
M UNICIPIUL BU CU R EŞTI PROIECT
CONSILIUL LO C A L SECTO R 3 Punct suplim entar

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
din 28.11.2019

HO TĂRÂRE
privind aprobarea m ajorării capitalului social al societăţii A lgorithm  R esidential S3 SRL  

cu sum a de 50.000.000 Iei în vederea m ajorării capitalului social al societăţii A lgorithm  
Construcţii S3 SRL, sumă necesară continuării lucrărilor de execuţie a obiectivului

„H ala  L a m in o r”

Consiliul Local al Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stab ilite  de Legea nr. 115/2015 p en tru  alegerea autorită ţilor adm inistra ţiei 

publice locale, pen tru  m odificarea L eg ii adm inistraţiei pub lice  locale nr. 215/2001, 
precum  ş i pen tru  m odificarea ş i com pletarea L eg ii nr. 393/2004 p r iv in d  S ta tu tu l a leşilor locali,

întrunit în  şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

A vând în vedere:
- Referatul de aprobare nr.729406/CP/27.11.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 729008/27.11.2019 al Serviciului Control Intern - 
Compartiment Guvernantă Corporativă;

- Adresa nr. 729038/27.11.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă 
Corporativă;

In conform itate cu prevederile:
- Art. 191, art. 210 alin. (1) şi art. 221 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- Art. 12, pct. 12.1. lit. o) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, 

aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 7, pct. 7.1, pct. 7.2 şi art. 12, pct 12.1, lit. c) din Actul Constitutiv al societăţii 

Algorithm Construcţii S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările 
şi completările ulterioare;

- HCLS3 nr. 586/19.11.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii 
Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării 
capitalului social al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL, sumă necesară lucrărilor 
de execuţie a obiectivului ,JIala Laminor”.

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. (3) lit. h) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,



H O TĂRĂŞTE:

Art.I. (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii Algorithm Residential S3 
SRL cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societăţii Algorithm 
Construcţii S 3 SRL, sumă necesară lucrărilor de execuţie a obiectivului ,JHala Laminor”, cu 
respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

(2) în prezent capitalul social al societăţii Algorithm Residential S3 SRL este 
în valoare totală de 202.000.000 lei, fiind format din 40.400 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 5.000 lei. Prin majorarea capitalului social cu suma de 50.000.000 lei acesta va 
deveni 252.000.000 lei fiind format din 50.400 părţi sociale cu valoare nominală 5.000 lei, 
cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

a) 99.9603 % - Sectorul 3 al Muncipiului Bucureşti, prin Consiliul Local Sector 3 
(50.380 părţi sociale, în valoare de 251.900.000 lei);
b) ) 0.0397 % - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (20 părţi sociale, în 
valoare de 100.000 lei);

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al 
societăţii Algorithm Residential S3 SRL, având ca obiect majorarea capitalului social conform 
articolului 1 din prezenta hotărâre, precum şi a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a 
sus menţionatei decizii.

A rt.3, Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică şi societăţile Algorithm 
Residential S3 SRL şi Algorithm Construcţii S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii 

Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 50.000.000 lei 
în vederea majorării capitalului social al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, 

sumă necesară continuării lucrărilor de execuţie a obiectivului
„Hala Laminot>'

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

W i f l o / s
N r..

Data,

www.primarte3.r0 '

în vederea susţinerii proiectului privind „Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza 
-  Destinaţie de relaxare)", situat în Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3, societatea Algorithm 
Residential S3 SRL, în calitatea sa de asociat majoritar, a solicitat adoptarea unei hotărâri având ca 
obiect aprobarea majorării capitalului social al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, cu suma de
50.000. 000 lei (cincizeci de milioane lei), inclusiv TVA, prin majorarea capitalului social al Algorithm 
Residential S3 SRL cu aceeaşi sumă, necesară continuării lucrărilor aferente obiectivului „Hala 
Laminor".

Majorarea este necesară pentru realizarea proiectului menţionat, având în vedere nota 
concept elaborată de societatea Algorithm Construcţii S3 SRL cu anexele sale (buget proiect, 
prezentare proiect şi studiu conceptual şi de design) potrivit căreia lucrările specifice apărute pe 
parcurs antrenează şi costuri suplimentare faţă de cele deja existente, pentru etapa de construire 
parcare subterană cu circulaţiile aferente în subsolul Halei Laminor.

