
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
din 28.11.2019

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

Algorithm Construcţii S 3 SRL în vederea încheierii contractelor de executare a lucrărilor de 
instalaţie medie tensiune cu puterea de 6MW cu partenerul Elbi Electric&Lighting SRL în asociere

cu societatea Electrocons Group Proiect Intl SRL

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. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr.729409/CP/27.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 729067/27.11.2019 al Serviciului Control Intern- Compartiment 

Guvemanţă Corporativă;
-  Adresa nr. 729076/27.11.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă Corporativă; 

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

-  Art. 12.1 lit. m) 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.12,1 lit. m), din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, aprobat 
prin HCLS 3 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, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

A rt.l. Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Construcţii S3 SRL în vederea executării lucrărilor de instalaţie medie tensiune putere 6 mw cu 
partenerul Elbi Electric&Lighting SRL în asociere cu societatea Electrocons Group Proiect Intl SRL, la un 
preţ maxim de 320.146,70 euro exclusiv TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residenţial S3 SRL şi societatea Algorithm Construcţii S3 SRL vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE | 0,»..
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 

Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea 
preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în 

vederea încheierii contractelor de executare a lucrărilor de instalaţie medie tensiune cu o 
putere de 6MW cu partenerul Elbi Electric&Lighting SRL în asociere cu 

societatea Electrocons Group Proiect Intl SRL

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a înfiinţat mai multe societăţi, în scopul realizării, 
în condiţii de eficienţă şi rentabilitate a obiectivelor stabilite de administraţia locală, în 
vederea îmbunătăţirii vieţii locuitorilor sectorului.

Societatea Algorithm Residenţial 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.

Societatea Algorithm Construcţii S3 SRL a fost înfiinţată în scopul realizării lucrărilor 
de intervenţie pentru punerea în siguranţă, reabilitare şi consolidare a monumentului istoric 
„Hala Laminor", care se află într-o stare de degradare avansată, fiind încadrată în clasa de 
risc seismic I.

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 pîetonale, acces auto pentru servire 
şi parcare pe latura de est, prelungirea şoselei Dudeşti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei 
pieţe urbane reprezentative, platformă pentru circulaţie pietonală, organizarea unei reţele 
stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur şi să colecteze fluxuri 
pietonale spre Hala monument.

Având în vedere necesitatea asigurării mijlocelor pentru desfăşurarea activităţilor la 
obiectivul monument, astfel încât să nu apară niciun blocaj în procesul de reabilitare, este 
necesară încheierea unor contracte având ca obiect executarea lucrărilor de instalaţie medie 
tensiune putere 6 MW cu partenerul Elbi Electric&Lighting S.R.L. în asociere cu societatea 
Electrocons Group Proiect Intl S.R.L la un preţ maxim de 320.146,70 euro exclusiv TVA.

Ca urmare a celor prezentate şi luând în considerare raportul de specialitate nr. 
729067/27.11.2019 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvemanţă Corporativă am 
iniţiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 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 putefi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Nr.. 729067/27.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL 
pentru încheierea contractelor de executare a lucrărilor de instalaţie medie tensiune cu o

putere de 6MW

Societatea Algorithm Residenţial 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.

Societatea 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 şi C61, resturare, 
conservare şi construire, parcare subterană cu circulaţiile aferente în subsolul Halei, imobil 
situat în B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndrepatate spre finalizarea şi punerea în 
funcţiune a centrului social şi de agrement Hala Laminor.

Conform notei de fundamentare nr. din 25.11.2019 a societăţii Algorithm Construcţii 
S3 SRL, pentru necesitatea asigurării mijlocelor în vederea desfăşurării activităţilor la 
obiectivul monument, astfel încât să nu apară niciun blocaj în procesul de reabilitare, se impune 
încheierea unor contracte cu privire la executarea lucrărilor de instalaţie medie tensiune putere 
6 MW cu partenerul ELBI ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. în asociere cu SC 
ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL S.R.L , având valoare estimată la acest moment 
mai mare de 100.000 euro.

