
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm 
Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 

Algorithm Construcţii S 3 SRL, în vederea încheierii contractelor de realizare a protecţiei 
pardoselilor în subsol pentru sistemul OS8 şi OS13

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 29.05.2019

Având în vedere:
-  Expunerea de motive nr. 42353 l/CP/24.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 422739/24.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment 
Guvemanţă Corporativă;

-  Adresa nr. 422741/24.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă Corporativă; 
în  conformitate cu prevederile:

-  Art. 191 alin. (1) 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 în 
vederea înfiinţării unei societăţi comerciale 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 Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL, 
aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

-  Art. 12, pct. 12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, aprobat 
prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017;

Luând în considerare:
Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 
drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se acordă un mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm 
Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm 
Construcţii S 3 SRL în vederea încheierii contractelor de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol pentru 
sistemul OS 8 Ia un preţ maxim de 18 euro/mp (fără TVA) şi pentru OS 13 la un preţ maxim de 30 euro/mp 
(fără TVA), pentru o suprafaţă de aproximativ 60.000 mp, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate 
în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residenţial S3 SRL şi Algorithm Construcţii S 3 SRL vor duce Ia 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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EXPUNERE DE MOTIVE
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 în vederea încheierii contractelor de 

realizare a protecţiei pardoselilor în subsol pentru sistemul 0S8 şi 0S13

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 53 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, 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.

Parcarea subterană prevăzută în autorizaţia de construire şi detaliată în proiectul de 
arhitectură se va realiza în subsolul halei, în corpurile C6 si C61, cu structură independentă de cea a 
halei existente, din beton armat, formată din planşee şi diafragme, având 1427 locuri de parcare din 
care 40 vor fi prevăzute pentru persoanele cu handicap locomotor în apropierea nodurilor de 
circulaţie. Prin conformaţia ei parcarea are dispuse circulaţiile principale amplasate în lungul axelor 
longitudinale ale halei astfel încât să păstreze o distanţă cât mai mare faţă de fundaţiile stâlpilor. în 
afară de parcarea propriu-zisă se prevăd în subsol circulaţii pentru utilizatorii parcării şi al spaţiului 
de la parter, acestea constând în noduri de circulaţie prevăzute cu scări şi ascensoare şi degajamente 
protejate prin care să se facă evacuarea persoanelor din clădire, subsol sau parter, în caz de incendiu. 
Pardoselile parcării şi rampele de acces auto sunt prevăzute cu sistem de protecţie pentru parcări, 
elastic, rezistent la abraziune şi trafic, antiderapant, aplicarea acestora presupunând mai multe 
etape: amorsarea suprafeţei, aplicarea stratului de bază (de uzură) şi sigilarea sistemului de protecţie.

Având în vedere complexitatea şi diversitatea lucrărilor de realizare a pardoselilor parcării cât 
şi pentru realizarea lor în condiţii optime este necesară încheierea contractelor de realizare a 
protecţiei pardoselilor în subsol pentru sistemul OS8 şi OS13, pentru o suprafaţă de aproximativ 
60.000 mp.

Ţinând cont de cele prezentate precum şi de adresa societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL 
nr. 1137/23.05.2019 înregistrată cu nr. 422216/CP/23.05.2019 şi de raportul de specialitate nr. 
422739/24.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă Corporativă, am iniţiat 
prezentul proiect de hotărâre pe care il supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROB

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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Nr. 422739/24.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL în 
vederea încheierii contractelor de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol pentru 
sistemul OS8 la un preţ maxim de 18 euro/mp (fără TVA) şi pentru OS13 la un preţ 

maxim de 30 euro/mp (fără TVA), pe o suprafaţă de aproximativ 60.000 mp

Având în vedere:

- adresa societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. cu nr. 1137/23.05.2019 înregistrată la 

Cabinet Primar cu nr. 422216/23.05.2019

- adresa societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. cu nr. 4011/22.05.2019 către societatea 

Algorithm Residenţial S 3 S.R.L.

- Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 S.R.L. nr. 23 

din 22.05.2019 care aprobă încheierea contractelor de realizare a protecţiei pardoselilor în 

subsol pentru sistemul OS8 la un preţ maxim de 18 euro/mp (fără TVA) şi pentru OS 13 la 

un preţ maxim de 30 euro/mp (fără TVA)

- Noţa de fundamentare nr. 4014/22.05.2019 a Consiliului de Administraţie care motivează 

necesitatea încheierea contractelor de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol

Oferta nr.3849/20.05.2019 de la PARDEXPERT

- Oferta nr.3843/20.04.2019 de la TOP WOOD SALES

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 curo inclusiv TVA

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 20jl 6/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:guvemantacorporstiva@lprimerie3.r0
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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 

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.

Parcarea subterană este prevăzută în autorizaţia de construire acordată societăţii 

Algorithm Construcţii S 3 SRL şi detaliată în proiectul de arhitectură. Parcarea se va realiza în 

subsolul halei în corpurile C6 si C61 cu structură independentă de cea a halei existente, din 

beton armat, formată dinplanşee şi diafragme, este tip P4 având 1427 locuri de parcare din care 

40 sunt vor fi prevăzute pentru persoanele cu handicap locomotor în apropierea nodurilor de 

circulaţie. Prin conformaţia ei parcarea are dispuse circulaţiile principale amplasate în lungul 

axelor longitudinale ale halei astfel încât să păstreze o distanţă cât mai mare faţă de fundaţiile 

stâlpilor. în afară de parcarea propriu-zisă se prevăd în subsol circulaţii pentru utilizatorii 

parcării şi al spaţiului de la parter. Circulaţiile constau în noduri de circulaţie prevăzute cu scări 

şi ascensoare şi degajamente protejate prin care să se facă evacuarea persoanelor din clădire, 

subsol sau parter, în caz de incendiu. Pardoselile parcării şi rampele de acces auto sunt 

prevăzute cu sistem de protecţie pentru parcări, elastic, rezistent la abraziune şi trafic, 

antiderapant. Etape premergătoare pentru aplicarea pardoselilor sintetice:

- Evaluarea calităţii stratului suport, verificarea calităţii suportului: rezistenţa la smulgere, 

umiditatea suportului, rezistenţa la compresiune, stabilirea punctului de rouă (referitor la 

asigurarea condiţiilor de punere in operă).

Pregătirea suprafeţei, se folosesc în mod obligatoriu metode de pregătire mecanică a 

suprafeţei, precum sablare, frezare şi/sau şlefuire, eventual metode combinate de pregătire, 

cu rolul de a îndepărta laptele de ciment şi de a deschide porozitatea betonului, obţinându- 

se o textură deschisă, poroasă şi uşor rugoasă. Se va urmări în aceeaşi măsură ca suprafaţa 

pregătită astfel să dobândească o cât mai bună planeitate (îndepărtarea bavurilor, resturilor 

de beton întărit, repararea cavernelor, umplerea golurilor şi a potenţialelor defecte rezultate 

în urma acestor acţiuni).

2



SECTORULUI
BUCUREŞTI

PRIMĂRIA3 SERV IC IUL  C O N T R O L  INTERN
C O M P A R T IM E N T  C U V E R N A N Ţ Ă  CO R PO R AT IVĂ

Etape de lucru la aplicarea pardoselilor:

- Amorsarea suprafeţei

- Aplicarea stratului de bază (de uzura)

- Sigilarea sistemului de protecţie.

Se va acorda o atenţie sporită la realizarea detaliilor de îmbinare: scafe (plinte), rosturi

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

SRL în vederea încheierii contractelor de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol pentru 

sistemul OS8 la un preţ maxim de 18 euro/mp (fără TVA) şi pentru OS 13 la un preţ maxim de 

30 euro/mp (fără TVA), pe o suprafaţă de aproximativ 60.000 mp, cu respectarea prevederilor 

legale incidente aflate în vigoare.

