
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
din 25.06.2019

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 

Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, 

aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019

Consiliu] 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 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.458102/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.457745/24.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment 
Guvemanţă Corporativă;

* Nota de fundamentare nr.4923/19.06.2019 a societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL;
- Adresa nr.457749/24.06.2019 a Serviciului Control Intern -  Compartimentul Guvemanţă 

Corporativă
în  conformitate cu prevederile:
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată2, cu modificările şi completările 

ulterioare
- Art. 10 alin. (2) lit. t) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau autorităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii 
Algorithm Construcţii S3 SRL pentru anul financiar 2019;
Art. 12.2. lit. h) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL, aprobat prin 
HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 12, pct.12.1. 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;

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 administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se acordă mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm 
Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 
al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019, cu respectarea 
prevederilor legale incidente în vigoare;



Art.2 Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, 
stabilite în suma de 97.893,43 mii lei se majorează cu suma de 77.895,22 mii lei devenind 175.788,65 
mii lei.

Art.3 Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, 
stabilite în suma de 97.591,46 mii lei. se majorează cu suma de 70.313,85 mii lei devenind 167.905,31 
mii lei

Art.4 Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în urma 
rectificării este cel prevăzut în Anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.5 Societatea Algorithm Residential S3 SRL şi societatea Algorithm Construcţii S3 SRL vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie 
al societăţii Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, 
aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Loca! Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat 
majoritar, aprobarea solicitării de înfiinţare de către societatea Algorithm Residential S3 SRL a 
societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, ce funcţionează în temeiul Legii 31/1990  sub forma unei 
societăţi cu răspundere limitată şi al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului 
constitutiv constă în activităţi de lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod 
CAEN 4120.

în vederea elaborării şi susţinerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 
194/28.03.2019 a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului Bucureşti cu privire 
la îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de 
performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, 
reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii 
muncii.

Veniturile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 cresc faţă de ultimul buget de 
venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma 
de 175.788,65 mii lei, respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 în sumă de 167.905,31 de mii 
lei, cresc faţă de ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la 
suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei, respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.

Având în vedere cele prezentate, precum şi raportul de specialitate nr. 457745/24.06.2019 al 
Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă Corporativă, am iniţiat prezentul proiect pe

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.ro
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E-MAILgUVernantadOrpOrativa@primarie3.ro 
Str. Intrarea Qdobeşti nr. 5*7, Sector 3, 032158, Bucureşti

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 

Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm 

Construcţii S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019

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, lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale COD CAEN 4120. 
Societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 
şi asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deţine calitatea de asociat 
unic al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm 
Construcţii S3 SRL a fost aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 în conformitate cu politica 
Sectorului 3 al Municiupiului Bucureşti cu privire la îmbunătăţirea performanţelor economico- 
financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanţă specifice şi obiectivele 
cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea 
profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele 
de mandat şi stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de Administraţie, 
programelor de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe 
baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări.

Prin adresa nr. 1322/20.06.2019 a societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL, înregistrată 
la Cabinet Primar sub nr. 457415/24.06.2019, în calitate de asociat unic al societăţii Algorithm 
Construcţii S3 SRL, solicită acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie 
în vederea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm 
Construcţii S3 SRL pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 
2019 al societăţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Consiliului Local Sector 3 
nr.194/28.03.2019.

Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL a aprobat prin 
hotărârea nr. 34/19.06.2019 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 
2019 al societăţii aşa cum este fundamentat prin nota nr.4923/19.06.2019.

în conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) lit. f) din Ordonanţa nr.26/2013 „Operatorii 
economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor 
art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului 
următorilor indicatori economico-financiari aprobaţi, astfel:” “ in alte situării impuse de 
prevederile legale.”

Conform art. 12, 12.2 lit. h din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 
S.R.L Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii pricipale:” „aprobă programul 
de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările) modifică planul de 
activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii).”

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei iegal justificat. Vă pute|i 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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Bugetul general rectificat pentru anul financiar 2019 al societăţii ALGORITHM 
CONSTRUCŢII S3 SRL a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare 
a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 al societăţii 
ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 SRL se formează din următoarele:
I.Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc faţă de ultimul buget de venituri şi 
cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de
175.788,65 mii Iei, respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.
Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

Â. Venituri din exploatare 
Venituri financiare
A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel 
Venituri din producţia vândută 
din care
-Venituri din servicii prestate 

cresc faţă de ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de 
la suma de 2.315,63 mii lei Ia suma de 27.290,93 mii lei, respectiv cu suma de 24.975,30 mii 
lei.

B.

1.

175.614,65 mii lei, 
174,00 mii lei.

40.837,47 mii lei

27.290,93 mii lei,

-Venituri din redevenţe şi chirii 8.913,64 mii lei,
-Alte venituri 4.632,90 mii lei,
-Venituri din vânzarea mărfurilor 22.964,04 mii lei,

cresc faţă de ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de 
la suma de 0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei, respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 89.552,94 mii lei,
cresc faţă de ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei, 
respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei.

3. Alte venituri din exploatare 22.260,20 mii lei,
din care
-din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 22.050,20 mii lei,
cresc faţă de ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei, 
respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.
-alte venituri 210,00 mii lei.
B. Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferenţe de curs 24,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei,
3. Alte venituri financiare 120,00 mii lei,

cresc faţă de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS 3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii Iei la suma de 120,00 mii lei, respectiv cu 
suma de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activităţii principale, cod 
CAEN 4120- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale şi vizează 
realizarea punerii în siguranţă a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm că imobilul 
„HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul
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nr.2314/2004 şi alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind 
producţia de:

- agregate reciclate din beton,sort 0-63,
- agregate reciclate din beton, sort 0-125.

ILCheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma 167.905,31 de mii Iei, cresc 
faţă de ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma 
de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei, respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei. 
Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

A. Cheltuieli din exploatare în suma de 167.502,41 mii lei, cresc faţă de ultimul 
buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.l 94/28.03.2019 de la suma de
97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei, respectiv cu suma de 70.250,95 
mii lei.

B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei cresc faţă de ultimul buget de venituri şi 
cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la 
suma de 402,90 mii lei, respectiv cu suma de 62,90 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare:
1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 122.063,88 mii Iei cresc faţă de ultimul 

buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei, respectiv cu suma de 56.785,34 mii 
lei:

1.1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 81.815,77 mii lei, cresc faţă de ultimul buget de 
venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei 
la suma de 81.815,77 mii lei, respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 58.074,47 mii Iei, cresc faţă 
de ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 
de la suma de 36.129,81 mii Iei Ia suma de 58.074,47 mii Iei, respectiv cu suma 
de 21.944,66 mii lei din care :
- cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 3.081,18 mii lei;
- cheltuieli cu combustibilul în suma de 5.130,15 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 1.825,50 
mii lei, cresc faţă de ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii Iei, 
respectiv cu suma de 655,50 mii lei
c) cheltuieli privind energia şi apa în suma de 662,84 mii Iei, cresc faţă de ultimul 
buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de
240,00 mii lei la suma de 662,84 mii lei, respectiv cu suma de 422,84 mii lei,
d) cheltuieli privind mărfurile 21,252,96 mii lei, cresc faţă de ultimul buget de 
venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 0 mii 
lei la suma de 21.252,96 mii Iei, respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei. 
Cheltuielile cu materialele consumabile vizează realizarea punerii în siguranţă a 
imobilului „HALA LAMINOR”.

1.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi în suma de 4.715,57 mii lei cresc faţă de 
ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei, respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile în suma de 698,96 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile în suma de 3.765,25 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 251,36 mii.

