
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 

Algorithm Residenţial S3 S.R.L. pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL în vederea încheierii unui contract de 

achiziţie containere şi presscontainere cu societatea Grădinariu Import Export S.RX

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

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

întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 491766/CP/24.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 490729/23.07.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment 
Guvemanţă Corporativă;

-  Nota de fundamentare nr. 5304/27.06.2019 a societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL;
Adresa nr. 490736/23.07.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă 
Corporativă;

In conformitate cu prevederile:
Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-  HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî 
în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale în scopul construirii de locuinţe sociale;
Art. 12, pct. 12.1, lit. m) şi o) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL, 
aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare;

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

Luând în considerare:
-  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 
drepturilor cetăţenilor.
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,

HOTĂRĂŞTE :

Art.l. Se acordă un mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm 
Residenţial S3 S.R.L. pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Construcţii S 3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziţie containere şi



presscontainere cu societatea Grădinariu Import Export S.R.L, cu respectarea prevederilor legale 
incidente aflate în vigoare.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

în temeiul
OUG nr. 57/2019 pri

3 alin. (1) lit. a) din 
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3
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Nr.

Data.l'I Z W r io n
REFERAT DE APROBARE 

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

Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL în vederea încheierii unui 
contract de achiziţie containere şi presscontainere cu societatea Grădinariu Import Export S.R.L

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 
înfiinţarea societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L.

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

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

începând cu anul anterior, societatea Algorithm Construcţii S3 SRL a luat măsuri în vederea 
dezvoltării activităţii şi a patrimoniului societăţii, precum şi pentru identificarea şi dezvoltarea unui 
portofoliu de clienţi pentru generarea de venituri suplimentare din activităţi de închiriere dotări, 
activităţi de producţie şi furnizare materiale de construcţii, precum şi lucrări construcţii-montaj.

Având în vedere participarea la din ce în ce mai multe şantiere de lucru, a survenit nevoia 
asigurării mijloacelor tehnice, respectiv achiziţia de containere şi a presscontainere, necesare pentru 
transportarea în bune condiţii a materialelor de construcţii utilizate (nisip,balast,lemn) precum şi a 
deşeurilor rezultate (beton spart,moloz,pământ contaminat).

Totodată, aceste dotări vor asigura pe de-o parte necesarul pentru activitatea proprie şi pe 
de cealaltă parte, în perioadele cu încărcare mai mică, acestea pot genera venituri prin valorificare 
prin închiriere.

Pentru aceste considerente şi având în vedere adresa societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L 
nr. 1531/23.07.2019 înregistrată nr. 490487/CP/23.07.2019 şi raportul de specialitate nr. 
490729/23.07.2019 al Serviciului Control Intern -Com aa^Sifeâ^îJ& uvernanţă Corporativă, am iniţiat 
prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun apro J^¥jM $b S& ^^ Sector 3.

ROBE

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 tem ei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 

UE 20 (6/679, printr-o cerere scrisă, sem nată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Str. Intrarea O dobeşti nr. 5-7 , Sector 3, 032158 , Bucureşti

Nr.490729/23.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL 
în vederea încheierii unui contract de achiziţie containere şi presscontainere cu SC 

GRĂDINARII! IMPORT EXPORT S.R.L.

Având în vedere:
- adresa societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. cu nr. 1631/23.07.2019 înregistrată la 
Cabinet Primar cu nr. 490487/23.07.2019
- adresa societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. cu nr. 5969/17.07.2019 către societatea 
Algorithm Residenţial S 3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 S.R.L. nr, 41 
din 27.06.2019 prin care se aprobă încheierea unui contract de achiziţie cu SC GRĂDINARIU 
IMPORT EXPORT S.R.L
- Nota de fundamentare nr.5304/27.06.2019 a Consiliului de Administraţie care motivează 

necesitatea achiziţiei de containere şi presscontainere
- Cerere de ofertă către SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL nr. 719/14.05.2019
- Oferta de preţ de la SC EDMAROM PROD 2007 SRL din 18.06.2019
- Oferta de preţ de la SC LUCIMET PROD SRL din 20.06.2019
- Oferta de preţ de la SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL nr. 773/16.05.2019

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L., 
art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaţilor pentru a aproba investiţii 
care depăşesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaţilor este cea care 
hotărăşte în probleme importante privind activitatea societăţii.

Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL, art. 12.2, litera 
m) Asociatul Unic al societăţii, are tunătoarea atribuţie: „hotărăşte asupra operaţiunilor juridice 
ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare 
aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod 
succesiv”.