îmbinare.

împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3

Şef Serviciu C rn,
Marta Cc

Compartiment 
Guvemanţa Coiporativă, 

Silviu Hondola
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Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:

Sediul:

Referitor:

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti 
Ş*

SC  ALGORITHM RESIDENŢIAL S3 SRL

«■

N r .

dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti 

Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti

CABINET PRIMAR
i m  ,
■ M M I M I IM it t lI l

o s . u t â
Nr........

Data....

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 de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol 
pentru sistemul OS8 la un preţ maxim de 18 euro/mp (fără TVA) şi pentru 
OS 13 la un preţ maxim de 30 euro/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. VA. pentru fiecare investiţie sau pentru  
toate investiţile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fo s t prevăzute în prealabil în 
bugef \  lit. o): „ hotărăşte în orice altă problem ă 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 de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol 
pentru sistemul OS8 la un preţ maxim de 18 euro/mp (fără TVA) şi pentru OS13 la un preţ 
maxim de 30 euro/mp, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Algorithm Residenţial S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCtALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel. 0314.334.452
Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J4O/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314,334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 -EUR aJgorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro

mailto:aJgorithm.residential@gmail.com
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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 tunătoarea 

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 m od succesiv

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în data de 
23.05.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 425 reies următoarele : ”Pentru valorificarea 
Halei Laminor, în suprafaţă de 68.000 mp, s-a  propus conversia într-un complex m ultifuncţional 
prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei şi pe toate laturile de platform e 
destinate circulaţiei pietonale, acces auto pentru servire şi parcare p e  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 fo ste i 
platform e 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 RO97RNCB00S7157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.residentîal@gmail,co»

constnictiis3.ro
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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 de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol 
pentru sistemul OS8 la un preţ maxim de 18 euro/mp (fără TVA) şi pentru OS13 la un preţ 
maxim de 30 euro/mp, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcţii S3 
S.R.L. înregistrată ia sediul subscrisei cu numărul 425 din 23.05.2019.

Cu deosebită consideraţie, 
dl. Panait Radu Alin

în calitate d e P resed in ieC .A -__
Algorithm Residenţial S3 S.R.L.

Algorithm Residenţial 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.residcnttal@gmail.com
constnictiis3.ro

mailto:algorithm.residcnttal@gmail.com


ALOOMTHM CONSTRUCŢII S 3
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Către ALGORITHM  RESIDENŢIAL S3 SRL scalgorithm constructa s î  sri I

M i  1
Sediul Sediul Social: Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan nr, 242  1

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii 
contractelor de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol.

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 
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 de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol pentru sistemul OS8 la un 
preţ maxim de 18 euro/mp (fără TVA) şi pentru OS13 la un preţ maxim de 30 
euro/mp.

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 de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol pentru 
sistemul OS8 la un preţ maxim de 18 euro/mp (fără TVA) şi pentru OS13 la un preţ maxim 
de 30 euro/mp.

Algorithm Construcţii 53
Bd. Basarabia nr. 256. Corp CI, Sector 3
Bucureşti, Romania
E-mail: office (5)algorlthnneonstructiis3.ro 
Web: www.aleorithmconstructil53.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RCJ40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm ConstrucţiiS3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor [egale. 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.

http://www.aleorithmconstructil53.ro


Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al 
societăţii, respectiv Algorithm Residenţial S3 SRL, are vânătoarea 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.

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.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie 
al societăţii Algorithm Construcţii S3 pentru aprobarea încheierii contractelor de realizare 
a protecţiei pardoselilor în subsol pentru sistemul OS8 la un preţ maxim de 18 euro/mp 
(fără TVA) şi pentru OS13 la un preţ maxim de 30 euro/mp.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 23 din data de 22.05.2019 a Consiliului de Administraţie 
al Agorithm Construcţii S3, nota de fundamentare, precum şi alte documente justificative.