3
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1.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi în suma de 35.532,54 mii lei cresc faţă de ultimul 
buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 25.480,38 
mii lei la suma de 35.532,54 mii lei, respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei vizează:

- cheltuieli privind comisioane şi onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind 
consultanţa juridică în suma de 164,84 mii le i,
- cheltuieli de protocol în suma de 84,84 mii le i,
- cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal în suma de 408,36 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detaşare în suma de 331,22 mii lei,
- cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii în suma de 81,08 mii le i,,
- cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate în suma de 69,56 mii lei,
-alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 1.357,42 mii lei şi cuprind cheltuieli 
cu paza în suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea 
tehnicii de calcul în suma de 14,72 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în suma 
de 48,50 mii Iei, cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri în suma de
6,00 mii lei.
-alte cheltuieli în suma de 32.975,22 mii lei, cresc faţă de ultimul buget de venituri şi 
cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la 
suma de 32.975,22 mii lei, respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate îu suma de 1.131,57 mii lei,
din care:
a) Cheltuieli cu taxa de licenţă în suma de 20,00 mii lei;
b) Cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 443,00 mii lei;
c) Cheltuieli cu taxa de mediu în suma de 25,00 mii lei;
d) Cheltuieli alte taxe şi impozite în suma de 643,57 mii lei.

3. Cheltuieli de personal în suma de 25.197,12 mii lei, cresc faţă de ultimul buget de 
venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 
mii Iei la suma de 25.197,12 mii lei, respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.
Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma 20.069,88 mii lei, cresc faţă de ultimul 
buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma 
de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei, respectiv cu suma de 4.321,56 
mii lei;

b) Sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază 3620,82 mii lei;
c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 din Legea nr.227/2015 140,00 mii Iei;
d) Cheltuieli aferente Consiliului de Administraţie în suma de 946,42 mii lei;
e) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator în suma de 420,00 mii lei, cresc 

faţă de ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei, 
respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere 
şi control, comisii şi comitete -  adică pentru Consiliul de Administraţie, se precizează că aceste 
cheltuieli sunt conform statutului societăţii şi HCLS 3 nr.452/29.09.2018.
Cheltuielile cu contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii şi Consiliului 
de Administraţie.
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4.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 19.109,84mii le i ,cresc faţă de ultimul buget 
de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84 mii lei, respectiv cu suma de 9.019,23 mii 
lei,cuprind:

a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi în suma de 75,00 mii lei,
b) cheltuieli privind activele imobilizate în suma de 9.835,88 mii lei, cresc faţă de 

ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la 
suma de 1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei, respectiv cu suma de 9.198,96 
mii lei;

c) cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale în suma de 8.184,41 mii lei, 
cresc faţă de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS 3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei, 
respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:
B l. Cheltuieli privind dobânzile în suma de 320,00 mii lei,
B2. Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar în suma de 20,00 mii lei,
B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc faţă de ultimul buget de venituri şi 

cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii 
lei, respectiv cu suma de 92,90 mii lei

în considerarea aspectelor menţionate în prezentul raport de specialitate supunem spre 
analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Consiliului Local Sector 3 nr.194/28.03.2019.

Şef Serviciu ControLIntern, 
Marta CepăreanuMarta

întocmit,
Compartiment Guvemanţă Corporativă 

R î' -  ru
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Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, .SKBHw
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Către:

Sediul:

Referitor:

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti 
Ş»
dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucure! 

Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti

;SIWETC Nr S $ A S i ' -
- Anijlti y ;

•tABINET PRIMAR
a f r t / r

"Mâe. S ? / j
Nr.

Data..
Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu1 jLocal având ca obiect 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al 
societăţii Âlgorithm Construcţii S3 S.R.L., dar şi împuternicirea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. 
privind emiterea deciziei în vederea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

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 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: lit.o) 
Adunarea Generală „hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii" şi 
ţinând cont de calitatea subscrisei de ASOCIAT al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., 
respectând Cap. IV, Art. 12.2, lit.h), din Actul constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 
S.R.L.: „Asociatul: aprobă programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi 

finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri (remuneraţie 
pentru activităţile Societăţii)", înaintăm prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., 
dar şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm 
Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Algorithm ResiitenSal S3 SRL C.U.I.: 37409961) BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Pamelitimn Tel: 0314.334,452
Calea Vilan nr. 242 Reg. Com J4(V54S1/20I7 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR aIgorithm.residential@gmail.cora
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_____ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

MCA fMCA

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 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.

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 CAKN 4120 -  lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.

Societatea Algorithm Residential 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 
al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., cap. IV, art. 12.2, 
Asociatul ”hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor a n u a le l i t .h )  ”aprobă programul de
activitate şi bugetul societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările anuale), modifică planul de 
activitate şi bugetul şi stanbileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile societăţii)”;

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în data de 20.06,2019, 
înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 540 reies următoarele: ” Conform H.C.L.S nr. 330 din 
13.06.2019 şi Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, art. 12, lit h), 
Asociatul: „aprobă programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), 
modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri (remuneraţie pentru 
activităţile Societăţii) ”. Cu toate acestea, desfăşurarea exerciţiului financiar este condiţionată de 
respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- 
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, 
publicată în Monitorul Oficial la data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de 
adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin ordonanţa nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcţionare, inclusiv ale unei 
societăţi comerciale private, dar care este finanţată în totalitate de către o autoritate publică 
centrala sau locală. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcţionează, 
în mod imperativ, în baza unui buget de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus 
înfiinţarea acesteia.

Algorlitim Residential S3 SRL C.U.I.r 374099*0 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucumla Panteliomn Tel: 0314.334.452
Calea Vitan nr. 242 Re,e. Com J40/54JS1/2017 R097RNCB008715754*0600(>1 -Ron Fa*: 0314.334.4.4]
Bucureşti Sector 3 031295 RO70RNCB00H7157546060Q02 - EUR aJgorilhm.rei'idenUal@gmail,eorn
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Algorithm Construcţii S3 S.R.L. este o societate care în desfăşurarea activităţii este ţinută 
de respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 26/2013. Astfel, activitatea societăţii se deşfaşoara în 
baza unui buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 
Bucureşti.

Bugetul general rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L. 
a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM 
CONSTRUCŢII S3 S.R.L se formează din următoarele:
I.
Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de 
175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii le i

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:
Venituri din exploatare 175.614,65 mii lei,
Venituri financiare 174,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

Venituri din producţia vanduta 40.837,47 mii lei din
care
-Venituri din servicii prestate 27.290,93 mii lei, cresc fata de
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.

-Venituri din redevenţe şi chirii 8.913,64 mii lei,
-Alte venituri 4.632,90 mii lei,
-Venituri din vanzarea mărfurilor 22.964,04 mii lei, cresc fata de
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 0 mii 
lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 89.552,94 mii lei, cresc fata de
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei

Alte venituri din exploatare 22.260,20 mii lei,din care

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

CLU.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn
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-din vanzctrea activelor si alte operaţii de capital 22.050,20 mii lei, cresc fata
de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei respectiv cu suma de 19.835,88 mii leu

-alte venituri 210,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

Venituri financiare din diferente de curs 24,00 mii lei,
Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei,
Alte venituri financiare 120,00 mii lei, cresc fata de
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii 
lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor f i  realizate conform activitate principala, cod CAEN 4120- 
Lucrari de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale si vizează realizarea punerii in 
siguranţa a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla 
inscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din 
expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producţia de -Agregate reciclate din 
beton, sort 0-63,
- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

II.
Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, cresc fata 
de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.
Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:
Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.251,46 mii lei la suma de 
167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.
Cheltuieli financiare 402,90 mii leu cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat 

prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 mii lei respectiv 
cu suma de 62,90 mii leu

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri şi servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget de 
venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la 
suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:

