem oferi prociusc4.
Leu iC .

Cuuuiimul specific poate sa difere in funcţie de dimensiunile zonei unde se va monta, putem oferi ii 
m .1 roii le la lungimi personalizate (orice intre 2 m si 6 m) pentru deck; veţi mai avea nevoie de pe im 
mentru planeitate (se regăsesc in oferta generala ataşata), doar echipa care va monta poate calcule, 

unctie de planeitate si condiţii le de montaj reale; de asemenea avem si profiie de finisare (închidtz< 
din reperele din lista de preturi ataşata aveţi tot 40 % discount.

Peniuii sistemul propus va oferim 5 ani garanţie completa sistem pentru defecte fabricaţie, respectiv 
l u mu va putrezi, era pa sau nu va fi atacat de insecte. Deţinem certificări si documente specifice pi. 
n iu-1 ucuurii montaj), folosim doar materii prime pure (lemn si HDPE + pigmenţi) la fabricarea pro îld- - 
rn-ui-i ii i edeiate / refolosite. Va ataşez o imagine cu simularea evoluţiei culorii în t imp / teste do im!" •

. .mummsm sunt ia dispoziţia dvs.

On itie, 23 Apr 2019 at 09:38, Marius Comanescu <manus.comane5 c u p 3 cs8 .-ro> Wrote:

Buna ziua!

Am revenit cu detalii:
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Tel: +40-238 725 029 
Fax : +40 -238 725 070

S.C. RAFÎCON TRĂIM SRL 
Aleea Industriilor or 2 
Buzău 120068, Remania 
RO 14293563, JflO/864 /15,10,2003

www, woodplast.ro

Către: S.C. ALGORITHM CONSTRUC ŢII 53 S.R.L.

Stimati domni.

Urmare a cererii de oferta si a discuţiilor purtate va transmit următoarea oferta tdmico-comerciala:

Produs: sistem deek wpe (scândura, şina, clemele de profil si capat traversa);
Dimensiune scândura wpc: 145 x 27 x 3000 mm (lxhxL), periata pe o fata:
Dimensiune şina wpc: 50 x 30 x 3000 mm (lxhxL);
l mp sistem deek wpe ~ 6,9 ml scândura + .2,8 ml sîna 4 16 cleme- de profil si 2 clema capat traversa;
Greutate scândura wpe: 2,72 kg/ml:
Greutate şina wpc: 1,2 kg/ml;
Greutate sistem: 22,25 kg/mp.

Este important pentru beneficiarul deek-ului sa ştie ca acesta este produs cu un utilaj german, din rumeguş de. ruşinoase, cu 
HDPE si agenţi de cuplare lemn-plastic din Germania si SUA. Colorantul are filtru Ud. Nu folosim PVC si materiale toxice. 
Este un deek pentru trafic greu si rezista la peste 3800 kgf/mp.

Garanţie: 10 ani pentru trafic uşor si 5 ani pentru trafic greu, cu durata de viata peste 25 ani in condiţiile unei montări 
corecte;

1) Oferta sistem deek wpc maro indiis (oakdeek), preţ: 37 euro/mp:
2) Flinta de perele "L", preţ: 2,7 euro/rnl;
3) Flinta de margine "F", preţ: 2,9 euro/mi.

Preturile nu conţin TVA;
Preturile franco furnizor (Buzău);
Plata: cu OP 25% si BO scadent la 30 pentru inea 25% din valoarea contractului la lansarea comenzii, diferenţa cu cec 
scadent la 30 de zile de la data recepţiei mărfii;
Livrarea se face eşalonat, 3 camioane complete, in fiecare camion se livrează 1000 mp sistem complet wpc, astfel:

Primul camion: 7-9 zile lucratoare de la data achitării avansului si emiterea BO;
Al II lea camion: 5-7 zile lucratoare de la livrarea primului camion;
AI III lea camion: 7-9 zile lucratoare de la livrarea camionului al II lea.

Valabilitate oferta: 120 zile calendaristice.
Greutate, bruta marfa (3000 mp sistem wpc) -  67500 kg {22500/camion).