în prezent capitalul social al societăţii Algorithm Residential S3 SRL este în valoare totală de
202.000. 000 lei, fiind format din 40.400 părţi sociale, cu o valoare nominală de 5.000 lei. Prin 
majorarea capitalului social cu suma de 50.000.000 lei acesta va deveni 252.000.000 lei fiind format 
din 50.400 părţi sociale cu valoare nominală 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind 
următoarele:

a) 99.9603 % - Sectorul 3 al Muncipiului Bucureşti, prin Consiliul Local Sector 3 (50.380 părţi 
sociale, în valoare de 251.900.000 lei);
b) 0.0397 % - Administrare Active Sector 3 SRL (20 părţi sociale, în valoare de 100.000 lei). 
Luând în considerare cele menţionate şi ţinând seamă de raportul de specialitate

nr. 729008/27.11.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanţă Corporativă, am 
iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transm isă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:cabinetprimar@prin1arie3.ro
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Nr. 729008/27.11.2019

E-MAIL guvernantacorporativaiglpnm ar1e3.ro 
Str. In trarea  O d o b e şti nr. 5-7, S e cto r 3, 032156, B u cu re şti

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii 
Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării 

capitalului social al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, sumă necesară continuării 
lucrărilor de execuţie a obiectivului „Hala Laminor”

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 Legii 31/1990, sub forma unei societăţii 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.

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.

Obiectivul principal al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL este realizarea 
proiectului “Centrul cultural şi social Hala Laminor”.

Acest proiect se referă la reabilitarea şi construirea unui spaţiu cu valenţe de centru 
cultural şi social la nivelul sectorului 3 - Bucureşti. Se doreşte astfel dezvotarea întregii zone 
teritoriale Faur - Republica / 23 August. Ideea de la care porneşte proiectul este aceea de a 
dezvolta întreaga zonă teritorială Faur-Republica/23 August prin combatarea sărăciei şi a 
excluziunii sociale prin implicarea comunităţii. Pentru valorificarea Halei Laminor, s-a propus 
conversia într-un complex multifuncţional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea 
interioară a halei şi pe toate laturile de platforme destinate circulaţiei pietonale, acces auto 
pentru servire şi parcare pe latura de est, prelungirea şoselei Dudeşti-Pantelimon spre sud, 
amenajarea unei pieţe urbane reprezentative, platformă pentru circulaţie pietonală, organizarea 
unei reţele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur şi colectarea 
fluxurilor pietonale spre Hala monument.

Conform notei de concept elaborată de societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, 
etapele derulării proiectului sus-menţionat sunt următoarele:

O  Punerea în siguranţă şi reabilitarea Halei LAMINOR — etapă finalizată;
©  Construire parcare subterană cu circulaţiile aferente în subsolul Halei LAMINOR -  

etapă în curs de realizare;
©Lucrări de construcţie pentru «Hala LAMINOR — Destinaţie de relaxare» -  etapă în 

curs de realizare.
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 majoritar al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://WWW.primarie3.r0
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Prin HCLS 3 nr. 586/19.12.2018 s-a aprobat majorarea capitalului social al societăţii 
Algorithm Residential S3 la valoarea de 202.000.000 lei, divizat în 40.400 părţi sociale fiecare 
având valoarea nominală de 5.000 lei, suma de 50.000.000 lei care a făcut obiectul majorării 
fiind necesară pentru desfăşurarea lucrărilor la obiectivul Hala LAMINOR.

Având în vedere:
— Adresa nr.283 8/27.11.2019 a societăţii Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată 

cu nr. 728669/27.11.2019;
Adresa nr. 1164/26.11.2019 a societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL către 
societăţile Algorithm Residential S3 SRL (1164/26.11.2019) şi SD3 Salubritate şi 
Deszăpezire S3 SRL, cu anexele sale;
Hotărârea nr, 69/25.11.2019 a Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm 
Construcţii S3 SRL prin care aprobă majorarea capitalului social.