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile 
asociaţilor se iau în adunarea generală”

Societatea formulează acestă cerere de aprobare a achiziţiei de containere şi 
presscontainere pentru pentru transportarea în bune condiţii a materialelor de construcţii

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016 /679  în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot 11 dezvăluite unor terţi în baza unui teniei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 

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

http://WWW.primarie3.r0
mailto:v3@primarie3.ro
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utilizate (nisip,balast,lemn) precum şi a deşeurilor rezultate (beton spart, moloz, pământ 
contaminat) din activităţile de demolare si construire fapt care duce la producerea numeroaselor 
deşeuri ce trebuie colectate, separate, depozitate si transportate. Colectarea, depozitarea şi 
tranportarea acestor deşeuri în containere şi presscontainere este atât necesara, cât şi obligatorie, 
acestea ajutând la buna funcţionare a şantierelor si la protejarea mediului.

Propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. pentru 
împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 
3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziţie containere şi presscontainere cu SC 
GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate 
în vigoare.

Compartiment 
Guvemanţa Corporativă, 

Silviu Hondola

2
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Algorithm
Residenţial S3 s

Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter,
Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:

Sediul:

Referitor:

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti
Şi
dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti :1'-R 3

C A B IN E T  P R IM A R
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti

având ca  obi
1Nr- ...^

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Loca] 
împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. 
pentru încheierea unui contract cu partenerul comercial S.C. GRĂDINARIU  
IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziţia de containere şi presscontainere, 
dar şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Residenţial S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect 
împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. 
pentru încheierea unui contract cu partenerul comercial S.C. GRĂDINARIU 
IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziţia de containere şi presscontainere, 
cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

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

Subscrisa, societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/19,04.2017, având CUI 37409960, reprezentată 
legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu
Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi Asociat minoritar societatea 
Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: 
Adunarea Generală a Asociaţilor: lit. m) ”hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii 
care depăşesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiţie sau pentru  
toate investiţile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fo s t prevăzute în prealabil în 
buget”, lit. o): „hotărăşte în orice altă problem ă importantă privind  activitatea societăţii”, 
înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Preşedintelui 
C. A. al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. pentru încheierea unui contract cu 
partenerul comercial S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziţia de 
containere şi presscontainere, dar şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. privind emiterea deciziei: având
ca obiect împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. 
pentru încheierea unui contract cu partenerul comercial S.C. GRĂDINARIU IMPORT

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

C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Pantcliomn Tel: 0314.334.452
Reg. Com J40/54S1/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.residential@gmail.coni
constnictiis3.ro
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S.C  ALGORITHM RESIDENŢIAL S 3 SRL 
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, lao 9(]01:20(l8 

Camerele C3, C4, C5, Sector 3. ___

EXPORT S.R.L., privind achiziţia de containere şi presscontainere, cu respectarea 
prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 
97/20.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L.

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

A,
In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înfiinţat societatea 

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

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

Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, 
lit.m), Asociatul Unic al societăţii, respectiv Algorithm Residenţial S3 S.R.L., are umătoarea 
atribuţie:,, hotărăşte asupra operaţiunilor jurid ice ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 
(una suta mii) EURO exclusiv T. V.A., valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii 
a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv "

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei 
hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii 
Algorithm Construcţii S3 S.R.L. pentru încheierea unui contract cu partenerul comercial S.C. 
GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziţia de containere şi presscontainere, 
dar şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm  
Residenţial S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în având ca obiect împuternicirea 
Preşedintelui C.A. al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. pentru încheierea unui 
contract cu partenerul comercial S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., privind 
achiziţia de containere şi presscontainere, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate 
în vigoare.

Algorithm Residenţial S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel: 0314,334.452
Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax; 0314.334.451
Bucureşti Sector3 031295 R070RNCB0087157546060002 -EUR algorithm.rcsidential@gniail.coni

oonstruetiis3.ro
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S.C ALGORITHM RESIDENŢIAL S 3 SRL 
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, 

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.
Nr.outtfcrt̂ JWÎ Nr.cartAut: ita
ISO 9001:2008 lsQ 14001:200* OHSA3 10001:20--

La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcţii S3 
S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 675 din 24.06.2019.

Cu deosebită consideraţie, 
dl. Panait Radu Alin 

în calitate de Preşedinte C.A.

Algorithm Residenţial S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fas; 0314.334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R07GRNCB0087157546060002 -  EUR algorithm.residentiaJ@gmail.com

constructiis3.ro

mailto:algorithm.residentiaJ@gmail.com
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Sediul Sediul Social: Bucureşti, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii 
unui contract cu partenerul comercial SC GRĂDINARIU IMPORT 
EXPORT S.R.L., privind achiziţia de containere şi presscontainere.

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

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii unui 
contract cu partenerul comercial SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.RX., 
privind achiziţia de containere şi presscontainere.

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

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

Algorithm Construcţii S3
Bd Basarabia, nr 256, Corp C I- Sector 3 
Bucureşti, Romania 
E mail' officetg>aC53.ro 
Web' www.acs3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC J40/8651/2017 
IBAN RD32BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

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

http://www.acs3.ro


Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcţii S3 SRL, vă solicităm 
aprobarea încheierii unui contract cu partenerul comercial SC GRĂDINARIU IMPORT 
EXPORT S.R.L., privind achiziţia de containere şi presscontainere.