Cu stima, , - - ,

(GmiînnU V/rviVit /  ■ • ...



ius Comanescu

Subject:

Raimond Voicu <marl<eting@raficon.ro>
Monclay, April 22, 2019 4:26 PM 
Măritiş Comanescu
Re: Raficon Trade, grosime scândura deek wpc - solicitare Algorithm Consu

Alt criteriu de diferenţiere a scândurii wpc este grosimea sa. Noi producem o scândura cu latimea de 145 si grosim 
de 27 mm.
Este un deek de trafic greu care se montează foarte uşor.
Atentie când comparaţi produsele!

On 22.04.2019 16:15, Raimond Voicu wrote:

18% din masele plastice sunt reprezentate de HDPE (polietilena de inalta densitate).
Produsele noastre conţin lemn de rasinoase ci nu: paie, carton, bete de floarea soarelui etc.

On 22.04.2019 16:09, Raimond Voicu wrote:

Preţul include materialul de lemn compozit (70% rumeguş de rasinoase + 30% mase 
plastice, agenţi cuplare lemn-plastic si colorant care conţine din fabrica stabilizator 
UV).
Atentie! produsele noastre nu conţin PVC. Toate materialele sunt ecologice si nu 
emana substanţe toxice sau mirosuri intepatoare.
Aveţi instrucţiunile de montaj trimise. Cu o echipa de 4-5 oameni se montează foarte 
uşor.
Deckul nostru se montează foarte uşor. Nu necesita şuruburi, decât clemele de 
capat. Ex. 1 mp sistem wpc include 2 cleme capat traversa (cu şurub) + 16 cleme de 
profil (fara şuruburi). După ce se fixeaza şinele (substructura) este foarte uşor sa 
montezi scândurile.

On 22.04.2019 15:51, Marius Comanescu wrote:

Preturile includ manile de manopera si elementele de montaj?
Materialul este doar PVC sau PVC +lemn?

Cu mulţumiri,

Marius Comanescu 
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Article No, Article Description BG Article Description RO
Price List 

without VAT
Price List 

VAT included
SCOOOOISS '.'Vp-c ziEK M H r n p o o i- i/1 pfc/ie© l  k a i p b b  -  m PKOPL TERASA DFCK WPC PER. 1. MARO 4 M 147.51 RON 176.01 RuN

500000159 WPC HEKHH.r FlPOOH/l p t/ltcp  L TPAâHT 4 .vi PROFIL IERASA DtGC WPC, 1. GRI ÎNCHIS 4 Ivi 147.91 RON 176.01 ROM

500000160 wpc n o n / io w E H  nPO <p n /i sa  m  khht k a s e b  * w PROFIL SU6SÎKUCTURA DECK WPC MARO 4 iyl 55.55 RON 66.10 RON

500000161 WPC nOll/lOWEH nPOCPM/1 3A ^tKHHlTPAOHT 4 M PROFIL SUBSTRUC DPCK WPC GRI ÎNCHIS 4M 55.55 RON 65.10 ROM

500000164 KOMn/lEKT K P E riE W H  3A TEPACHA .QtCKA, 10 fv'i2 SET FIXARE PEN 1 RiJ SOARD TERASA, 10 iVIZ 279.13 RON 332.16 RON
500000162 KOMnO,3HTHA BABEiPLIJBAlIIA llfcHTA KAcSBR PROFIL DE ÎNCHIDERE DECK MARO ÎNCHIS 50.34 RON 59.90 ROM

500000163 KOiVinOSHTHA 3A8bPllfBÂUiA /IEHTA rpÂOMT PROFIL DE INCHIOFRF DECK GRI ÎNCHIS 50.34 R O N 59.90 RON
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www.primarie3.r0
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Prin prezenta, vă transm item  alăturat urm ătoarele documente:

Proiectul de hotărâre priv ind acordarea unui m andat Preşedintelui Consiliului de 
A dm inistraţie al societăţii A lgorithm  Residenţial S3 S.R.L. pentru  îm puternicirea 
Preşedintelui Consiliului de A dm inistraţie al societăţii A lgorithm  Construcţii S 3 SRL 
pentru  încheierea unui contract de achiziţie de W PC decking la un  preţ m axim al de 50 
euro/m p (fără TVA), în  vederea iniţierii proiectului m enţionat.

Ş ef Serviciu C ontroţ/ţhtern, 

M arta Ci

C om partim ent

G uvem anţă Corporativă

Silviu H< idola.

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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