Cu deosebită consideraţie,

Coşocariu Alexandru-Dan
Preşedinte Consiliu de Administraţie

Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mall: Office (S>aleorithmconstructiis3.ro 
Web: www.alEQrithmconstructils3.ro

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 şl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.alEQrithmconstructils3.ro


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

Nume

Cosocariu Alexandru Dan: 

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina: 

Marinescu Gabriel Mircea: 

Uşurelu Gabriel Alexandru:

Semnătură: Data:

/ / ' O  5 ^ ^

2 - 2

Notă de fundamentare
SC ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 SRL

PROTECŢIE PARDOSELI EPOXIDICE ÎN SUBSOL

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, 
amenajarea unei pieţe urbane reprezentative, organizarea unei reţele stradale care să deservească 
terenul fostei platforme industriale Faur şi să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Algorithm Construcţii S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mall: offlcelSateorlthmconstructlis3.ro 
Web: www.aleorithmconstructii53.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RCJ40/8651/2017 
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 fl dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.aleorithmconstructii53.ro


Parcarea subterană este prevăzută în Autorizaţia de Construire şi detaliată în proiectul de 
arhitectură:

- Parcarea se va realiza în subsolul halei în corpurile C6 si C61 cu structură independentă 

de cea a halei existente, din beton armat, formată din planşee şi diafragme.

- Parcarea este tip P4 având 1427 locuri de parcare din care 40 sunt vor fi prevăzute pentru 

persoanele cu handicap locomotor în apropierea nodurilor de circulaţie.

- Prin conformaţita ei parcarea are dispuse circulaţiile principale amplasate în lungul axelor 

longitudinale ale halei astfel încât să păstreze o distanţă cât mai mare faţă de fundaţiile 

stâlpilor.

- In afară de parcarea propriuzisă se prevăd în subsol circulaţii pentru utilizatorii parcării şi al 

spaţiului de la parter. Circulaţiile constau în noduri de circulaţie prevăzute cu scări şi 

ascensoare şi degajamente protejate prin care să se facă evacuarea persoanelor din

clădire, subsol sau parter, în caz de incendiu.

Pardoselile parcării şi rampele de acces auto sunt prevăzute cu sistem de protecţie pentru parcări, 
elastic, rezistent la abraziune şi trafic, antiderapant.

Etape premergătoare pentru aplicarea pardoselilor sintetice:

- Evaluarea calităţii stratului suport:

Verificarea calităţii suportului: rezistenţa la smulgere, umiditatea suportului, rezistenţa la 
compresiune, stabilirea punctului de rouă (referitor la asigurarea condiţiilor de punere in operă).

- Pregătirea suprafeţei

Se vor folosi în mod obligatoriu metode de pregătire mecanică a suprafeţei, precum sablare, 
frezare şi/sau şlefuire, eventual metode combinate de pregătire, cu rolul de a îndepărta laptele de 
ciment şi de a deschide porozitatea betonului, obţinandu-se o textură deschisă, poroasă şi uşor 
rugoasă.

Algortthm Construcţii S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mail: offlceOaleorithmcon5taictHs3.ro 
Web: www.aleQrlthmconstructiis3.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 fl dezvăluite unor terţi Tn baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.aleQrlthmconstructiis3.ro


Se va urmări în aceeaşi măsură ca suprafaţa pregătită astfel să dobândească o cât mai bună 
planeitate (îndepărtarea bavurilor, resturilor de beton întărit, repararea cavernelor, umplerea 
golurilor şi a potenţialelor defecte rezultate în urma acestor acţiuni).

Etape de lucru la aplicarea pardoselilor

- Amorsarea suprafeţei

- Aplicarea stratului de bază (de uzură)

Sigilarea sistemului de protecţie.

Se va acorda o atenţie sporită la realizarea detaliilor de îmbinare: scafe (plinte), rosturi îmbinare.