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

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie 
ai societăţii Algorithm Construcţii S3 pentru aprobarea încheierii unui contract cu 
partenerul comercial SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziţia de 
containere şi presscontainere.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 41 din data de 27.06.2019 a Consiliului de Administraţie 
ai Agorithm Construcţii S3, nota de fundamentare, precum şi alte documente justificative.

Cu deosebită consideraţie,

Coşocariu Alexandru-Dan 

Preşedinte Consiliu de Administraţie

Algorithm Construcţii S3
Bd Basarabia, nr 256. Corp C I  5ector 3 
Bucureşti, Romania 
E mall: officeglacs3.ro 
Web. www.acs3.ro

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

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terţi în baza unui tem ei 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.acs3.ro
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NOTA DE FUNDAMENTARE SCALGORtTHimjJJSTfiUCTII S3 SRL 
JEiSE Nr. S 3 o ^ (

A n a l , >

în atenţia: Consiliului de Administraţie

Referitor: Realizare operaţiuni juridice care depăşesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv

T. V.A şi implementarea măsurilor ce se impun de către Preşedintele Consiliului 

de Administraţie

în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 12.2. litera m), art. 15.2. litera f)  şi art. 16 litera g) din Actul 

Constitutiv al societăţii, precum si prevederile art. 12. litera i) din Regulamentul de organizare 

si funcţionare al Consiliului de Administraţie, supunem analizei şi dezbaterii, în vederea 

adoptării în cadrai şedinţei Consiliului de Administraţie, a propunerii de aprobare 

realizare operaţiuni juridice care depăşesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., 

valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se 

desfăşoară în mod succesiv.

în susţinerea celor de mai sus, menţionam faptul ca în cadrul activităţii desfăşurate de la 

înfiinţare şi până în prezent, societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. asigură execuţia ca 

obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranţă a construcţiei 

„Hala Laminor”, Fabrica de Ţevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, 

conservare si construire, parcare subterana cu circulaţiile aferente in subsolul Halei, monument

Algorithm Construcţii S3
Bd Basarabia, nr 256. Corp C I,  Sector 3 
Bucureşti, Roman ia
£ •mail: offlcei5>algorith mconstrudiis3.ro 
Web www.algorlthmconstructiis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC 140/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 tn 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.algorlthmconstructiis3.ro


istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări indrepatate spre finalizarea şi 

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

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activităţii şi 

patrimoniului societăţii, precum şi pentru identificarea şi dezvoltarea unui portofoliu de clienţi 

pentru generarea de venituri suplimentare din activităţi de închiriere dotări, activităţi de 

producţie şi furnizare materiale de construcţii, precum şi lucrări construcţii-montaj.

Din aceste motive, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor pentru desfăşurarea 

activităţilor mai sus expuse, supunem analizei contractul cu partenerul comercial SC 

GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., având valoare estimată la acest moment mai mare de 

100.000 euro, privind achiziţia de containere şi presscontainere.

Necesitatea achiziţiei containerelor si a presscontainerelor este justificata de creşterea 

societăţii intr-un ritm rapid, de la cativa angajaţi in urma cu doi ani la peste 350 in prezent, fapt 

ce a condus implicit la o nevoie din ce in ce mai mare de depozitare a deşeurilor municipale 

amestecate precum si a deşeurilor reciclabile rezultate din şantierele proprii.

Având in vedere dezvoltarea activitatii societarii si participarea la din ce in ce mai multe 

şantiere de lucru, a survenit nevoia asigurării mijloacelor tehnice necesare pentru transportarea in 

bune condiţii a materialelor de construcţii utilizate (nisip,balast,lemn) precum si a deşeurilor 

rezultate (beton spart,moloz,pamant contaminat)

Printre activitatile societarii noastre se numără si activitatile de demolare si construire. 

Aceste lucrări se executa cu ajutorul utilajelor pe care le deţinem .'excavatoare, 

buldoexcavatoare, pe care se pot ataşa picoane sau foarfeci de diferite dimensiuni si greutati, fapt 

care duce la producerea numeroaselor deşeuri ce trebuie colectate, separate, depozitate si 

transportate.

Algorithm Construcţii S3
Bd Basarabia, nr 256 Corp C I  Sector 3 
Bucureşti, Romania
E mai!: officeiSalgorithmconstructils3.ro 
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale-.
CIF 37714360 
RC 140/8651/2017 
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 unorterţiîn  baza unui temei legai justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii 53.

http://www.algorithmconstructiis3.r
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Colectarea, depozitarea si tranportarea acestor deşeuri in containere si presscontainere 

este atat necesara, cat si obligatorie, acestea ajutand la buna funcţionare a şantierelor, precum si a 

îngrijirii mediului.