în conformitate cu prevederile:
■ Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 

nr.97/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare:
-art. 12, pct. 12.1. lit. o) “Adunarea Generală a Asociaţilor”„hotărăşte în orice altă 

problemă importantă privind activitatea societăţii.”
■ Actului Constitutiv al Societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, aprobat prin HCLS3 

nr. 223/30.05.2017, cu modificările şi completările ulterioare:
-art.7.1 : “Capitalul social poate f i  majorat prin Hotărârea Adunării Generale a 

Asociaţilor, în condiţiile şi respectând procedurile şi normele prevăzute de prezentul Act 
Constitutiv şi de Legea Societăţilor,'’'’

-art. 7.2:,Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natură 
sau fără  noi aporturi în condiţiile Legii 31/1990prin majorarea valorii sau numărului părţilor 
sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură se va face numai după ce valoarea 
aportului în natură va f i  stabilită pe baza unei expertize de specialitate”

- art. 12, pct. 12.1. lit. c) “ Adunarea Generală a Asociaţilor... ” ”hotărăşte majorarea 
sau reducerea capitalului so cia l

m Legii nr. 31/1990 - Legea societăţilor , republicată2, cu modificările şi completările 
ulterioare:

-art. 210 alin. (1) din : “Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau 
prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar 
şi/sau în natură.”

-art. 221 : “ Societatea cu răspundere limitată îşi poate majora capitalul social, în 
modalităţile şi din sursele prevăzute de art. 210. “

-art. 191, alin(l) “Hotărârile asociaţilor se ia în adunarea generală. ”
Majorarea de capital social al societăţii Algorithm Residential S3 SRL cu suma de

50.000.000 (cincizecimilioane) lei, solicitată şi justificată prin adresa nr. 2838/27.11.2019 
înregistrată la Cabinet Primar cu nr.728669/728669/27.11.2019, este necesară pentru majorarea 
capitalului social al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în vederea continuării proiectului 
„Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza -  Destinaţie de relaxare)” despre care se 
oferă detalii în nota de concept nr. 7922/26.11.2019 ataşată, cu anexele sale:

Anexa 1. Buget proiect 
Anexa 2. Prezentare proiect
Anexa 3. Studiu conceptual şi de design realizat de MAXMAKERS “Concept and 

Design Phase”
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în urma majorării capitalului social al societăţii Algorithm Residential S3 SRL cu
50.000. 000 acesta va fi în valoare de 252.000.000 lei, divizat în 50.400 părţi sociale, cu valoarea 
nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

a) 99.9603 % - Sectorul 3 al Muncipiului Bucureşti, prin Consiliul Local Sector 3 
(50380 părţi sociale, în valoare de 251.900.000 lei);
b) 0.0397 % - Administrare Active Sector 3 SRL (20 părţi sociale, în valoare de
100.000 lei).

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză şi aprobare proiectul hotărârii având 
ca obiect majorarea capitalului social al societăţii Algorithm Residential S3 SRL cu suma de
50.000. 000 lei în vederea majorării capitalului social al societăţii Algorithm Construcţii S3 
SRL, sumă necesară continuării lucrărilor de execuţie a obiectivului „ Hala Laminor” cu 
respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Sef Serviciu Control Intern,j 7

Compartiment Guvemanţa Corporativă, 
întocmit 

Cornelia Pivni
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Â i g o r i t h m
Residential S3 s.r .l.

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

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.
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Către: Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti
şi
dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucur* 

Sediul: Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu
majorarea capitalului social al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. cu 
suma de 50.000.000 Iei (cincizeci milioane lei), sumă destinată majorării 
capitalului social al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., în  vederea 
susţinerii proiectului „Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza -  
Destinaţie de relaxare)”, situat în Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3

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 către 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.7., punctul 7.1. din Actul Constitutiv 
”Capitalul social poate f i  majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, în condiţiile şi 
respectând procedurile şi normele prevăzute de Actul Constitutiv şi de Legea Societăţilor” şi 
art.12., punctul 12.1, Iit.c) din Actul Constitutiv ”,Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte 
majorarea sau reducerea capitalului social”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea capitalului social al 
societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 50.000.000 lei (cincizeci milioane lei), 
sumă destinată majorării capitalului social al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., în  
vederea susţinerii proiectului „Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza -  
Destinaţie de relaxare)”, situat în  Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3

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

Algoritbra Residential S3 SRL C.UX: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/54S1/2017 RO97RNCB00S7157546060001 -Ron Fax* 0314 334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.residential® graail.com

constructns3.ro



M I g o H t S i m  S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Q g)
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Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Art.3, Art.209, Art.212, Art.213, Art.1169 
din Codul Civil şi Legii 31/1990, sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect 
principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcţie a 
clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120 şi desfăşoară activităţi comerciale conform 
Art. 269 din Codul fiscal.