Aspectele prezentate ne determină să solicităm aprobarea dumneavoastră pentru încheierea 
contractelor de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol pentru sistemul OS8 la un preţ maxim 
de 18 euro/mp (fără TVA) şi pentru OS 13 la un preţ maxim de 30 euro/mp (fora TVA), pentru o 
suprafaţă de aproximativ 60.000 mp.

întocmit,

Algorithm Construcţii S î
Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mail: offlcelBiaieorithmconstructBs3.ro 
Web: wwwjlBorithmconStructiis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC «0/8651/2017
(BAN RO32BTRIR0NCRTM14912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii 53 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 tn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în ba2a unul temei legal justificat VS puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnaţi;! datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii 53.



HOTARAREA Nr. 23 din 22.05.2019

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 
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 de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol 
pentru sistemul OS8 la un preţ maxim de 18 euro/mp (fără TVA) şi pentru OS13 la un preţ 
maxim de 30 euro/mp.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare.

Coşocariu Alexandru-Dan 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Bucureşti, Romania RCJ40/8651/2017
E-mail: Office f5>ale orithmconstructiis3.ro IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Web: www.aleorithmconstructlls3.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 ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii $3.

http://www.aleorithmconstructlls3.ro


Bucureşti, Str. Biharia 67 - 77, Corp C, Et. 1, Sector 1,013981, România, Tel.: +4 021 315 40 46, Fex: +4 021 315 40 45, E-mail: pardexpertgroup@yahoo.com, www.pardexpertgrwip.ro

LUCRĂRI DE REFERINŢA EXECUTATE 
(  ordine cronologica)

1. Beneficiar Tracon SA -35.000 m2 -  sistem OS 8( standard
internaţional) - Parcare

2. Stadion National -  9.000 m2 — sistem OS 8 ( standard
internaţional)- Parcare VIP

3. Bogart

4. Unicredit/Bogart

- 6.000 m2 -  sistem antiderapant
Parcare, OS 8

-  3.000 m2 -  sistem antiderapant parcare, OS 8

5.. Strabag/Johnsons Controll 2 - 4.000 m2 -  sistem antiderapant Docking
Ar ea, OS 8

6. Bogart - 4.000 m2 - parcare hotel, OS 8

7 Strabag/  SKY TOWER - 39.000 m2 -  sistem special de parcare cu
preluare de fisuri, standard 
internaţional OS 11b, OS 13

8. Floreasca Bussiness P ark- 13.000m2 sistem special de parcare cu
preluare de fisuri, standard 
internaţional OS 11b

9.Mega Image 

10. Lake View- Nepii

-  8.000 m2 -  diverse lucrări pardoseli in 
magazine si parcari, OS 8 

- 8.000 m2 -  înlocuire sistem parcare, aplicare 
sistem sistem standard OS 11B

mailto:pardexpertgroup@yahoo.com
http://www.pardexpertgrwip.ro


Bucureşti, Str. Biharia 67 - 77, Corp C, EL 1, Sector 1,013981, România, Tel.:+4 021 3154046, Fax:+4 021 3154045, E-mail: pardexpertgrmip@yahoo.com, www.pardexper4grcHjp.ro

11. SKANSKA - 15.000 m2 -  diverse lucrări de acoperire cu rasina epoxidica,
GREEN COURTBUCHAREST-  OS 11B, OS 8

12. Bauelemente -  Parcare supraetajata Ploieşti -  11.000 m 2, sistem, OS 8 rOS 11B , si
OSII  A

13.. Vastint - Timpuri Noi faza 1,35.000 m2 diverse sisteme de pretectie betoane, OS 8 , OS
11B,  OS HA