Totodată, menţionam faptul ca aceste dotări vor asigura pe de-o parte necesarul pentru 

activitatea proprie si pe de cealalta parte, in perioadele cu incarnare mai mica, acestea pot genera 

venituri prin valorificare prin inchiriere.

Astfel, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor necesare bunei desfăşurări a 

proceselor de lucru, vă solicităm asigurarea cadrului contractual necesar, în sensul avizării 

solicitării către Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobării privind realizarea operaţiuni juridice 

care depăşesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei 

operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv, cu SC 

GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L privind achiziţionarea de containere şi 

presscontainere.

Totodată, propunem aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de către Preşedintele 

Consiliului de Administraţie, respectiv încheierea de contracte, precum şi realizare plăţi în 

conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfăşurări a activităţii societăţii.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneţi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie Algorithm Construcţii S3 S.RX.

Cosocariu Alexandru Dan

Eman ‘ "

întocmit,

Algorithm Construcţii S3
Bd Basarabia, nr 256, Corp C I, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E mailr officegiaiKorithmconstructiis3.ro 
Web- www.algorithmconstructlis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
R C 140/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRf0414912701 
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 unul tem ei legal Justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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HOTARAREA Nr. 41 din 27.06.201?

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 nerezidentiale, cod CAEN 4120.

e 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

A rt I Aprobarea încheierii nnni contract cu firma SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT 
S.R.IL

Coşocariu Aleiandru-Ran 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

Algorithm Contracţii S3 SRL

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii $3 In conformitate cu Regulamentul Uniuni! Europene 679/2016 In
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi th baza unul tem ei legal Justificat. V3 puteţi exercita drepturile prevăzute
In Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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1. CONTAINER SKIP  7MC = 20 BUC
2. PRESSCO N TA IN ER 16MC CU LIFT LA TER A L DE ÎN CĂ RCA RE = 5 BUC
3. CONTAINER ABRO LI 24MC = 6 BUC
4 PRESSCO N TA IN ER 16MC SIMPLU = 15 BUC 
5. CONTAINER A B R O LL 15MC = 15 BUC
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idasa ta Soluţia mea Succesul nostru

Către: Algorithm Construcţii S3 SRL
Sediul Social: Bd. Basarabia, nr. 256, Corp C, Sector 3, Bucureşti 
CU I: RO 37714360; Reg. Com : J40/8651/2017

Referitor cerere de ofertă nr. 719/14.05.2019

SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL a fost înfiinţata In 19.01.1994, fiind de peste 24 de ani unul 
dintre cei mai mari integratori din Romania, cu proiecte complexe, atat in mediul privat cat si pentru 
autoritatile publice, in următoarele domenii:

>  Echipamente de utilitate publica, atat pentru vara cat si iarna
❖  maturatori, echipamente multifuncţionale, autocompactoare pentru deşeuri, incarcatoare 

frontale, aspiratoare urbane, vidanje echipamente de incarcat si descărcat 
containere,autoplatforme de ridicat maşini, tractoare, etc.

❖  Cisterne, raspanditoare de material antiderapant, diferite alte accesorii de deszăpezire, etc
>  Echipamente complexe din domeniul construcţiilor

❖  Incarcatoare frontale, buldoexcavatoare, excavatoare, autogredere, macarale, 
vibrocompactoare, statii de aspalt etc

> Autospeciale pentru sltuatil de urgenta
❖  Autospeciale de stins incendii, maşini de descarcerare, scări de salvare la înălţime, etc

>  Echipamente pentru Managementul Integrat al Deşeurilor
❖  Autocompactoare, statii de sortare si transfer, pubele sl containere, platforme subterane 

si supraterane pentru colectare selectiva etc

Cifra de afaceri a companiei pe ultimii 3 ani de zile a fost: 
o 2015 - 231,432,488 RON 
«> 2016-119,769,491 RON 
o 2017-107.177.565 RON

iar situaţia contului profit/pierdere in ultimii 3 ani a fost:
• 2015 - 23,667,351 RON 
® 2016- 6,045,187 RON 
® 2017- 5.913.650 RON

Numărul mediu de angajaţi in ultimii 3 ani: 
o 2015 -  44 angajaţi 
o 2016 -  49 angajaţi
• 2017 -  45 angajaţi

Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru:
« Sediul Social: Str. Chiciurel, nr. 47, Sector 3, Bucureşti 
o Punctul de lucru : Str. Drumul Binelui, nr. 119, Sector 4, Bucureşti 
® Punct de lucru : Bld Energeticienilor, nr, 92-98, Sector 3, Bucureşti

www.gradinorfu.ro
Sediu social: S tr  C h iciu re i nr. 47. Se cto r 3, Bucureşti, Rom ânia; J40/841/1894; C IF : ROS34849Q; Capital social: 280 200 lei 
Cont: R 0 9 3  BR D E450S V0S7 3090 4500; BRD Groupe Sociale Generale-SMCC; Tel; 004(021)344.14 89; Fax' 004(021)344 14 92;

E-mail: 0ffiee@gradin3rlu.ro

http://www.gradinorfu.ro
mailto:0ffiee@gradin3rlu.ro


multifuncţionale©
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tdeea ta, Sotulia mag. Succesul nosUu.