Algorithm Residential S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA- Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
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A l  Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri 
si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei la suma de 
81.815,77 mii lei respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei din care:
a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 58.074,47 mii tei, cresc fata de ultimul buget 
de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 36.129,81 mii lei la 
suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de 21.944,66 mii lei din care : cheltuieli cu piesele de 
schimb in suma de 3.081,18 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.
b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.825,50 mii lei, cresc 
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de
1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei respectiv cu suma de 655,50 mii lei
c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 662,84 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri 
si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 240,00 mii lei la suma de 
662,84 mii lei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,
d) cheltuieli privind mărfurile 21.252,96 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli 
aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 21.252,96 mii lei 
respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranţa a imobilului 
„HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista 
Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi in suma de 4.715,57 mii lei cresc fata de ultimul 
buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.258,35 mii 
lei kt suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreţinerea si reparaţiile in suma de 698,96 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de 3.765,25 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 251,36 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi in suma de 35.532,54 mii le i , cresc fata de ultimul 
buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 25.480,38 mii 
lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei vizeaza
- cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta 
juridica in suma de 164,84 mii lei,
-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii le i,
-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 408,36 mii lei,
-cheltuieli de deplasare,detaşare in suma de 331,22 mii lei,
- cheltuieli poştale si de telecomunicaţii in suma de 81,08 mii lei, ,
-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,
-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.357,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in 
suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind întreţinerea si funcţionarea tehnicii de calcul in suma 
de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 mii lei ,cheltuieli cu 
anunţurile privind licitaţiile si alte anunţuri in suma de 6,00 mii lei.
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-a/le cheltuieli in suma de 32.975,22 mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli 
aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la suma de 32.975,22 mii 
lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

B . Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care: 
Cheltuieli cu taxa de licenţa in suma de 20,00 mii lei;
Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;
Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;
Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 
25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:
Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 15.748,32 mii lei la suma de 
20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;
Sporuri,prime si alte bonificaţii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
Cheltuieli aferente consiliului de administraţie in suma de 946,42 mii lei;
Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii lei, cresc fata de ultimul 
buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei 
la suma de 420,00 mii lei respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

în ceea ce priveşte fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii 
societăţii si sunt aferente unui număr de 500 angajaţi , conform organigrama si stat de funcţii. 
Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 
114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal- 
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, 

comisii si comitete -  adica pentru consiliul de administraţie precizam ca aceste cheltuieli sunt 
conform statutului societăţii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.
Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de
administraţie.

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84mii le i , cresc fata de ultimul buget de venituri 
si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 mii lei la suma de 
19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi in suma de 75,00 mii lei,
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cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei, cresc fata de ultimul buget de 
venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20 mii lei la 
suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;
cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, cresc fata de 
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare :
Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,
B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,
B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si 

cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei
respectiv cu suma de 92,90 mii lei. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei 
hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., dar şi împuternicirea 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. 
privind emiterea deciziei în vederea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
financiar 2019 al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcţii S3 
S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 540 din 20.06.2019.

Cu deosebită consideraţie, 
dl. Panait Radu Alin

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. Corn J40/5481/2017 RO97RNCBQ087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 * EUR algorithm.residential@gmail,com
eonstruetiis3jm



SC JRiTrfM CONSTRUCŢII S3 SRL 
JEf^Nr. 5 0 ^ ^  
Zi'ua.j(ââ....Lura.<?.̂ >..

^ O N f.T R ilC T S i 5 3

_*}
& 3 )

ROMÂNIAtaiM»)i IIMM»

5 ?

Es e

3  TI 
A C

ISO 14001 TSQVQ01

VT t* î 
^  * t V

I Către A L G O R IT H M  R E SID E N TIA L S 3  S R L  j ţtCÂtţaowmw agstBegw.83.sffl-

[ S B & s â s s
Sediul S ed iu l S ocia l: B u c u re ş tise c to r  3, C alea Vitan nr, 2  A

Referitor Solicitare de adoptare a unei ho tărâri având ca obiect rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru  anul financiar 2019 al societarii A lgorithm  
Construcţii S3 S.R.L.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. 
Bucureşti, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, Corp C I, 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-Dam, în calitate de Preşedinte Consiliu de Adm inistraţie, 
având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat al societăţii subscrise 
precum şi scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei ho tărâri având ca obiect rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru  anul financiar 2019 al societăţii A lgorithm  Construcţii S'3.

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 şi nerezidenţiale.

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 şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120.

Conform H.C.L.S nr. 330 din 13.06.2019 si Actului Constitutiv al societarii Algorithm Construcţii 
S3 SRL, art. 12, lit h), Asociatul: „aproba program ul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv 
investiţiile şi finanţările), m odifică planul de activitate şi bugetul ş i stabileşte politica de preţuri 
(remuneraţie pentru activităţile Societăţii) ".

Cu toate acestea, desfăşurarea exerciţiului financiar este condiţionată de respectarea unor norme de 
ordine publica instituite prin Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale spnt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial la 
data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul 
financiar în curs.

Prin ordonanţa nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcţionare, inclusiv ale unei 
societăţi comerciale private, dar care este finanţată în totalitate de către o autoritate publică centrala 
sau locală. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcţionează, în mod 
imperativ, în baza unui buget de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus înfiinţarea 
acesteia.
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Algorithm Construcţii S3 SRL este o societate care în desfasurarea activitatii este ţinută de 
respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 26/2013. Astfel, activitatea societăţii se desfaşoara în baza 
unui buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 
Bucureşti.

Bugetul general rectificat pentru anul 2019 ai S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L. a fost 
structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII 
S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de
175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este 

A. Venituri din exploatare 175.614,65 mii lei,

B. Venituri financiare 174,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din producţia vanduta 40.837,47 mii lei din
care

-Venituri din servicii prestate 27.290,93 mii lei, cresc fata
de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.

-Venituri din redevenţe şi chirii 8.913,64 mii lei,

-Alte venituri 4.632,90 mii lei,
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-Venituri din vanzarea mărfurilor 22.964,04 mii lei, cresc fata de
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii 
lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 89.552,94 mii lei, cresc fata 
de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma 
de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei.

3. Alte venituri din exploatare 22.260,20 mii lei,din care

4. -din vanzarea activelor si alte operaţii de capital 22.050,20 mii lei, cresc
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la 
suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei respectiv cu suma de 19.835,88 mii 
lei.

-alte venituri 210,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferente de curs 24,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei,

5. Alte venituri financiare 120,00 mii lei, cresc fata
de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr.194/28.03.2019 de la suma 
de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 
4120-Lucrari de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in 
siguranţa a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla inscris in 
Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare 
conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producţia de -Agregate reciclate din beton,sort 
0-63,
- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mail: oftîce@algoritlimcanstructiis3 .ro 
Web: www.algorithmconstmctiis3.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.

http://www.algorithmconstmctiis3.ro


A LG O R IT H M  C O N S T R U C Ţ II  S 3

1 ;V V- V; 
Ro m â n i aI II ■ 30141 dHtBW hHdiA .AC.

S J l
* 'C  B_______

I I .

6. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, 
cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 
de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei respectiv cu suma de 
70.313,85 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

A. Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de 
venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.251,46 
mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.