Având în vedere:
- Oferta Cristalin Project Managment nr. 7841 din 20.11.2019
- Oferta Elbi Electric&Lighting SRL nr. 7907 din 15.11.2019
- Oferta Electroinstal Solution nr. 7908 din 25.11.2019
Instalaţiile ce se vor realiza sunt următoarele:
- Din punctele de conexiune PC1 si PC2 (montate conform ATR 03282766/19.06.2019 

la limita de proprietate a obiectivului de investiţie) se vor alimenta cele 4 postruri de 
transformare 10/20/0,4 kV cu cablu MT 12/24KV de secţiune 3x1x185 mmp. 
conform specificaţiilor ENEL DC 4385/2 montate şi protejate în tuburi de protecţie, 
pliabile de 160 mm. conform DS 4247/6. Lucrările de montare şi echipare a celor 
două puncte de conexiuni (PC1/PC2) cât şi alimentarea acestora din Staţia 1 lOkV -  
TITAN nu fac obiectul acestei proceduri de selecţie a ofertelor. Posturile de 
transformare solicitate vor fi în construcţie prefabricată suprateran cu operare din

________interior.________________________________________________________________
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate dc 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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Societatea ELBI ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. în asociere cu SC ELECTROCONS 
GROUP PROIECT INTL S.R.L., a fost ales în urma analizării ofertelor şi luând în calcul 
raportul calitate preţ, cheltuielile conexe şi cheltuielile neprevăzute ce pot apărea pe parcurs 
pentru acest tip de lucrări.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menţionate, societatea Algorithm Residenţial S3 SRL 
solicită prin adresa nr. 2833 din 27.11.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 728602 din
27.11.2019 şi societatea SD 3 Salubritate şi Deszxăpezire S 3 SRL prin adresa nr. 4179 din
27.11.2019 acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Residenţial S3 SRL pentm împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie 
al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în vederea încheierii unor contracte cu privire la 
executarea lucrărilor de instalaţie medie tensiune cu o putere de 6 MW.

Prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr 65/25.11.2019 a societăţii Algorithm 
Construcţii S3 SRL, s-a aporbat încheierea contractelor de executare a lucrărilor de instalaţie 
medie la un preţ maxim de 320.146,70 euro exclusiv TVA.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L., 
art. 12.1 lit. m) “Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte asupra investiţiilor importante ale 
societăţiicare depăşesc 100.000 (una sută mii) euro inclusive TVA pentru fiecare investiţie sau 
pentru toate investiţiile în cursul unui an dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute în prealabil 
în buget”

Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL, art. 12.1, litera 
m) Asociatul Unic al societăţii, areumătoarea 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”

Luând în considerare aspectele prezentate în prezentul raport de specialitate, supunem 
spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea 
preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL pentru 
încheierea contractelor de executare a lucrărilor de instalaţie medie tensiune cu o putere de
6MW la un preţ maxim de 320.146,70 EURO exclusiv TVA, cu partenerul ELBI 
ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. în asociere cu SC ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL 
S.R.L.

Şef Servii 

Mar tnu

Intern,

Compartiment 
Guvemanţă Corporativă 

Silviu Hondola

1 2)

I
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Către: Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureştij

sij
dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti

SDa SALUBRITATE Si” 
DESZĂPEZIRE S? S.R.L

! 1?GRAS£ Nr Zi ~
..... Z / _  Anul J / ) / l

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

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect
acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL. pentru împuternicirea Preşedintelui C.A. 
al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor 
de executare a lucrărilor de INSTALAŢIE MEDIE TENSIUNE PUTERE 6 
MW cu partenerul ELBI ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. în asociere cu 
societatea ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL S.R.L., necesare 
eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor 
legale incidente aflate în vigoare.

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

Subscrisa, societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan,nr.l54-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, reprezentata 
legal de dl. Nitu Mihai in calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat unic 
Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, având în vedere caliţatea Consiliului Local Sector 3 de 
Asociat unic al societăţii subscrise, precum şi scopul pentru care a fost constituită societatea 
subscrisă, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societarii SD 3 SALUBRITATE SI 
DESZĂPEZIRE S3 SRL, Art. 12, 12.1 lit. m): „Adunarea Generală a Asociaţilor : « h o tă ră ş te  
asupra investiţiilor importante ale societăţii care depăşesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv 
T. VA. pentru fiecare investiţie sau pentru toate investiţile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii 
nu au fost prevăzute în prealabil în b u g e t » ”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: 
„ hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii ”. înaintăm prezenta:

SOLICITARE:
de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL. 
pentru împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în 
vederea încheierii contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAŢIE MEDIE 
TENSIUNE PUTERE 6 MW cu partenerul ELBI ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. în asociere 
cu societatea ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL S.R.L., necesare eficientizării

Pag. 1 din 2

mailto:salubritates3.rHnos@lgmail.com


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti
Reg. Com: J40/9896/2I.06.2017 

email: salubritates3.runos@eniaiI.com

lucrărilor la obiectivul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în 
vigoare.

Societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL., cu Asociat unic Consiliul Local al 
Sectorului 3., deţine calitatea de ASOCIAT al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., Art. 12., pct.12.1, 
lit.m) "Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii 
care depăşesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T. V.A., pentru fiecare investiţie 
sau toate investiţiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fo s t prevăzute şi aprobate în prealabil în 
bugetul de venituri şi cheltuieli şi implicit în planul de investiţii. ”

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în data de 26.11.2019, 
înregistrată la sediul subscrisei cu nr. .^./yOreies următoarele: ”Pentru valorificarea Halei Laminor, 
în suprafaţă de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncţional prin: restaurarea, 
consolidarea, amenajarea interioara 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 
pie tonală, organizarea unei reţele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale 
Faur şi să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. ”

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca 
obiect acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 
Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL. pentru împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii 
Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor de executare a lucrărilor de 
INSTALAŢIE MEDIE TENSIUNE PUTERE 6 MW cu partenerul ELBI 
ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. în asociere cu societatea ELECTROCONS GROUP 
PROIECT INTL S.R.L., necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor, cu 
respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. 
înregistrată la sediul subscrisei cu numărul Ifl& F m  26.11.2019.

Cu deosebita consideraţie,
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Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti
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7~ - secran 3
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect
acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Residenţial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Preşedintelui C.A. al 
societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor de 
executare a lucrărilor de INSTALAŢIE MEDIE TENSIUNE PUTERE 6 MW 
cu partenerul ELBI ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. în asociere cu societatea 
ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL S.R.L., necesare eficientizării 
lucrărilor la obiectivul Hala Laminor, 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: 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”, l i t  o) „hotărăşte 
în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. pentru 
împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în vederea 
încheierii contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAŢIE MEDIE TENSIUNE 
PUTERE 6 MW cu partenerul ELBI ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. în asociere cu 
societatea ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL S.R.L., necesare eficientizării
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lucrărilor la obiectivul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în 
vigoare.

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

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

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

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

Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., Art. 12., pct.12.1, 
lit.m) ”Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii 
care depăşesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiţie 
sau toate investiţiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fo s t prevăzute şi aprobate în prealabil în 
bugetul de venituri şi cheltuieli şi implicit în planul de investiţii. ”

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L în data de 26.11.2019, 
înregistrată la sediul subscrisei cu nr./McXf. reies următoarele: "Pentru valorificarea Halei Laminor, 
în suprafaţă de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncţional prin: restaurarea, 
consolidarea, amenajarea interioară a halei şi pe toate laturile de platforme destinate circulaţiei 
pietonale, acces auto pentru servire şi parcare pe latura de est, prelungirea şoselei Dudeşti- 
Pantelimon spre sud, amenajarea unei pieţe urbane reprezentative, platformă pentru circulaţie 
pietonală, organizarea unei reţele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale 
Faur şi să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a 
unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. pentru
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împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în vederea 
încheierii contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAŢIE MEDIE TENSIUNE 
PUTERE 6 MW cu partenerul ELBI ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. în asociere cu 
societatea ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL S.R.L., necesare eficientizării 
lucrărilor la obiectivul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în 
vigoare.

La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată.de către societatea Algorithm Construcţii S3 
S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu număr .liQ .9  din 26.11.2019.

Cu deosebită consideraţie, 
dl. Panait Radu Alin 

în calitate de Preşedinte C.A. 
Algorithm Residenţial S3 S.R.L. *
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Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierea contractelor 
de executare a lucrărilor de INSTALAŢIE MEDIE TENSIUNE PUTERE 6 
MW cu partenerul ELBI ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. in asociere cu SC 
ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL S.R.L, necesară eficientizării 
lucrărilor la obiectivul Hala Laminor. — s b 3 s a l u b r it a t e  s i  ~

DESZĂPEZIRE S 3  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, 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 Residenţial S3 SRL si calitatea societarii 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 încheierea contractelor de executare a 
lucrărilor de INSTALAŢIE MEDIE TENSIUNE PUTERE 6 MW cu partenerul ELBI 
ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. in asociere cu SC ELECTROCONS GROUP PROIECT 
INTL S.R.L, necesară eficientizării 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 nerezidentiale.