Din punctul de vedere al servlce-ului, societatea noastra acorda o atentie deosebita necesităţilor 
beneficiarilor si rezolvării in timp util a eventualelor probleme, atat in perioada de garanţie cat si post 
garanţie, Astfel, SC Gradinariu Import Export deţine autorizaţie RAR pentru service-ul tuturor 
echipamentelor comercilizate, atat in service-ul aflat la punctul de lucru din Str Drumul Binelui nr 119, 
Sect 4, Bucureşti, cat si prin cele 3 unitati de service mobil.

De asemenea, in sensul consolidării activitatil si răspunderii nevoilor clienţilor, societatea noastra a 
devenit in iulie 2017 asociat majoritar (75%) din firma Eurobody Hydraulics SR L In acest sens, dispunem 
de inca o unitate de producţie, montaj si service, situata in A l Business Park, Sat Dragomireştl-Deal, 
Ilfov, precum si de inca o unitate de service mobil.

Facem menţiunea ca la data depunerii ofertei atat societatea noastra cat si Eurobody Hydraulics SRL 
nu se regăsesc in nicuna dintre situaţiile menţionate de legea 86/2014 privind procedura de insolventa. 
De asemenea, nu figuram cu nicio datorie la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

A . O ferta  fin an ciara

Denumire produs Cantitate | Preţ unitar 
(RON)

Valoare
(RON) TVA Garanţie 

produse (luni)

Container Skip 7mc 20.00 7,920.00 158,400.00 30,096.00 12

Container ABROLL 16mc 15.00 16,560.00 248,400.00 47,196.00 12

Container ABROLL 24mc 6.00 18,600.00 111,600.00 21,204.00 12

Presscontainer 16mc - simplu 15.00 71,040.00 1,065,600.00 202,464.00 24

Presscontalner 16mc -  cu lift 
incarcare 5.00 87,552,00 437,760.00 83,174.40 24

Total
2,021,760.00 384,134,40

Total general: 2.405.894,40 RON

*

*

Preturile sunt exprimate in Euro/bucata;
Condiţii de plata; 15% avans, diferenţa la 30 de zile de la livrare;
Termene si condiţii de livrare: 30 de zile de ia confirmarea plaţii avansului; 
Valabilitate oferta: 30 zile;
Garanţie produse: 12 luni V  < ’y ,

Data: 15.05.2019

www. gradinariu. ro
Sediu social. Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, Bucureşti. România; J40/841/1994; CIF: R0534849Q; Capital social: 260.200 lei 
Cont: R093 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC, Tel: 004(021)344.14.89: Fax. 004f02im a  u  o?



Isî Gradinariu
COLECTARE 
Şl SALUBRIZARE AUTO MACA RÂL 

E Şi ALTE 
UTILAJE

ÎNTREŢINERE
STRADALA

FISA TEHNICA 

CONTAINER ABROLL

Tip container Abroll deschis la partea superioara

înălţime cârlig 1570 mm

Execuţie conform DIN 30722

Volum Lungime interioara Lăţime interioara înălţime interioara

24 m3 6000 mm 2300 mm 1700 mm

CARACTERISTICI TEHNICE:

Containerul este prevăzut cu:
- 2 usi (usa dubla) cu sistem de inchidere fiecare si sistem de siguranţa; balamale cu sistem de lubrifiere cu 
gresoare;

2 role (0159x27Omm) cu bucşe, cu sistem de lubrifiere cu gresoare; ecartamentul rolelor - 2160 mm;
- Scara de acces in partea frontala;
- Cârlige pentru fixare prelata;

i

Sediu social
str. Chiciurei nr. 47, 031872 T: 0040 21 344 M  89, F: 0040 21 344 14 92 140/841/1994 | CIF; R05348490 Capital social; 280.200 lei
sector 3, Bucureşti, România E; office@gradlnariu,ro I w w w .gratliiia rlu .ro  R093 BRDE450S V057 3090 4snn i non r - m , ™   ........ ........

http://www.gratliiiarlu.ro


Eî Gradinariu

Materiale folosite :
- Cârligul de ridicare executat din otel rotund 0  50 mm calitate OL52 (S355JR);
- Containerul este executat din tabla calitate OL37 (S235JR) -  grosime tabla podea 4 mm si pereţi 3 mm ;
- Saşiul containerului (calea de rulare) este executata din profile INP 180 mm ;

Pereţii laterali sunt prevăzuţi cu ranforsari verticale din profile C 150x50x25x3 mm ;
Podeaua containerului este prevăzută cu ranforsari din profile C 150x50x25x3 mm.