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

Societatea Algorithm 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, pct.
12.1, lit. c) „ Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte majorarea sau reducerea capitalului 
social. ”

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în data de 26.11.2019, 
înregistrată la sediul subscrisei cu nr. HQţţ. reies următoarele: ” în  vederea susţinerii proiectului 
„Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza -  Destinaţie de relaxare)", situat în 
Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3, se solicită adoptarea unei hotărâri având ca obiect 
aprobarea majorării capitalului social al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., cu suma de 
50.000.000 LEI, sumă necesară continuării lucrărilor la obiectivul „Hala Laminor.

Prezentare generală a proiectului „Hala Laminor -  Destinaţie de relaxare”:
Hala Laminor, încadrată de către M inisterul Culturii şi Identităţii Naţionale în categoria 

monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare şi 
reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activităţi culturale din Sectorul 3.

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

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru 
comunitatea locală şi revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea H alei Laminor, în suprafaţă de 68.000 mp, s-a propus conversia într- 
un complex multifuncţional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei şi 
platforme destinate circulaţiei pietonale, acces auto şi parcare pe latura de est, amenajarea unei 
pieţe urbane reprezentative, platformă pentru circulaţie pietonală, organizarea unei reţele stradale 
care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur şi să colecteze fluxuri pietonale spre 
Hala monument.
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Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J4G/54S1/2017 RO97RNCBQ087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCBQ087157546060002 - EUR algorithm. residential @gmaiLcom

constnictiis3.ro



; ; f
^ r i lj o j r l  t^âUtTB

^ . R e s i d e n ţ i e r i  Ş Ş a r .i

S.C ALGORITHM RLSIpENTIAL S 3 SRL ( Q
Sediul Social; Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, 

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3. ________
W fjm rtfcrt: M98. N l-.trit& ai. 1 1 »  . 

KO 14001:2004 OUSAffiaOhUDW

Etapele proiectului:

I. Punerea în siguranţă şi reabilitarea Halei LAMINOR - REALIZATĂ

II. Construire parcare subterană cu circulaţiile aferente în subsolul Halei LAMINOR -  ÎN  
CURS DE REALIZARE

III. Lucrări de construcţie pentru «Hala LAMINOR -  Destinaţie de relaxare» - ÎN  CURS DE 
REALIZARE

Descriere Etapa III: Lucrări de construcţie pentru „Lam inor Piaza Leisure Destination, 
(Lam inor Piaza -  Destinaţie de relaxare) ”

Conform Studiului conceptual şi de design realizat de MAXMAKERS etapa III a proiectului 
„Lam inor Piaza Leisure D estination, (Laminor Piaza -  Destinaţie de relaxare)” se desfăşoară pe 
mai multe zone, astfel:

1. PARC D E D ISTRACŢII, cu o suprafaţa estimate de 9.792 mp, va include circa 35 -  40 
ride-uri din care o parte vor f i  amplasate în exteriorul clădirii, iar o parte în interior.

2. Zona VEST, cu o suprafaţă estimată de 15.834 mp, va include amenajarea intrării dinspre 
Piaţa Republica, amenajarea unui spaţiu expoziţional pentru expoziţii temporare, zona de 
bowling, spaţii pentru birouri, restaurant, magazine si o gradină cu loc de joacă pentru 
copii;

3. Zona NORD, are o suprafaţă de circa 4.633 mp, va include 10 săli de cinema şi magazine;

4. Zona SUD, cu o suprafaţă estimată de 13.952 mp, va include un hotel thematic cu circa 100 
de camera şi apartamente, săli de conferinţă, restaurant şi SPA, un centru sportiv pentru 
fam ilii cu diverse jocuri, tema principală a acestuia fiin d  bazată pe fotbal. Tot în această 
zonă, este prevăzut a se amenaja un bar cu ecrane pentru vizionarea jocurilor sportive.

5. Zona CENTRALA, cu o suprafaţă estimată de 19.343 mp, va include magazine sportive, 
mgazine cu articole pentru copii precum şi o zonă destinată produselor tradiţionale

_____ româneşti. Tot aici este prevăzută o zonă pentru “Brandland" şi “Flying Theatre”. __ ___
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6. A lte zone reprezintă circa 41.621 mp din care 15.300 mp este parcare exterioară şi o sală  
de spectacole în suprafaţă de 3.315 mp. în  plus, spaţiile comune reprezintă circa 16,206 mp 
iar spaţiile administrative reprezintă 6.500 mp.

Pentru continuarea proiectului "„Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza -  
Destinaţie de relaxare)” este necesară majorarea capitalului social al societăţii Algorithm  
Construcţii S3 S.R.L. cu suma de 50.000.000 le i.”