B. Cheltuieli financiare 402,90 mii Iei. cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli 
aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 
mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri şi servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget de 
venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la 
suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:

A l  Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul buget 
de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de
37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei 
din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 58.074,47 mii lei, cresc fata de 
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la 
suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de
21.944,66 mii lei din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii lei si 
cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.825,50 
mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei respectiv 
cu suma de 655,50 mii lei
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c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 662,84 mii lei, cresc fata de ultimul buget 
de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 240,00 
mii lei la suma de 662,84 mii lei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,
d) cheltuieli privind mărfurile 21.252,96 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 
21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranţa a 
imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in 
Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi in suma de 4.715,57 mii lei cresc fata de 
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparaţiile in suma de 698,96 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de 3.765,25 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 251,36 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi in suma de 35.532,54 mii le i ,cresc fata de 
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei
vizeaza
- cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind 
consultanta juridica in suma de 164,84 mii le i,
-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii le i,
-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 408,36 mii lei,
-cheltuieli de deplasare,detaşare in suma de 331,22 mii lei,
- cheltuieli poştale si de telecomunicaţii in suma de 81,08 mii le i,,
-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,
-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.357,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu 
paza in suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcţionarea tehnicii de 
calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 mii lei 
,cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile si alte anunţuri in suma de 6,00 mii lei.
-alte cheltuieli in suma de 32.975,22 mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la suma 
de 32.975,22 mii lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care:
a) Cheltuieli cu taxa de licenţa in suma de 20,00 mii Ier;
b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;
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c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;
d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei,cresc fata de ultimul buget de 
venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei 
la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de 
venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;

b) Sporuri,prime si alte bonificaţii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
d) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie in suma de 946,42 mii lei;
e) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii lei,cresc fata 

de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de 
la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei respectiv cu suma de 124,82 mii 
lei;

In ceea ce priveşte fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii 
societăţii si sunt aferente unui număr de 500 angajaţi , conform organigrama si stat de funcţii. 
Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 
114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal- 
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, 
comisii si comitete -  adica pentru consiliul de administraţie precizam ca aceste cheltuieli sunt 
conform statutului societăţii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de 
administraţie.

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84mii le i ,cresc fata de ultimul buget de 
venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 mii lei 
la suma de 19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:

a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi in suma de 75,00 mii lei,
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b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei,cresc fata de ultimul 
buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de
1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;

c) cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, cresc 
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de 
la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei respectiv cu suma de 1.014,55 
mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

B l. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,

B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli 
aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei respectiv cu 
suma de 92,90 mii lei

Pentru aceste considerente vă solicităm adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al 
S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 34 din data de 19.06.2019 a Consiliului de Administraţie al 
Agorithm Construcţii S 3 , nota de fundamentare şi bugetul.

Cu deosebită consideraţie,

Coşocariu Alexandru-Dan 

Preşedinte Consiliu de Administraţie
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HOTARAREA Nr. 34 din 19.06.2019

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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, astfel:

Bugetul general rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L a 
fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM 
CONSTRUCŢII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri 
si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de
175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.
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Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare 175.614,65 mii lei,

B. Venituri financiare 174,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din producţia vanduta 40.837,47 mii lei
din care

-Venituri din servicii prestate 27.290,93 mii lei, cresc
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma 
de 2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.

-Venituri din redevenţe şi chirii 8.913,64 mii lei.

-Alte venituri 4.632,90 mii lei,

-Venituri din vanzarea mărfurilor 22.964,04 mii lei, cresc fata
de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 89.552,94 mii lei, cresc 
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de 
la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 
10.000,00 mii lei. 3

3. Alte venituri din exploatare 22.260,20 mii lei,din
care

Algorithm Construcţii $3
Bd, Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3
Bucureşti, Romania
E -01311: Office® alEorrthmcon5tructiis3.ro 
Web: www.aleorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:
CI F 37714360 
RC J40/8651/2017 
IBAN R032BTRLR0NCRTQ414912701 
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.aleorithmconstructiis3.ro


4. -din vanzarea activelor si alte operaţii de capital 22.050,20 mii lei,
cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei 
respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.

-alte venituri 210,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferente de curs 24,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei,

5. Alte venituri financiare 120,00 mii lei, cresc
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de 
la suma de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod 
CAEN 4120-Lucrari de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea 
punerii in siguranţa a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se 
afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri 
din expoatare conform certificatului rir. 2293- CPR -0528 privind producţia de -Agregate 
reciclate din beton,sort 0-63,
- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

II.

6. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, 
cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei 
respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.
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Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

A. Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget 
de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de
97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii 
lei.

B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei. cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la 
suma de 402,90 mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri şi servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget 
de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii 
lei la suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:

A l Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul 
buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de
37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei respectiv cu suma de 44.275,96 mii 
lei din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 58.074,47 mii lei, cresc fata de 
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la 
suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de
21.944,66 mii lei din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii 
lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 
1.825,50 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 
S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei 
respectiv cu suma de 655,50 mii lei
c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 662,84 mii lei, cresc fata de ultimul 
buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de
240,00 mii lei la suma de 662,84 mii lei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,
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d) cheltuieli privind mărfurile 21.252,96 mii lei, cresc fata de ultimul buget de 
venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei 
la suma de 21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranţa a 
imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in 
Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi in suma de 4.715,57 mii lei cresc fata 
de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la 
suma de 2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 mii
lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparaţiile in suma de 698,96 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de 3.765,25 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 251,36 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi in suma de 35.532,54 mii le i,cresc fata de 
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma 
de 25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii 
lei vizeaza
- cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind 
consultanta juridica in suma de 164,84 mii le i,
-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii le i,
-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 408,36 mii lei,
-cheltuieli de deplasare,detaşare in suma de 331,22 mii lei,
- cheltuieli poştale si de telecomunicaţii in suma de 81,08 mii le i,,
-cheltuieli cu servicii bancare sî asimilate in suma de 69,56 mii lei,
-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.357,42 mii lei, si cuprind cheltuieli 
cu paza in suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcţionarea tehnicii 
de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 
mii le i,cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile si alte anunţuri in suma de 6,00 mii lei. 
-alte cheltuieli in suma de 32.975,22 mii le i ,cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la 
suma de 32.975,22 mii lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.
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scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
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B.Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din
care:
a) Cheltuieli cu taxa de licenţa in suma de 20,00 mii lei;
b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;
c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;
d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei,cresc fata de ultimul buget de 
venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii 
lei la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei,cresc fata de ultimul 
buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma 
de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 
mii lei;

b) Sporuri,prime si alte bonificaţii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
d) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie in suma de 946,42 mii lei;
e) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator în suma de 420,00 mii lei,cresc 

fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei 
respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

In ceea ce priveşte fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii 
societăţii si sunt aferente unui număr de 500 angajaţi, conform organigrama si stat de funcţii. 
Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 
114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal- 
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si 
control, comisii si comitete -  adica pentru consiliul de administraţie precizam ca aceste 
cheltuieli sunt conform statutului societăţii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.
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Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului 
de administraţie.

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84mii le i ,cresc fata de ultimul buget 
de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 
mii lei la suma de 19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:

a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi in suma de 75,00 mii lei,
b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei,cresc fata de ultimul 

buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de
1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;

c) cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, 
cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei 
respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,

B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii 
lei respectiv cu suma de 92,90 mii lei

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare.

Coşocariu Alexandru-Dan

Preşedinte al Corn 

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

Cosocariu Alexandru Dan: 

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina: 

Marinescu Gabriel Mircea: 

Uşurel u Gabriel Alexandru:

Data:
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NOTA DE FUNDAMENTARE 

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 

Pe anul 2019

SC ALGORITHW CONSTRUCŢII S3 SRL 
INTRARE Nr m m *

aua...|Si...Luni.Q..C,...

Fundamentarea in vederea susţinerii proiectului privind rectificarea Bugetul de venituri 
si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L.