îmbinarea pereţilor laterali cu podeaua containerului la 45°.
Container compatibil cu sistemul de ridicare cu cârlig (hooklift) inaltimea cârligului -1 5 7 0  m m ;
Capacitatea de incarcare container -  20 tone ;
Containerele sunt protejate anticoroziv cu un strat de grund la interior, iar la exterior cu un strat de grund si 
doua straturi de vopsea alchidica in nuanţa RAL aleasa de către client;
Containerele se livrează cu plăcută de identificare aplicata pe lateralul containerului ce conţine următoarele 
informaţii: numele producătorului, norma de fabricaţie, anul fabricaţiei, serie fabricaţie, masa containerului 
(kg), masa totala admisibila (tone), capacitate nominala (m3).

2

Sediu social
Str. Chiciurei nr. 47, 031872 Ţ: 0040 21 344 14 89, F; 0040 21 344 M  92
sector 3, Bucureşti, România E: office@gradmariu.ro i w jw w .qrnrlinaiiu.ru

140/841/1994 | CIF: RO5348490 ! Capital social: 280.200 tei
R093 vrut? v iori acnn r co n  r--------r -  - - - - -  -

mailto:office@gradmariu.ro


En Gradinariu
COLECTARE 
Şl SALUBRIZARE

ÎNTREŢINERE
STRADALĂ

FISA TEHNICA
Presscontainer 16 mc cu lift incarcare recipienti

Mobile compactor, ţipe N

f chipament de colectare: according DIN 30722-1 and other European standard*. 
( cip<u nalt* de la 1.6 m 5 pana la ?4 mc

Beneficii

• Operare sigură şi simplă iar forma rotunjită a pereţilor şi a plafonului asigură o descărcare uşoară 
şi curată.

» Gura de alimentare mare, înălţimea de alimentare joasă şi cârligul de ridicare rabatabil fac ca 
aceste prescontainere să fie extrem de practice

• Reducerea costurilor de evacuare a deşeurilor şi recuperarea rapidă a investiţiei
• Un consum scăzut de energie oferă o forţă de presare mare pentru un maxim de compactare.
• Sistem de prevenire a reexpandări deşeurilor presate şi ghidaje care fac imposibila pătrunderea 

mizeriei,

Sediu social
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Ei Grădînariu

SPECIFICAŢII TEHNICE
Sistem de ridicare Abroll in conformitate cu sandardul EN DIN 30 722

Motor 5,5 (kW]/4Q0 [V] / 50 [Hz] / 25 [A] group C
Sistem de conectare 16[A]6h

Sistem hidraulic
21 [L/min| / approx. 340 [kN] a/200[bar] (2,63 [kg/cm2]), 

max.420 [kN]
Senzor de ulei si temperature uleiului 

hidraulic inclus
Semnal de umplere 75% luminos si acustic

Ciclu de presare 46 [sec]
Volumul /cursa 1,36 [mc]

) Volumul/h 104 [mc]
Dimensiune gura de alimentare -sus 1700x 1750 [mm]

Dimensiune gura de alimentare -parta 
de jos 1000 x 1750 [mm]

Inaltimea de alimentare 1450 (mm]
Podea camera presare Fabricate din otel de 8 [mm].

Pereţii laterali Fabricate din otel de 8 [mm],
Ghidaje Reglabile .fabricate din poliamida

Acces in camera de presare Inclus
Usa din spate Cu deschidere tip pendul

Role spate Indus
Cârlig pentru system de manevrare cu 

abroll Inclus
Rata de compactare 5:1
Dimensiuni externe Conform schema tehnica

• Poate fi încărcat pe toate camioanele dotate cu sistem multilift sau cu lanţ

Dotări

■ 75 % semnal de umplere inclus
• 2 role de rulare inclus
• Cârlig de ridicare fata inclus
• Semnal luminos de avertizare la 75% grad de umplere inclus
• Vopsit in doua straturi RAL (60/60 my). Grund si vopsea inclus
• Senzor de ulei inclus
• Senzor de tempertura a uleiului inclus
• Convertor de faze inclus
• Construcţie ranforsata in sudura continua inclus
• înălţime de alimentare joasa inclus
« Capac peste gura de alimentare cu telescoape pe gaz, inclus
• Panou de control protejat inclus

Sediu social
str. Chiciurei nr. 47, 031873
ssctor 3, Bucureşti, România
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Ei Gradinariu

Butoane pentru oprirea de urgenta amplasate lateral si in fata 
Lift încărcare
Usa securizata in trei puncte 
Garnitura etansare usa spate 
Cadru usa intarit

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Garanţia:
- o garanţie de 24 luni, in condiţiile respectării instructajului si manualului de utiiizare.Este necesara efectuarea 
reviziei anuale
■ Echipamentele sunt insotite de verificarea TUV si certificatul de conformitate.
- Manual de utilizare in limba romana
- Termen de intervenţie pentru remedierea defecţiunilor maxim 48 de ore.