14. . Lidl -  10.000 m 2, diverse proiecţii de betoane in parcare, OS 8

15. IBM- 15.000 m2 sisteme de proiecţii betoane, OS 11B , OS 8

16. PORR -  METRO OFFICE —12.000 m 2, lucrări de protetctie p t betoane in parcare, OS8,
OS 11B-

17. IBM -  aplicare sistem standarad OS 11B, 15.000 M2

18. LIDL -  aplicare sisteme diverse de parcare -8.000 m2

19. THE MARK -1 7 .000m2 -  sistem standard de parcare OS 11B - i n  execuţie

20. BUILDCORP Timişoara - 35.000 m2 sisteme standard de parcare, OS Î1B, OS 11A

21. PORR -  BGB -  35.000 m2 sisteme Standard de parcare

22. PORR -  Orhideea Tower- 25.000 m2 sisteme Standarad de Parcare

23. SKANSKA - EQUILLIBRIUM-  10.000 m2 sisteme Standarda de Parcare

mailto:pardexpertgrmip@yahoo.com
http://www.pardexper4grcHjp.ro


Bucureşti, Str. Blharia 87- 77, Corp C, Et. 1, Sectar 1,013981, România, Tel.: +402131540 46, Fax; +4 021 31540 45, E-mail: pardexpertgroup@yahoo.com, www.parttexpertgroup.ro

SISTEME STANDARD INTERNATIONAL DIN EN 1504-2, V 18026 , PENTRU PARCARE

S&afloor Multidut EB12 (discount material proiect)
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jSlkafloor Multiplex PB-21 (discount material proiect)

liip« Pil ■rrtitfWTBP'tntfl, isfarwtx, d<4J ‘«liattci, O* prthlfenr f 1 itsca da fi mii . < 
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! Amorsa aiKsrooor-ibi 4730 m 0 3 4.40 2.20
Imprastlere uşoara 05 03 - 0.7 mm 25 kg 08 0.12 0.10
Strat da uzura Slkafloor-375 30 ta 13 532 9.58
Imprastlere In exces QS 0J&-1.2 ito 25 ta 5 0.12 0.60
Strat desigilare Slkafloor-378 RAL 7032/7035 30kg 0.9 5.95 535
Pr?* ManosTera Aplicator SC. Pandexpert SJLL s 4.50 4.50
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AReţate 0.70
Manopera 4.50

iSttafloor Muttiltex PB-21 dtacomit material proiect + bacK rfiscount S% (eonf. Contract) acordat In «van»
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Certifici re OS 13

il— =------------- " - - Prodiui Amb-Jilvn Consum hţ/mJ Preţ de Iuti t  kc Pt@1 i/W
Amorsa Slkafloor-161 4730 ta 0.5 *lÂti — _. Z.U1
Imprastlere uşoara QS a 3 -0.7 mm 25 te 0.8 0.11 0.09
Strat de uzura Slkafloor-375 30 kg 13 4.B8 8.78
Imprastlere In exces QS0.6-l.2mm 25 kg 5 0.11 0.S7
Strat de sigilare Slksfloor-378 RAL 7032/7035 30 kg 0.9 s .45 4.91
Preţ Manemera Aplicator SC. Pardexoert S.R.L 1 4.50 4.50

Tct»l M iţtfll m ttA foj * (nine-pera 
ţprrî n tlm rt In f/in2 fir» W A(

Rasina 15.70
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TOP WOOD SALES
STRADA TRIFESTl, NR 5 V. SECTOR1 BUCUREŞTI 

TEI /FAX: 031.437.02.99 

IBAN: KOS1 BR1>E 426S V4I5 6630 4260 

BANCA: BRD

CtrtifU are ISO 9001,14001,1*001 

Certificare NCACE 1G6SL

Pardoseli epoxidice O S8 de 1,5 mm grosime - sistem rugos parcare

Nr. crt. DENUMIRE MATERIALE Ambalaj U.M Consum unitar 
kg/tnp

Suprafaţa
mp

Cantitate 
proiect in kg

Preţ achiziţie 
proiect 

(Ron/KG)