In vederea elaborării si susţinerii proiectului privind rectificarea Bugetul de venituri si 
cheltuieli pentru anul 2019 S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L a avut in vedere: 
respectarea politicii Sectorului 3 ai Municiupiului Bucureşti cu privire la îmbunătăţirea 
performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanţă 
specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea 
pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, 
prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a 
Consiliului de administraţie, programelor de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea 
activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora,a programelor de 
investiţii şi dotări.
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Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 
2021, buget previzional1 , respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest 
motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in 
încercarea ca pe bazele Iui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021. 
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit in ideea unei administrări cat 
mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile
următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările 
ulterioare;

2. Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
5. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritara;

6. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 
întreprinderilor publice;

7. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

8. Legea nr.50/2019 privind bugetului de stat pe anul 2019

Bugetul general rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L. a 
fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.
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Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM 
CONSTRUCŢII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri 
si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de
175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare 175.614,65 mii lei,

B. Venituri financiare 174,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din producţia vanduta 40.837,47 mii lei
din care

-Venituri din servicii prestate 27.290,93 mii lei, cresc
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma 
de 2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.

-Venituri din redevenţe şi chirii 8.913,64 mii lei,

-Alte venituri 4.632,90 mii lei,

-Venituri din vanzarea mărfurilor 22.964,04 mii lei, cresc fata
de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 
0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.
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2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 89.552,94 mii lei, cresc 
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de 
la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 
10.000,00 mii lei.

3. Alte venituri din exploatare 22.260,20 mii lei,din
care

4. -din vanzarea activelor si alte operaţii de capital 22.050,20 mii lei,
cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei 
respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.

-alte venituri 210,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferente de curs 24,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei,

5. Alte venituri financiare 120,00 mii lei, cresc
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de 
la suma de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod 
CAEN 4120-Lucrari de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea 
punerii in siguranţa a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se 
afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri
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din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producţia de -Agregate 
reciclate din beton,sort 0-63,
- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

H.

6. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, 
cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei 
respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

A. Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget 
de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de
97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii 
lei.

B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei. cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la 
suma de 402,90 mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri şi servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget 
de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii 
lei la suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:

A l  Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul 
buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de
37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei respectiv cu suma de 44.275,96 mii 
lei din care:
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a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 58.074,47 mii lei, cresc fata de 
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la 
suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de
21.944,66 mii lei din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii 
lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 
1.825,50 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 
53 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei 
respectiv cu suma de 655,50 mii lei
c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 662,84 mii lei, cresc fata de ultimul 
buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de
240,00 mii lei la suma de 662,84 mii lei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,
d) cheltuieli privind mărfurile 21.252,96 mii lei, cresc fata de ultimul buget de 
venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei 
la suma de 21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranţa a 
imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in 
Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi in suma de 4.715,57 mii lei cresc fata 
de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la 
suma de 2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 mii 
lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparaţiile in suma de 698,96 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de 3.765,25 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 251,36 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi in suma de 35.532,54 mii le i ,cresc fata de 
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma 
de 25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii 
lei vizeaza
- cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind 
consultanta juridica in suma de 164,84 mii le i,
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-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii le i,
-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 408,36 mii lei,
-cheltuieli de deplasare,detaşare in suma de 331,22 mii lei,
- cheltuieli poştale si de telecomunicaţii in suma de 81,08 mii le i,,
-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,
-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.357,42 mii lei, si cuprind cheltuieli 
cu paza in suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcţionarea tehnicii 
de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 
mii le i,cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile si alte anunţuri in suma de 6,00 mii lei. 
-alte cheltuieli in suma de 32.975,22 mii le i ,cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la 
suma de 32.975,22 mii lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din
care:
a) Cheltuieli cu taxa de licenţa in suma de 20,00 mii lei;
b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;
c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;
d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei,cresc fata de ultimul buget de 
venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii 
(ei la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei,cresc fata de ultimul 
buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma 
de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 
mii lei;

b) Sporuri,prime si alte bonificaţii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
d) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie in suma de 946,42 mii lei;
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e) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii lei,cresc 
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei 
respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

In ceea ce priveşte fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii 
societăţii si sunt aferente unui număr de 500 angajaţi, conform organigrama si stat de funcţii. 
Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 
114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal- 
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si 
control, comisii si comitete -  adica pentru consiliul de administraţie precizam ca aceste 
cheltuieli sunt conform statutului societăţii si HCLS3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului 
de administraţie .

D.AIte cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84miî le i ,cresc fata de ultimul buget 
de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 
mii lei la suma de 19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:

a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi in suma de 75,00 mii lei,
b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei,cresc fata de ultimul 

buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de
1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;

c) cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, 
cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 
nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei 
respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mafl: office is>algorithmconstructiis3.ro 
Web: www.aleorithmconstructIis3.ro

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

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

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,

B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si 
cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii 
lei respectiv cu suma de 92,90 mii lei

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societăţii S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII 
S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanţare, propunem adoptarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor 
acestuia.

întocmit,

Ec. Moldoveanu Ionela

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mail: office@aleorlthmconstmctiis3.ro 
Web: www.algorithmconstructll53.ro
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CIF 37714360 
RCJ40/8651/2017 
IBAN R032BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 m 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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI 
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 SRL 
Sediul/Adresa Bucureşti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256 
Cod unic de înregistrare RO 37714360

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

ANEXA N r.l.l
pe anul 2019

- mii lei

d

INDICATORI

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)
Venituri totale din exploatare, din care:

Nr. rd.

Realizat/
Preliminat

an
precedent

(N-l)

51549,71
51519,47

Propuneri an 
curent (N)

175788,65
175614,65

%

6 = 5/4
43947,2
43903,7

Estimări an 
N + l

177313,65
177114,65

Estimări 
an N + 2

8
179258,7
179014,7

%

9 = 7/5

9,00

10 = 8/7

10,00
1,01
1,01

l,0 jj
1,01

a) [[subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
bj~| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

0,0

Venituri financiare
0,0

30,24 174 43,5 199 244 1,14 1,23
Venituri extraordinare 0,01

HCHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 51293,26 167905,31 41976,3
fCheltuîeli de exploatare, din care: 51291,83

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 39538,78
167502,41 41875,6
122063,88 30516,0

169372,31 170610,3 1,01
168959,41 170177,4 1,01
122863,88 123263,9 1,01

1,01
1,01
1,00

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 118,02 1131,57 282,9 1181,57
cheltuîel| cu personalul, din care:

co!

C. C3

Cheltuieli de natură salarialâ (rd. 13 + rd. 14)

ch. cu salariile

bonusuri

alte cheltuieli cu personalul, din care:

11 9722,92 25197,12

12

13

14

15

8991,86 23830,7

8991,86 23830,70

6299,3 25713,12

731,06

5957,7r 24330,7

5957,7 24330,7

0 0

0,0 1382,42

1231,57 1,04
26429,12

25030,7

25030,7

1398,42

1,04
1,02 1,03

1,02 1,03

1,02 1,03



II
cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 
disponibilizărilor de personal 16 0,0

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor 
organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 526,17 946,42 236,6 946,42 946,42 1,00 1,00

C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 18 204,89 420 105,0 436 452 1,04 1,04

D. alte cheltuieli de exploatare 19 1912,11 19109,84 4777,5 19200,84 19252,84 1,00 1,00

2 Cheltuieli financiare 20 1,43 402,9 100,7 412,9 432,9 1,02 1,05

1 3 Cheltuieli extraordinare 21 0,0
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 121,48 394,34 98,6 7941,34 8648,34 20,14 1,09

IMPOZIT PE PROFIT 23 85,19 63,09 58 171

1 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 36,29 331,25 7883,34 8477,34
1 Rezerve legale 25 17 15 45

1 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 26

1 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27

II 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28

1 5
Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 30 36,29 314,25 7868,34 8432,34

1 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 31

II 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 32 18,15 86,49 143,49 425,49
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 18,15 86,49 143,49 425,49