Sediu social
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Eî Gradinariu
COLECTAI 

- Şl SALUBRIZARE
ÎNTREŢINERE
STRADALĂ

FISA TEHNICA 
Presscontainer 16 mc

Mobile compactor, ţipe N

Ec hipament de colectare: accordirtg DIN 30722-1 and other European standards. 
Capacitate de la 16 m!pana la 24 mc.

Beneficii

• Operare sigură şi simplă iar forma rotunjită a pereţilor şi a plafonului asigură o descărcare uşoară 
şi curată.

• Gura de alimentare mare, înălţimea de alimentare joasă şi cârligul de ridicare rabatabil fac ca 
aceste prescontainere să fie extrem de practice

• Reducerea costurilor de evacuare a deşeurilor şi recuperarea rapidă a investiţiei
• Un consum scăzut de energie oferă o forţă de presare mare pentru un maxim de compactare.
• Sistem de prevenire a reexpandări deşeurilor presate şi ghidaje care fac imposibilă pătrunderea 

mizeriei.

Sediu social
str, Chiciurei nr. 47, 031872 T: 0040 21 344 14 89, F: 0040 21 344 14 92 ,140/84171994 CIF: RO5348490 I Capital social: 280,200 lei
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Gri Gradinariu

SPECIFICAŢII TEHNICE
Sistem de ridicare Abroll (n conformitate cu sandardul EN DIN 30 722

Motor 5,5 [kWj/400 [V] / 50 [Hz] / 25 [A] group C
Sistem de conectare 16[A]6h

Sistem hidraulic
21 fL/min| / approx. 340 [kN] a/200fbar] (2,63 [kg/cm2]), 

max.420 [kN]
Senzor de ulei si temperature uleiului 

hidraulic inclus
Semnal de umplere 75% luminos si acustic

Ciclu de presare 46 [sec]
Volumul /cursa 1,36 [mc]

Volumul/h 104 [mc]
Dimensiune gura de alimentare -sus 1700x 1750 [mm]

Dimensiune gura de alimentare -parta 
de jos 1000 x 1750 [mm]

Inaltimea de alimentare 1450 [mm]
Podea camera presare Fabricate din otel de 8 [mm].

Pereţii laterali Fabricate din oteide 8 [mm].
Ghidaje Reglabile fabricate din poliamtda

Acces in camera de presare Indus
Usa din spate Cu deschidere tip pendul

Role spate Indus
Cârlig pentru system de manevrare cu 

abroll Inclus
Rata de compactare 5:1
Dimensiuni externe Conform schema tehnica

• Poate fi încărcat pe toate camioaneie dotate cu sistem multilift sau cu lanţ

Dotări

• 75 % semnal de umplere inclus
• 2 role de rulare inclus
• Cârlig de ridicare fata inclus
• Semnal luminos de avertizare la 75% grad de umplere inclus
• Vopsit in doua straturi RAL (60/60 my). Grund si vopsea inclus
• Senzor de ulei inclus
• Senzor de tempertura a uleiului inclus
■ Convertor de faze inclus
• Construcţie ranforsata in sudura continua inclus
• înălţime de alimentare joasa inclus
• Capac peste gura de alimentare cu telescoape pe gaz. inclus
• Panou de control protejat inclus

2
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Ei Gradinariu
• Butoane pentru oprirea de urgenta amplasate lateral si in fata
• Usa securizata in trei puncte
• Garnitura etansare usa spate
• Cadru usa Întărit

inclus
inclus
inclus
inclus

Garanţia:
- o garanţie de 24 luni, in condiţiile respectării instructajului si manualului de utilizare.Este necesara efectuarea 
reviziei anuale
- Echipamentele sunt insolite de verificarea TOV si certificatul de conformitate.
-Manual de utilizare in limba romana
-Termen de intervenţie pentru remedierea defecţiunilor maxim 48 de ore. 3

3
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En Gradinariu

FISA TEHNICA
Container skip (absetzl asimetric 7 m3

Volum 7 m 3;
Dim ensiuni conform  desen LP.M. 1-1.0050.000.0000 anexat;
Execuţie conform  D IN  30720;
Form a asim etrica cu o singura clem a de basculare;
Containerul este prevăzut cu 4 butoni de agatare pe laterale;
Podeaua se executa din tabla cu grosim ea de 5 mm O L37 (S2 3 5 JR );
Pereţii laterali se executa din tabla cu grosim ea de 4 mm O L37 (S235 JR );
Ranforsari orizontale pereţi laterali -  profil U 125x45x4 mm;
Ranforsari verticale pereţi laterali -  profile UNP 80 mm;
Peretele frontal si spate se executa din tabla cu grosim ea de 4 mm OL37 (S235 JR );
M arginea rigid izată pe intreg conturul superior cu profil C 125x55x30x4 mm;
Cuva containerului este sudata com plet;
Colturile sunt întărite;
Containerul este prevăzut cu cârlige pentru fixarea prelatei sau cârlige  fixare plasa, in funcţie de tipul 
de acoperire, la alegerea clientului;