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

Având în vedere calitatea de asociaţi ai Algorithm Construcţii S3 SRL, vă solicităm aprobarea 
încheierii contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAŢIE MEDIE TENSIUNE 
PUTERE 6 MW cu partenerul ELBI ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. in asociere cu SC 
ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL S.R.L, necesară eficientizării 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
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platforme destinate circulaţiei pietonale, acces auto pentru servire şi parcare pe latura de est, 
prelungirea şoselei Dudeşti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei pieţe urbane reprezentative, 
platformă pentru circulaţie pietonală, organizarea unei reţele stradale care să deservească terenul 
fostei platforme industriale Faur şi să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

în  acest sens solicităm acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii Algorithm Construcţii S3 pentru aprobarea încheierii contractelor de executare a 
lucrărilor de INSTALAŢIE MEDIE TENSIUNE PUTERE 6 MW cu partenerul ELBI 
ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. in asociere cu SC ELECTROCONS GROUP PROIECT 
INTL S.R.L, necesară eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 65 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
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

în  atentia: Consiliului de Administraţier *

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 sPocietaţilor, cu modificările şi 

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

guvemanţa 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 cadrul 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.

In 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, 04, C5, C6 si C61, resturare, 

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

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

activităţilor mai sus expuse, supunem analizei cadrul contractual privind executarea lucrărilor de 

INSTALAŢIE MEDIE TENSIUNE PUTERE 6 MW cu partenerul ELBI

ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. in asociere cu SC ELECTROCONS GROUP PROIECT 

INTL S.R.L , având valoare estimată la acest moment mai mare de 100.000 euro.

Condiţii generale

Posturile de transformare solicitate vor fi în construcţie prefabricată suprateran cu operare 

din interior.

Caracteristicile funcţionale ale construcţiei prefabricate

Gradul minim de protecţie al construcţiei prefabricate, în conformitate cu 

Standardele Internaţionale IEC529 va fi IP45. Transformatoarele din componenta celor patru 

posturi de transformare vor fi de tip USCAT-Eco-Design cu pierderi normale.

Rezistenţa la solicitări mecanice

Construcţia prefabricată trebuie să fie astfel dimensionată încât să reziste la următoarele 

solicitări mecanice:

• Plafonul construcţiei prefabricate trebuie să poată rezista la încărcări de până la 

250daN/m2;

■ Pardoseala trebuie să poată prelua încărcări de până la 500daN/m2;

• Pardoseala din compartimentul transformatorului să poată prelua o încărcare de 

1500daN/m2;

• Toată structura şi pereţii verticali să reziste la o presiune internă de până la 300daN/m2;

• Uşile de acces în poziţie închis precum şi ferestrele de ventilaţie să poată suporta şocuri 

mecanice corespunzătoare unei energii de 20J aplicate din interior sau exterior.
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Etanşeitatea

• Acoperişul trebuie să prezinte o înclinare de minimum 2% pentru a permite scurgerea 

apelor pluviale;

• Ferestrele de ventilaţie trebuie astfel realizate încât să se evite pătrunderea apei sau 

zăpezii în interiorul postului de transformare;

• Pereţii exteriori trebuie astfel trataţi încât să se evite infiltraţiile de apă. Se vor folosi 

astfel de materiale încât întreţinerea să nu fie costisitoare.

Ventilaţia

Compartimentul transformatorului trebuie să asigure o clasă de temperatură conform 

IEC1330 de lOk.

Uşile de acces

• Uşile trebuie să se deschidă spre exterior, putându-se rabata complet fie perpendicular pe 

planul pereţilor, fie în prelungirea pereţilor. Lărgimea uşii de acces în timpul manevrelor nu 

trebuie să fie mai mică de 80cm.

• Uşile în poziţie închisă nu trebuie să poată fi demontate din exterior.

• Uşile trebuie să fie echipate cu un tip de broască utilizat numai de către distribuitorul de 

electricitate.

• Broasca utilizată nu trebuie să poată fi demontată din exterior. Trebuie asigurat un sistem 

de interblocaj al uşilor diverselor compartimente astfel încât să se evite posibilitatea accesului 

simultan la compartimente diferite.

Iluminarea

• Iluminarea compartimentelor se face cu respectarea normelor în vigoare. în aceste 

condiţii se asigură o iluminare medie Ia nivel a 1601x. Se va asigura iluminatul atât în 

compartimentul de MT cât şi în cel de JT. în momentul deschiderii uşilor de acces la 

compartimentele respective se va pomi şi iluminatul.
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■ Alimentarea instalaţiei de iluminat interior şi a circuitelor de prize se face prin 

intermediul unui tablou electric prevăzut cu siguranţe automate.

Protecţia prin legare la pământ

• Toate părţile metalice ale cabinei şi ale echipamentelor (celule de MT, transformatorul, 

tabloul de JT) sunt protejate prin legarea la priza de pământ exterioară prin intermediul unui 

conductor principal de legare la pământ.

• Legătura între conductorul principal de legare la pământ şi priza exterioară se face în 

două puncte, prin intermediul a două cutii de separaţie.