1 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - 35 18,14 227,76 7724,85 8006,85
1 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37

a) cheltuieli materiale 38
1 b) cheltuieli cu salariile 39

II c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 ,0 - ''
f i - .



d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41
e) alte cheltuieli 42

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 100.000,00
1 Alocaţii de la buget 44

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din 
anii anteriori 45

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 100.000,00 40.000,00 40.000,00
DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 500,00 t 510,00 520,00 1,02 1,02
2 Nr. mediu de salariaţi total 49 490,00 500,00 510,00 1,02 1,02
3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 50 4.052,84 4.055,12 4.089,98 1,00 1,01
4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) 51 4.052,84 4.055,12 4.089,98 1,00 1,01
5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 52 358,40 354,63 351,49 0,99 0,99
6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 53
7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 54
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 55
9 Plăţi restante 56
10 Creanţe restante 57

CONDUCĂTORyjLLlNlTĂŢII, 
Consiliul 
Presedi^
Cosocali

ÎNTOCMIT,
Contabil

/



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI 
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 SRL 
Sediul/Adresa Bucureşti, Sector 3, Bdul Basarabia, nr. 256 
Cod unic de înregistrare RO 37714360

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul şi cheltuieli şi repartizarea pe

ANEXA Nr.1.2 - mii lei -

INDICATORI
Nr.
rd.

Prevederi an precedent (N-l) Propuneri an curent (N) % %

Realizat an Aprobat Preliminat 
/ Realizat

Trim 1 Trim II Trim III Trim IV An 7 = 6/5
8 = 

5/3a
N-2 conform

HG/Ordin
comun

conform
Hotărârii

C.A.
0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6,00 7 8

1.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 
28) 1 14781,3 110377,49 110377,49 51549,71 28849,07 52733,11 47103,23 47103,23 175788,65 3,41 3,49

1
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + 
rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 2 14780,99 110323,49 110323,49 51519,47 28831,07 52675,11 47054,23 47054,23 175614,65 3,41 3,49

a)
din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + 
rd. 6 + rd. 7), din care: 3 0 1906,54 1906,54 2786,29 4158,52 12726,32 11976,32 11976,32 40837,47 14,66

al) din vânzarea 
produselor 4

a2) din servicii prestate 5 246,54 246,54 291,96 771,88 9339,68 8589,68 8589,68 27290,93 93,47

a3) din redevenţe şi chirii 6 1180,00 1180,00 950,03 2228,41 2228,41 2228,41 2228,41 8913,64 9,38
a4) alte venituri 7 480,00 480,00 1544,3 1158,23 1158,23 1158,23 1158,23 4632,90 3,00

b) din vânzarea mărfurilor 8 7654,68 7654,68 7654,68 22964,04



c}
din subvenţii şi transferuri de 
exploatare aferente cifrei de afaceri 
nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c l
subvenţii, ct. 
prevederilor legale în 10

c2
transferuri, cf. 
prevederilor legale în 
vieoare

11

d) din producţia de imobilizări 12

e)
venituri aferente costului producţiei 
în curs de execuţie 13 14780,99 107566,95 107566,95 48733,18 22388,24 22388,24 22388,24 22388,24 89552,94 1,84 3,30

f)
alte venituri din exploatare (rd. 15 + 
rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din 14 0 850,00 850,00 0 2284,32 9905,88 5035,00 5035,00 22260,20

fl)
din amenzi şi 
penalităţi 15

«2)

din vânzarea activelor 
şi alte operaţii de 
capital (rd. 18 + rd. 
19), din care:

16 0 640,00 640,00 0 2214,32 9835,88 5000,00 5000,00 22050,20

- active corporale 17 640,00 640,00 2214,32 9835,88 5000,00 5000,00 22050,20
- active necorporale 18

f3)
din subvenţii pentru 
investiţii 19

f4)
din valorificarea 
certificatelor C02 20

f5) alte venituri 21 210,00 210,00 70,00 70,00 35,00 35,00 210,00

2
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + 
rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: 22 0,31 54,OC 54,OC 30,24 18,00 58,00 49,00 49,OC 174,00 5,75 97,55

a' din imobilizări financiare 23

b) din investiţii financiare 24 •• H

c’ din diferenţe de curs 25 24,OC 24,OC 0,6 8,00 8,00 4,00 4,00 24,OC { '40,OC



b < Jin dobânzi || 26 [ 0,3l| 30,00 30,00 25,64| 10,00 10,00 5,00 | 5,00 | 30,00| 1,17 82,71
e) alte venituri financiare | 27 1 1 1

40,00 40,00 | 40,00 1 120, ooj
Menituri extraordinare | 28 1 1

,, CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. I 
" 144) | 29 15499,5s| 110377,49 110377,49 51293,2e| 28572,11 54747,65 42399,72 42185,84j 167905,31 3,27 3,31

1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 +|| 
. rd. 86 + rd. 1201 din care: 1 30 15499,55 109857,49 109857,49 51291,83 28482,11 54636,69 42298,75 42084,87j 167502,41 3,27 3,31

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 +| 
rd. 40 + rd. 46), din care: 31 13106,91 96827,26 96827,26 39538,78 18656,21 37469,83 32981,42 32956,42| 122063,88 3,09 3,02

A l Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + 1 
rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din ] 32 7314,77 67800,27 67800,27 22487,66 9504,96 26553,6o| 22878,60 22878,6o| 81815,77 3,64 3,07

a) cheltuieli cu materiile prime 33 1690,55 0,00

b)
cheltuieli cu materialele | 
consumabile, din care: 34 5485,86 66390,27 66390,27 21412,57 9132,46 17014,00 15964,00 15964,00 58074,47 2,71 3,90

bl) cheltuieli cu piesele 
de schimb 35 0,01 236,27 236,27 227,4 275,18 1235,33 1 785,33 785,33 3081,18 13,55 #####

b2)
cheltuieli cu 
combustibilii 36 94,32 2532,00 2532,00 1222,67

_
702,00 1876,05 1276,05 1276,05 5130,15 4,20 12,96

c)
cheltuieli privind materialele de 
natura obiectelor de inventar 37 106,36 1170,00 1170,00 938,09 292,50 711,00 | 411,00 411,00 1825,50 1,95 8,82

d) cheltuieli privind energia şi apa 38 32 240,00 240,00 137 80,00 344,28 | 119,28 119,28 662,84 4,84 4,28

e) cheltuieli privind mărfurile 39 8484,32 6384,32 6384,32 21252,96

A2
cneituien privind serviciile executate 
de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din 40 653,28 3609,25 3609,25 2181,93 727,27 1729,43 1129,43 1129,43 4715,57 2,16 3,34

a)
Lneiiuiyn tu mueiinyieonşr
raoarnliila— 41 4,16 | 224,14 224,14 19,7 31,04 372,64 147,64 147,64 698,96 35,48 4,74

b)
cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 
44) din care: 42 | 647,81 | 2928,69 2928,69 2063,16 650,72 1238,18 938,18 938,18 3765,25 j 1,82 3,18

- către operatori cu 
capital
integral/maioritar de

43 j  12,8 | 115,29 115,29 68,84 38,43 25,62 25,62 25,62 115,25I 1,67 5,38

m .



b2)
către operatori cu 

capital privat 44 635,01 2813,40 2813,40 1994,32 612,29 1212,56 912,56 912,56 3649,96 1,83 3,14

c) prime de asigurare 45 1,31 456,42 456,42 99,07 45,51 118,62 43,62 43,62 251,36 2,54 75,63