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local 
având ca obiect majorarea capitalului social al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. cu 
suma de 50.000.000 lei (cincizeci milioane lei), sumă destinată majorării capitalului social al 
societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., necesară în vederea susţinerii proiectului 
„Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza -  Destinaţie de relaxare)”, situat în  
Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3.

La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. 
înregistrată la sediul subscrisei cu numărul MQf. din 26.11.2019.

Cu deosebită consideraţie^^—, 
dl. Panait Radu A ţinr^  

în calitate de Preşedime C A . 
Algorithm Residential S3 S.R.L.

Algorithm Residential S3 SRL C.U.L: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
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Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect majorarea capitalului^ 
social al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, cu suma de 50.000.000 LEI 
inclusiv TVA prin asociat Algorithm Residential S3 S.R.L., suma necesară 
continuării lucrărilor la obiectivul „Hala Laminor”.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. 
Bucureşti, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti 
sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coşocariu 
Alexandru-Dan, în calitate de Preşedinte Consiliu de Administraţie, având în vedere calitatea 
societăţii Algorithm Residential S3 SRL si calitatea societăţii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3, de 
asociaţi ai societăţii subscrise precum şi scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm 
prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect majorarea capitalului social al societăţii 
Algorithm Construcţii S3 SRL, cu suma de 50.000.000 LEI inclusiv TVA prin asociat 
Algorithm Residential S3 S.R.L, suma necesară continuării lucrărilor la obiectivul „Hala 
Laminor”

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 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 si nerezidenţiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociaţi ai Algorithm Construcţii S3 SRL, vă solicităm aprobarea 
majorării capitalului social al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, cu suma de 50.000.000 
LEI inclusiv TVA prin asociat Algorithm Residential S3 S.R.L, suma necesară continuării 
lucrărilor la obiectivul „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,

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mail: office@aleorithmconstructiis3.ro 
Web: www.algorith mconstructiis3. ro

Date Fiscale:
CI F 37714360 
RC J40/8651/2017 
IBAN R032BTRLROMCRT0414912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. V ă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transm isă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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platformă pentru circulaţie pietonală, organizarea unei reţele stradale care să deservească terenul 
fostei platforme industriale Faur şi să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

în  acest sens solicităm acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii Algorithm Construcţii S3 pentru aprobarea majorării capitalului social al societăţii 
Algorithm Construcţii S3 SRL, cu suma de 50.000.000 LEI inclusiv TVA prin asociat 
Algorithm Residential S3 S.R.L, suma necesară continuării lucrărilor la obiectivul „Hala 
Laminor”

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 69 din data de 25.11.2019 a Consiliului de Administraţie al 
Algorithm Construcţii S3, nota de fundamentare, precum şi alte documente justificative 
(contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită consideraţie,

Coşocariu Alexandru-Dan 

Preşedinte Consiliu de Administraţie

Algorithm Construcţii S3
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Bucureşti, Romania
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MAJORARE capital social al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, necesară continuării 

proiectului „Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza -  Destinaţie de relaxare)”

în vederea susţinerii proiectului „Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza 

-  Destinaţie de relaxare)”, situat în Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3, se solicită 

adoptarea unei hotărâri având ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societăţii 

Algorithm Construcţii S3 SRL, cu suma de 50.000.000 LEI inclusiv TVA prin asociat 

Algorithm Residential S3 S.R.L, suma necesară continuării lucrărilor la obiectivul „Hala 

Laminor”.

Prezentare generală a proiectului „Hala Laminor -  Destinaţie de relaxare”

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în categoria 

monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare şi 

reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activităţi culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafaţă de 68.000 de metri pătraţi, sunt legate de anul 

1936, odată cu înfiinţarea Uzinelor Malaxa, transformate în mii comunismului în întreprinderea 

23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Republica şi considerat pe 

bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector3 
Bucureşti, Romania
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Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru 

comunitatea locala şi revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

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 

platforme destinate circulaţiei pietonale, acces auto şi parcare pe latura de est, amenajarea unei 

pieţe urbane reprezentative, platformă pentru circulaţie pietonală, organizarea unei reţele stradale 

care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur şi să colecteze fluxuri pietonale spre 

Hala monument.