Priza de pământ a PT

• Priza de pământ exterioară este realizată conform standardelor în vigoare. Valoarea prizei 

de pământ nu trebuie să depăşească 1 ohm.

• Pentru realizarea prizei de pământ interioare sunt folosite conductoare de cupru.

• Postul de transformare va avea realizată o centură interioară de legare la pământ, la care 

se vor racorda următoarele elemente:

-părţile metalice ale celulelor şi elementelor de MT;

-carcasa transformatorului de forţă;

-nulul transformatoarelor de curent din circuitele de măsură;

-învelişurile metalice ale cablurilor;

-punctul de nul al transformatorului de forţă;

-părţile metalice ale tablourilor de forţă;

-anvelopa postului de transformare (pentru cele metalice).

INSTALAŢII CE SE VOR REALIZA

Din punctele de conexiune PCI si PC2 (montate conform ATR 03282766/19.06.2019 la 

limita de proprietate a obiectivului de investiţie) se vor alimenta cele 4 postruri de transformare 

10/20/0,4 kV cu cablu MT 12/24KV de secţiune 3x1x185 mmp. conform specificaţiilor ENEL 

DC 4385/2 montate si protejate in tuburi de protecţie pliabile de 160 mm. conform DS 4247/6.
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Lucrările de montare si echipare celor doua puncte de conexiuni (PC1/PC2) cat si alimentarea 

acestora din Statia 1 lOkV -  TITAN nu fac obiectul acestei proceduri de selecţie a ofertelor.

ECHIPAREA POSTURILOR

Caracteristicile posturilor de transformare 10/20/0,4 kV - compact în anvelopă de beton cu 

gabarit de maxim 8000x3000 mm, suprateran, cu operare din interior, echipate cu 

transformatoare uscate, cu pierderi normale 20/10/0.4 kV. Puterea totala aprobata prin ATR 

03282766/19.06.2019 va fi uniform distribuita pe cele patru posturi de transformare. Sistemul de 

alimentare cu energie electrica proiectat/executat va trebui sa asigure peimanta in funcţionare a 

obiectivului de investiţie chiar si in cazul unei avarii la unul dintre transformatoare.

Asistenţă tehnică

Producătorul va asigura asistenta tehnică executantului la montarea şi punerea în funcţiune 

a utilajului.

Menţionam faptul ca evoluţia cat mai rapida a lucrărilor, precum si demararea unor noi 

etape impune achiziţia materialelor/serviciilor intr-un timp relativ scurt, astfel incat sa nu apara 

nici un blocaj in procesul de reablitare si punere in siguranţa.

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, 

privind executarea lucrărilor de INSTALAŢIE MEDIE TENSIUNE PUTERE 6 MW cu 

partenerul ELBI ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. in asociere cu SC ELECTROCONS 

GROUP PROIECT INTL S.R.L.

Partenerul ELBI ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. in asociere cu SC 

ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL S.R.L., a fost ales in urma analizării ofertelor si
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luând in calcul raportul calitate preţ, cheltuielile conexe si cheltuielile neprevăzute ce pot aparea 

pe parcurs pentru acest tip de lucrări.

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.R.L.

Coşocariu Alexandru Dan
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ALGORITHM CONSTRUCŢII S3

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

NR. ^ 4 / 25.11.2019

Societatea S.C. Algorithm Construcţii S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, 
Bucureşti, inregistrata 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, încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAŢIE MEDIE 
TENSIUNE PUTERE 6 MW  la un preţ maxim de 320.146,70 EURO exclusiv TVA, conform 
documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

HOTĂRĂŞTE:

PREŞEDINTE C.A,

Algorithm Construcţii S3
Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sectar 3 
Bucureşti, Romania
E-mall: office(5>a Igorithmconstructils3 ,ro 
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P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I3 S ER V I C I U L C O N T R O L  I NTERN 

C O M P A R T I M E N T  G U V E R N A N Ţ Ă  C O R P O R A T I V Ă

- Www4jnmane3.ro -

Nr.729076/27.11.2019 

Către,

E-MAIL guvernantacorporativa(gkpr1rTurie3.ro 
Slr. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3,032138, Bucureşti

tv a / r f d

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea 
preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL 
pentru încheierea contractelor de executare a lucrărilor de instalaţie medie tensiune 
putere 6MW, însoţit de raportul de specialitate şi de adresa nr,4179 din 27.11.2019 a 
societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr 728602 
din 27.11.2019 , în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Şef Serviciu Contre^ Intern,
Marti anu

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 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.
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