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate 
de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 46 5138,86 25417,74 25417,74 14869,19 8423,98 9186,79 8973,38 8948,38 35532,54 2,39 2,89

a) cheltuieli cu colaboratorii 47

b)
cheltuieli privind comisioanele şi 
onorariul, din care: 48 25,59 274,84 274,84 86,6 58,71 75,38 45,38 45,38 224,84 2,60 3,38

bl)
cheltuieli privind 
consultanta juridică 49 25,59 214,84 214,84 86,6 28,71 45,38 45,38 45,38 164,84 1,90 3,38

c)
cheltuieli de protocol, reclamă şi 
publicitate (rd. 51 + rd. 53). din care: 50 6,43 84,84 84,84 19,24 28,28 18,85 18,85 18,85 84,84 4,41 2,99

cl) cheltuieli de protocol, 
din care: 51 6,43 84,84 84,84 19,24 28,28 18,85 18,85 18,85 84,84 4,41 2,99

potrivit Legii nr. 
193/2006, cu 52

c2)
Cr.lTlUrelJ Uc 1 ctlanlîr
şi publicitate, din 53 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LflUUH pu i
cheltuieli de reclamă 
şi publicitate, potrivit 
Legii nr. 193/2006, cu

54

-tichete cadou ptr. 
carrmanii de 55

- ch. de promovare a 
produselor 56

d)
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. 
nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), 57 C C 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C

dl)
ui. vic j |jui ioui iz.ai c ii i
domeniul medical şi 58



d2)

ch. de sponsorizare in 
domeniile educaţie, 
învăţământ, social şi 
sport, din care:
- pgnrro uuounm—
tnPtftPtyunsunzaie

59

d3) 60

d4) pentru alte acţiuni şi 61
tiuiţii*;

e)
cheltuieli cu transportul de bunuri şi 
iersoane 62 58,91 353,76 353,76 232,93 118,73 96,54 96,54 96,54 408,36 1,75
cheltuieli de deplasare, detaşare, 
transfer, din care:_____________

3,95

63 531,22 531,22 23,87 118,74 93,74 71,87 46,87 331,22 13,88

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), 
din care: 64 531,22 531,22 3,25 43,74 43,74 21,87 21,87 131,22 40,38

interna 65 105,00 105,00 35,00 35,00 17,50 17,50 105,00
-externa 66 26,22
cngtttngTriJo^aTgţrBntFag

26,22 3,25 8,74 8,74 4,37 4,37 26,22 8,07

g) 67 3,19 81,08 81,08 19,8 20,27 20,27 20,27 20,27 81,08 4,09
v ili  ne udi iLdi t; ţ>i

6,21

h)
afte'clieftuieli cu serviciile executate 
de t e j i l̂ nc^re|giLU|yi

68 5,35 69,56 69,56 5,31 17,39 17,39 17,39 17,39 69,56 13,10 0,99

69 111,33 697,22 697,22 550,23 270,12 470,12 308,59 308,59 1357,42 2,47
ii ue dsiyurdiy

4,94

îl) 70 106,67 521,00 521,00 514,93 247,05 447,05 297,05 297,05 1288,20 2,50 4,83

12)

cheltuieli privind 
întreţinerea şi 
funcţionarea tehnicii 
de caicul__________

71 2,98 24,72 24,72 8,43 4,91 4,91 2,45 2,45 14,72 1,75 2,83

i3)
cheltuieli cu
pregătirea
profesională

72 1,68 145,50 145,50 26,87 16,17 16,17 8,08 8,08 48,50 1,80 15,99

metiTiiCTiu •
reevaluarea 
imobilizărilor 
corporale şi

i4) 73



- aferente bunurilor 
de natura domeniului 
public

74

15)
cheltuieli cu 
prestaţiile efectuate 
de filiale

75

•6)

cheltuieli privind 
recrutarea şi plasarea 
personalului de 
conducere cf. 
Ordonanţei de 
urgentă a Guvernului

76

Î7)

cheltuieli cu 
anunţurile privind 
licitaţiile şi alte 
anunţuri

77 6,00 6,00 2,00 2,00 1,00 1,00 6,00

j) alte cheltuieli 78 4928,06 23325,22 23325,22 13931,21 7791,74 8394,49 8394,49 8394,49 32975,22 2,37 2,83
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi 

vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + 79 5,17 338,58 338,58 118,02 743,00 66,78 255,33 66,45 1131,57 9,59 22,83

a)
ch. cu taxa pt. activitatea de 
exploatare a resurselor minerale 80

b)
ch. cu redevenţa pentru 
concesionarea bunurilor publice şi 81

c) ch. cu taxa de licenţă 82 70,00 70,00 20,00 20,00

d) ch, cu taxa de autorizare 83 78,20 78,20 443,00 443,00

e) ch. cu taxa de mediu 84 85,00 85,00 25,00 25,00

f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 5,17 105,38 105,38 118,02 255,00 66,78 255,33 66,45 643,57 5,45 22,83
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 

100 + rd. 104 + rd. 113), din care: 86 2214,39 10747,97 10747,97 9722,92 5181,84 6687,36 6663,96 6663,96 25197,12 2.59
s'1iue£>'

4,39

CC
Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 
+ rd. 92) 87 1722,28 9982,2C 9982,2C 8991,86 4877,29 6317,81 6317,81 6317,81 2383&7C

_____e — % !% 65 \ 2 2



C I Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 
+- rd. 91}, din care: 88 1722,28 9842,20 9842,20 8991,86 4877,29 6317,81 6317,81 6317,81 23830,70 2,65 5,22

a) salarii de bază 89 1647,78 6221,38 6221,38 8579,96 3937,08 5377,60 5377,60 5377,60 20069,88 2,34 5,21
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii 
aferente salariului de bază (conform 90 74,5 3620,82 3620,82 411,9 905,21 905,21 905,21 905,21 3620,82 8,79 5,53

c) alte bonificaţii (conform CCM)' 91 35,00 35,00 35,00 35,00 140,00

C2
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + 
rd. 98 + rd. 99), din care: 92 0 140,00 140,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
a) tneiiulfeu Soclaifi prfevă!2iTTS ITT art.
25 din Legea nr. 227/2015 privind
CnHiil ficral/* rn mnHifirărilo ci

93 0 140,00 140,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- tichete de creşă, cf. 
Legii nr. 193/2006, cu
modificările

94 140,00 140,00

- tichete cadou pentru 
cheltuieli sociale 
potrivit Legii nr.

95

b) tichete de masă; 96
c) vouchere de vacanţă; 97
d) ch. privind participarea salariaţilor 
la profitul obţinut în anul precedent 98

e) alte cheltuieli conform CCM. 99

C3
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 
+ rd. 102 + rd. 103), din care: 100 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) ch. cu plăţile compensatorii 
aferente disponibilizărilor de 101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 
în baza unor hotărâri judecătoreşti 102

c) cheltuieli de natură salarială 
aferente restructurării, privatizării, 
administrator special, alte comisii si

103

C4 Cheltuieli aferente contractului de 
mandat şi a altor organe de 104 81,ÎS 535,84 535,84 526,17 230,76 254,16 230,76 230,76 946,42 1,8C 6,48





:
FI. 1)

-provizioane privind 
participarea la profit a 
salariaţilor

124 |
fl.2 )

-

‘-""pi vjţiTictfi it 11r ™ ■
legătura cu contractul 125

f2)

vel IilUI 1 U li 1
provizioane şi ajustări 
pentru depreciere sau 126 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f2 .1)

mirt»! i u i a 1 xrîr
provizioanelor (rd. 
128 + rd. 129 + rd. 1
^ —-ii--------

127 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- din participarea 
salariaţilor la profit 128
- T*n i ud[JI eUtrctr
imobilizărilor 
corporale şi a 129