Etapele proiectului:

I. Punerea în siguranţă şi reabilitarea Halei LAMINOR - REALIZATA

II. Construire parcare subterană cu circulaţiile aferente în subsolul Halei LAMINOR -  ÎN 

CURS DE REALIZARE

III. Lucrări de construcţie pentru «Hala LAMINOR -  Destinaţie de relaxare» - ÎN CURS DE 

REALIZARE

Descriere Etapa III: Lucrări de construcţie pentru „Laminor Piaza Leisure Destination, 

(Laminor Piaza -  Destinaţie de relaxare)”

Conform Studiului conceptual şi de design realizat de MAXMAKERS etapa III a proiectului 

„Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza -  Destinaţie de relaxare)” se

desfăşoară pe mai multe zone (vezi Anexa 1 -  Buget Proiect), astfel:
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Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC J40/8651/2017 
IBAN R032BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul mdeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
m Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii $3,

http://www.aleorithmr.nnstructiis3.ro


1. PARC DE DISTRACŢII cu o suprafaţa estimate de 9.792 mp va include circa 3 5 - 4 0  

ride-uri din care o parte vor fi amplasate în exteriorul clădirii iar o parte în interior.

2. Zona VEST cu o suprafaţă estimată de 15.834 mp va include amenajarea intrării dinspre 

Piaţa Republica, amenajarea unui spaţiu expoziţional pentru expoziţii temporare, zona de 

bowling, spaţii pentru birouri, restaurant, magazine si o gradină cu loc de joaca pentru 

copii;

3. Zona NORD are o suprafaţa de circa 4.633 mp şi va include 10 săli de cinema şi 

magazine;

4. Zona SUD cu o suprafaţă estimată de 13.952 mp va include un hotel thematic cu circa 

100 de camera şi apartamente, săli de conferinţă, restaurant şi SPA, un centru sportiv 

petru familii cu diverse jocuri, tema principală a acestuia fiind bazată pe fotbal. Tot în 

axeastă zonă, este prevăzut a se amenaja un bar cu ecrane pentru vizionarea jocurilor 

sportive.

5. Zona CENTRALĂ cu o suprafaţă estimată de 19.343 mp va include magazine sportive, 

mgazine cu articole pentru copii precum şi o zonă destinată produselor tradiţionale 

româneşti. Tot aici este prevăzută o zonă pentru “Brandland” si “Flying Theatre”.

6. Alte zone reprezintă circa 41.621 mp din care 15.300 mp este parcare exterioară şi o sală 

de spectacole în suprafaţă de 3.315 mp. în plus, spaţiile comune reprezintă circa 16,206 

mp iar spaţiile administrative reprezintă 6.500 mp.
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Pentru continuarea proiectului “„Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza -  

Destinaţie de relaxare)” este necesara majorarea capitalului social al societăţii Algorithm 

Construcţii S3 cu suma de 50.000.000 lei prin asociat Algorithm Residential S3 S.R.L.

Anexa 1. Buget proiect 

Anexa 2. Prezentare proiect

Anexa 3. Studiu MAXMAKERS “Concept and Design Phase”

Preşedintele Consiliului de Administraţie Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Aigorithin Construcţii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E-mail: oftice(aalgorlthmconstructiis3.ro 
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
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ALCORITHM COMSTRUCTtl S3

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

NR. ^^ /25.11.2019

Societatea S.C. Algorithm Construcţii S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, 
Bucureşti, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, 
legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, 
republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societarii si a 
Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Consiliului de Administraţie

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, majorarea capitalului social al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, 
cu suma de 50.000.000 LEI inclusiv TVA, suma necesară continuării lucrărilor la obiectivul 
„Hala Laminor”, conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTĂRĂŞTE

PREŞEDINTE C.A.

Algorithm Construcţii S3
Bd. Basarabia nr 256, Corp CX, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E mail: officel5lalgorithmconstructiis3.ro 
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC J40/8651/2017 
IBAN R032BTR1RONCRT0414912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii 53 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.
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( f

E-MAILguvemantacorporahva@pr1marie3.ro 
Str. Intrarea O dobeştj nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

tip A C fik r  

j f j e i / v f t / Z -

Nr. 729038/27.11.2019 

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•  Proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii Algorithm 
Residential S3 SRL cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al 
societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, sumă necesară continuării lucrărilor de execuţie a 
obiectivului „Hala Laminor”, însoţit de raportul de specialitate nr. 729008/27.11.2019 şi de 
adresa nr.2838/27.11.2019 (înregistrată la PS3 cu nr.728669/27.11.2019) a societăţii Algorithm 
Residential S3 SRL,

în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Şef Serviciu Controjd^tem, 

Marta <

Compartiment Guvemanţă Corporativă 
întocmit de,

Cornelia Pivnicem

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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