Valoare Preţ 
achiziţie

Pret/mp

1 Primar SN comp A 16 kg + comp 
B 4 kg kg 0.7 30,000 21,000 23.05 484,050 16.14

2 Mapefloor 1 302 SL neutru comp A (50*16 kg) + 
comp B 200 kg kg 0.8 30,000 24,000 22.7 544,800 18.16

3 Mapecolor Paste RAL 7040 bidon de 25 kg kg 0.056 30,000 1,680 77.05 129,444 4.31
4 Nisip cuart sac 25kg kg 4.5 30000 135000 0.92 124,200 4.14
5 Manopera mp 1 30000 30000 21.2 636,000 21.20

TOTAL MATERIALE FARA T.VA 1,918,494 63.95



Pardoseli epoxidice OS8 de  3 mm grosim e - s stern rugos cal de rulare

Nr. crt. DENUMIRE MATERIALE Ambalaj U.M Consum unitar 
kg/mp

Suprafaţa
mp

Cantitate 
proiect in kg

Preţ achiziţie 
proiect 

(Ron/KG)

Valoare Preţ 
achiziţie Pret/mp

1 Primer SN comp A 16 kg + comp 
B4kg kg 0.5 12,000 6,000 23.05 138,300 11.53

2 Mapefloor 1302 SL neutru comp A (50*16 kg) + 
comp B 200 kg kg 1.7 12,000 20,400 22.7 463,080 38.59

3 Mapecolor Paste RAL 7040 bidon de 25 kg kg 0.056 12,000 672 77.05 51,778 4.31
4 Nisip cuart sac 25kg kg 5.5 12000 66000 0,92 60,720 5.06
5 Manopera mp 1 12000 12000 21.2 254,400 21.20

TOTAL MATERIALE FARAT.VA 968,278 80.69

Pardoseli epoxidice OS8 de 2. 5 mm grosime - sistem rugos rampe

Nr. crt. DENUMIRE MATERIALE Ambalaj U.M Consum unitar 
kg/mp

Suprafaţa
mp

Cantitate 
proiect in kg

Preţ achiziţie 
proiect 

(Ron/KG)

Valoare Preţ 
achiziţie Pret/mp

1 Primer SN comp A 16 kg + comp 
B4kg kg 0.7 500 350 23.05 8,068 16.14

2 Mapefloor PU410 kit (A16 kg + B3.9kg} kg 1.2 500 600 23.76 14,256 28.51

3 Addltix PE galeata 1 kg kg 0.024 500 12 116.16 1,394 2.79
4 Mapefloor Finish 451 kit ( A14 kg + B6kg) kg 0.9 500 450 63.85 28,733 57.47
5 Nisip cuart sac 25kg kg 5.5 500 2750 0.32 2,530 5.06
6 Manopera mp 1 500 500 21.2 10,600 21.20

TOTAL MATERIALE JptflSV&ŞSss, 65,580 131.16
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Marcaj cu RAL 9010 a>b

Nr. crt. DENUMIRE MATERIALE Ambalaj U.M Consum unitar 
kg/mp

Suprafaţa
mp

Cantitate 
proiect in kg

Preţ achiziţie 
proiect 

(Ron/KG)

Valoare Preţ 
achiziţie

Pret/mp

1 Mapefloor 1302 sl neutru comp A 16 kg * comp 
B 4 kg kg 0.92 1,000 920 23.85 21,942 21.94

2 Mapecolor Paste RAL 9010 bidon 25kg kg 0.092 1,000 92 75.6 6,955 6.96
3 Manopera mp 1 1000 1000 86.75 86,750 86.75

TOTAL MATERIALE FARA T.V.A 115,647 115.65
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Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

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 
în vederea încheierii contractelor de realizare a protecţiei pardoselilor în subsol pentru 
sistemul OS8 la un preţ maxim de 18 euro/mp (fără TVA) şi pentru OS 13 la un preţ 
maxim de 30 euro/mp (fără TVA), pe o suprafaţă de aproximativ 60.000 mp, cu 
respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, în vederea iniţierii proiectului 
menţionat.

Şef Serviciu Control Imern, 

Marfa Cepl

Compartiment

GuvemanţăCorporativă

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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