_______ _______

i r J

130

2
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 
135 + rd. 138), din care: 131 0 520,00 520,00 1,43 90,00 110,97 100,97 100,97 402,90 281,75

a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 132 0 320,00 320,00 0 85,00 85,00 75,00 75,00 320,00

al)
aferente creditelor 
pentru investiţii 133 |

a2)
aferente creditelor 
pentru activitatea

| 134
300,00 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00 j  300,00

b)
cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar, din care: 135

0| 200,00 200,00 1,43 5,00 5,00 5,00 5,00 J  20,00| 13,99

bl) laferente creditelor 
pentru investiţii 1 -

b2)
aferente creditelor 
pentru activitatea 
curentă

j 137

' n 1
c) alte cheltuieli financiare | 138 . L _ I 20,97 20,97 | 20,97 (1262,9t

■■■ iţw m -
1 \\
jfil - ■*

/



3 [ 4Cheltuieli extraordinare 139

4REZULTATUL BRUT (profit/pierd ere) 
[rd. 1-rd. 29) 140 -718,25 0,00 0,00 121,48 276,96 -2014,54 4703,52 4917,40 7883,34 64,89 -0,17

1 venituri neimpozabile 141 7489,00
cneituîeTi
nprlprlnrtihilp fkral 142 0

T"“
±L

IMPOZIT PE PROFIT 143 85,19 63,09
DATE DE FUNDAMENTARE

V 1 Vk/iillUh LOldltruiiTexpKTdLdy,e,/ um
n a r g r - i r r l  J ? \-------------------------------- 144 14780,99 110323,49 110323,5 51519,47 28831,07 52675,11 47054,23 47054,23 175614,65

a) - venituri din subvenţii şi transferuri 145

b)
- alte venituri care nu se iau în calcul 
la determinarea productivităţii 146

2
Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), 
din care: **) 147 1722,28 9982,20 9982,2 8991,86 4877,29 6317,81 6317,81 6317,81 23830,70

i i
b)

148
149 1

c) 150 1
3 Cheltuieli cu salariile (rd. 88) 151 1722,28 9842,20 9842,2 8991,86 | 4877,29 6317,81 6317,81 6317,81 23830,70

4
Nr. de personal prognozat la finele 
lanului 152 200,00 200 187 500,00

5 Nr. mediu de salariaţi 153 200,00 200 116 490,00

6 a)
Câştigul mediu lunar pe salariat 
(lei/persoană) determinat pe baza 154 4159,25 4.159,25 6.459,67l X X X 4052,84

b)
Câştigul mediu lunar pe salariat 
(lei/oersoană) determinat pe baza 155

■
X X

7 a)
Productivitatea muncii în unităţi 
valorice pe total personal mediu (mii 156 551,62 551,62 444,13 X X X 358,40

b)
Productivitatea muncii în unităţi 
valorice pe total personal mediu 157

■
X X

c)

Productivitatea muncii în unităţi 
fizice pe total personal mediu 158

-
X X

,s % i% ,

■̂/A
/vy

viĈ
,



c l
)

Elemente de calcul al productivităţii 
muncii în unităţi fizice, din care 159 X X X

- cantitatea de 
produse finite (Q.PF) 160 X X X

- preţ mediu (p) 161 X X X

- valoare = QPF x p 162 X X X
ţjvjiiL T dc iii renrruiT"

totale de exploatare = 163 X X X

8 Plăţi restante 164
9 Creanţe restante, din care: 165

- de la operatori cu 
capital
integral/majoritarde
stat

166

- de la operatori cu 
capital privat 167

- de la bugetul de stat 168
- de la bugetul local 169
- de la alte entităţi 170

10 finanţarea activităţii 171

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, ÎNTOCMIT,

Consiliul de Administraţie Contabil

Moldoveanu Ionela



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI 
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 SRL 

Sediul/Adresa Bucureşti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256 
Cod unic de înregistrare RO 37714360

ANEXA Nr.1.3
Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei

Nr. crt. Indicatori

Prevederi an N-2 Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5
Aprobat Realizat

% 4 = 3/2
Aprobat Realizat

0 1 2 3 4 5 6 7
1. Venituri totale ţrd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care: 21.951,76 14.781,30 67,34% 110.377,49 51.549,71 46,70%
1 Venituri din exploatare*) 21.933,76 14.780,99 67,39% 110.323,49 51.519,47 46,70%
2 Venituri financiare 18,00 0,31 1,72% 54,00 30,24 56,00%
3 Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, ÎNTOCMIT,

Consiliul de Administraţie 
Preşedinte

Contabil

Moldoveanu Ionela



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI 
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 SRL 

Sediul/Adresa Bucureşti, Sector 3, Bdul Basarabia, nr. 256 
Cod unic de înregistrare RO 37714360

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

ANEXA Nr.1.4
- mii lei -

INDICATORI

an precedent(N-l) Valoare
Data finalizării 

investiţiei Aprobat
Realizat/

Preliminat an curent (N) an N +1 an N + 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60000 60000 100000 12000o| 140000

Surse proprii, din care: 60000 60000 100000 120000 140000

a) - capital social 60000 60000 100000 120000 140000

-
b) - profit

2 Alocaţii de la buget

3 Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4 Alte surse, din care:

- (denumire sursă) !
- (denumire sursă)

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 60000 60000 100000 120000
O



1 nvestiţii în curs, din care: 50000 90000 110000
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 50000 90000 110000

Hala Laminor, B-dul Basarabia,nr.256 50000 90000 110000

- (denumire obiectiv)
o) pentru bunurile de natura domeniului public al statului 
sau al unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului 
sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 
locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2 Investiţii noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic:

Teren + Construcţii 35000

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului 
sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv) M



c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului 
sau al unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 
ocaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente 
(modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului 
sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului 
sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)



d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 
ocaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 60000 60000 15000 30000 30000

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, 
din care:

a )- interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, ÎNTOCMIT,

Consiliul de Administraţie Contabil

Moldoveanu Ionela



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI 
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 SRL 

Sediul/Adresa Bucureşti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256 
Cod unic de înregistrare RO 37714360

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante
ANEXA Nr.1.5 - mii lei -

Nr. crt. Măsuri

An precedent (N-l) An curent (N) An N+l An N+2
Termen de Prelîminat/Realizat Influenţe (+/-) Influenţe (+/-) Influenţe (+/-)

realizare Rezultat brut 
{+/-)

Plăţi
restante Rezultat brut Plăţi restante Rezultat brut

Plăţi
restante

Rezultat
brut

Plăţi
restante

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,00
Pct. 1 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante

1 Măsura 1 . . . X X
2 Măsura 2 . . . X X

Măsura n . . . X X
TOTAL pct. 1 X X

Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1
1 Cauza 1 . . . X X
2 Cauza 2 . . . X X

Cauza n . . . X X
TOTAL pct. II X X

Pct. III TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, ÎNTOCMIT,

Consiliul de Administraţie 
Preşedinte '' / ■
Cosocariu Aii

Contabil



P R I M Ă R I A
SECTORULUI

b u c u r e ş t i

SERVICIU L CO NTRO L INTERN  
COM PARTIM ENT CUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@pnmarie3.ro
5tr. Intrarea Odobeştf nr. 5-7, Sector 3, 0321<#, Bucureşti

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•  proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandate preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, 
aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019, însoţit de raportul de specialitate şi de adresa nr. 
1322/20.06.2019 a societăţii Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu 
nr.457415/24.06.2019, 
în vederea iniţierii proiectului menţionat.

t y  acdvr

W W W.pHmarie3.r0

romania2019.eu
^reşedinţio României la Consiliu' Uniunii Europene

Nr.înreg. 457749/24.06.2019

Şef Serviciu Contratflntern,
Marta anu

întocmit,
Compartiment Guverfianţă Corporativă 

Bejenaru Raluca

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ii dezvăluite unorterti 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:guvernantacorporativa@pnmarie3.ro
http://WWW.pHmarie3.r0