>10/841/1994 I CIF: R05348490 I Capital social: 280.200 Iei
R093 BRDE45QS V057 3090 4900 I ftRn r , ™ ~  c ~ - i o ------ ...
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Ei Gradinariu
Masa totala adm isibila: 10 tone;
Containerele sunt protejate anticoroziv cu un strat de grund la interior, iar la exterior cu un strat de 
grund si doua straturi de vopsea alchidica in nuanţa RAL aleasa de către client.
Containerele se livrează cu plăcută de identificare aplicata pe lateralul containerului ce conţine 
urm ătoarele inform aţii: num ele producătorului, norma de fabricaţie, anul fa b rica ţie i, serie fabricaţie, 
masa containerului (k g ), m asa totala adm isibila (tone), capacitate nom inala (m 3).

2
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sc.Edmarom Prod 2007s r l
CUI: RO 22238268

Reg. Com: J40/15098/2007
Punct de lucru: Stefanestil de jos, Sos. Stefanesti nr. 15, jud. Ilfov

Tel: 0722.581.846; Fax:021.424.3190; 
e-mall: edmarom.prodgJgmall.com

OFERTA 18.06.2019
Către S.C. S.C. ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L

Urmare a cererii Dvs va transmitem oferta pentru containerele solicitate după cum urmeaza:

Nr.
Crt.

Denumire Cantitate Preţ fara TVA/ 
bucata

Termen de 
livrare

Termen Garanţie

1
Presscontainer 16mc - 

simplu
15 72050 30 zile 24

2
Presscontainer 16mc -  

cu lift incarnare
5 87900 30 zile 24

3 Container Skip 7mc 20 8430 30 zile 12

4
Container ABROLL 

16mc
15 17100 30 zile 12

5
Container ABROLL 

24mc
6 19100 30 zile 12

Garanţie:
La aceste produse se acorda astfel:

- Punctul 1 si 2 o garanţie de 24 luni de la data livrării.
- Punctul 3,4 si 5 o garanţie de 12 luni de la data livrării

Condiţii de livrare si piaţa:
Termen de execuţie: 30 zile
Livrare: exworks Stefanesti, Ilfov. La cerere se poate asigura transportul la sediul clinetului. 
Plata: 30 de zile de la achitarea avansului (15%)
Valabilitate oferta: .60 zile de la data prezentei.

Director Vanzari 
Cristi Costea 
0722581846

1/1



I

Lucimet S.C. LUCIMET PROD S.R.L.

RO 15748345 J40/12528/2003
Sediul social: Sos. Ştefan cel Mare nr. 25, sector 2 - Bucureşti 
Punctul de lucru: Str. Industriilor nr. 3-5, sector 3 -  Bucureşti 
Contact: 0752.008.409 / 0744.30.40.70; office@lucimet.ro / www.lucimet.ro

OFERTA

Data: 20.06.2019
Prin prezenta va trimitem oferta noastra de preturi:

Denumire
Cantitate Preţ RON fara TVA / 

bucata
Termen de 

livrare

Container Skip 7mc 20 8110 30 zile
Container ABROLL 16mc 15 16920 30 zile
Container ABROLL 24mc 6 18900 30 zile

Presscontainer 16mc 15 72190 30 zile
Presscontainer 16mc -  cu lift încărcare in 

partea frontala 5 87990 30 zile

Condiţii plata:
Termen de execuţie ; 30 zile
Livrare: exworks locaţie Furnizor
Plata: 30 de zile de la achitarea avansului (15%)

Valabilitate oferta: 60 zile de la data prezentei

Garanţia produselor:
12 luni pentru containerele SKIP si ABROLL 

- 24 luni pentru prescontainere

Întocmit:
ing. Alexandru Pascu -  Director

î
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P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

S E R V IC IU L  C O N T R O L IN TER N  
CO M PA R TIM EN T G U V ERN A N ŢĂ  CO RPO RATIVĂ

www.primarie3.r0'

romania2019.eu
Preşedinţia României la Conslilu! Uniunii Europene

Nr. 490736/23.07.2019

Către,

CABINET PRIMAR

E-MAIL guvernantacorporativa@pri1narie3.ro 
Str. intrarea O dobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

S U d k t/

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. pentru împuternicirea 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL 
în vederea încheierii unui contract de achiziţie containere şi presscontainere cu SC 
GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L, pentru iniţierea proiectului menţionat.

Şef Serviciu Gontrol Intern, 

Marta/cMnireanu

Compartiment 

Guvemanţă Corporativă 

Silviu Hondola

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 tem ei legal justificat. V ă puteţi exercita drepturile prevăzute 

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

mailto:guvernantacorporativa@pri1narie3.ro

