
M U N IC IPIU L BU CU R EŞTI PR O IEC T
C O N SILIU L LO CAL A L  SECTO RULUI 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare
din 09.12.2019

H O TĂRÂRE
privind com pletarea A ctulu i C onstitutiv al societăţii A lgorithm  R esidential S3 SRL

C onsiliu l L ocal al Sectorului 3 al M unicip iulu i B ucureşti,
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 inistra ţiei pub lice  locale nr. 215/2001, 
precum  şi pen tru  m odificarea ş i com pletarea L eg ii nr. 393/2004p riv in d  S ta tu tu l a leşilor locali,

în tru n it în  şedinţă extraordinară, azi 09.12.2019

A vând în  vedere:
- Referatul de abrobare nr. ..^.£.y.?:.9............. /CP/06.12.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.742449/06.12.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment 

Guvemanţă Corporativă;
- Adresa nr. 742485/06.12.2019 a Serviciului Control Intern ■ Compartiment Guvemanţă 

Corporativă.
In conform itate cu prevederile:

- Art. 204 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 5, pct. 5.2, art. 12, pct. 12.1, lit. a) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential 
S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017;

L uând în  considerare:
- 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

H O TĂ R Ă ŞTE :

A r t.l. Articolul 5, pct. 5.1. din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S3 SRL 
se completează cu trei noi obiecte secundare de activitate după cum urmează:

” 4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri”
” 4211- Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor”
” 4321 - Lucrări de instalaţii electrice”
A rt.2. Se împuterniceşte Primarul Sectomlui 3 să semneze actele necesare punerii în aplicare 

a prevederilor art. 1.
A rt.3. Primarul Sectomlui 3 şi societatea Algorithm Residential S3 SRL, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv 

al societăţii Algorithm Residential S3 SRL

Sectorul 3 a înfiinţat mai multe societăţi în scopul realizării, în condiţii de eficienţă şi 
rentabilitate, a obiectivelor stabilite de către administraţia locală în vederea îmbunătăţirii vieţii 
locuitorilor Sectorului 3: reabilitare termică, amenajare spaţii verzi, străzi, construcţii şi modernizări 
şcoli, instituţii de asistenţă socială, centre de cultură şi agrement etc.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL a fost înfiinţată în baza Hotărârii nr. 97/29.03.2019 a 
Consiliului Local Sector 3, în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, având ca obiect principal de activitate, 
conform prevederilor actului constitutiv, lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale.

în sprijinul proiectelor viitoare ce au drept scop asigurarea disponibilităţii societăţii privind 
realizarea unor obiective de investiţii a Sectorului 3, având în vedere tendinţa de dezvoltare a 
acestuia, cât şi din dorinţa de extindere a domeniului său de activitate, societatea Algorithm 
Residential S3 SRL a solicitat prin adresa nr. 2952/06.12.2019, înregistrată cu nr. 
742202/CP/16.12.2019, completarea Actului constitutiv al societăţii cu trei noi obiecte secundare 
de activitate, respectiv:

Cod CAEN 4213 - Construcţia de poduri si tuneluri
Această clasă include:
- construcţia de poduri, inclusiv a celor pentru autostrăzi suspendate;
- construcţia de tuneluri;
Cod CAEN 4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrăzilor
Această clasă include:
- construcţia de autostrăzi, străzi, drumuri şi alte căi de acces pentru vehicule şi pietoni;
- lucrări de suprafaţă pe străzi, drumuri, autostrăzi, poduri sau tuneluri;
- asfaltarea drumurilor;
- lucrări de marcare a drumurilor şi alte marcaje;
- instalarea de grilaje de protecţie, indicatoare de circulaţie şi alte dispozitive similare;
- construcţia pistelor de aerodrom;
Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalaţii electrice
Această clasă include lucrările de instalaţii electrice în toate tipurile de clădiri şi lucrările de 

geniu civil:
- instalaţii (cablaje) electrice şi de armături electrice;
- instalaţii (cablaje) pentru telecomunicaţii;

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 ;i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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- instalaţii (cablaje) pentru reţele de calculatoare şi televiziune prin cablu, inclusiv cu fibre
optice;

- antene satelit;
- sisteme de iluminat;
- alarme de semnalizare a incendiilor;
- alarme antiefracţie;
- iluminat stradal şi semnalizatoare electrice;
- sisteme de iluminat al pistelor din aeroporturi;
Luând în considerare cele prezentate şi ţinând cont de raportul de specialitate nr. 

742449/06.12.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă Corporativă, am iniţiat 
prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere şi aprobare Consiliul Local al Sectorului 3.
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www.primariej.ro
E-MAIL guvernantaE0rporanva@primarie3.ro 

Str Intrarea O ciobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158. Bucureşti

Nr. 742449/06.12.2019
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societăţii Algorithm 
Residential S3 SRL cu obiecte secundare de activitate

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 SRL.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL persoană juridică română înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/2017, având CUI 37409960, 
reprezentată legal de dl. Panait Radu-Alin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, cu asociat majoritar Consiliul Local a! Sectorului 3 Bucureşti şi asociat 
minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, 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 în lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere:

— adresa nr.2952/06.12,2019 a societăţii Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată 
la Cabinet Primar cu nr.742202/06 12.2019, prin care se solicită aprobarea adăugarea unor noi 
coduri CAEN la lista obiectelor de activitate secundare din Actul său Constitutiv;

Ţinând cont de prevederile:

— A rt 204 din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată2, cu modificările şi 
completările ulterioare : ”(1) Actul constitutiv poate f i  modificat prin hotărâre a adunării 
generale” ...

—  Art 5, punctul 5.2 din Actul Constitutiv al societăţii Algonthm Residential S3 SRL, 
aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare: “Obiectul de 
activitate al Societăţii nu este limitat, acesta poate f i  modificat prin exinderea sau restrângerea 
sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii şi dispoziţiilor Legii 
Societăţilor, Societatea poate desfăşură orice activităţii care sunt legate în mod direct sau 
indirect de obiectul principal de activitate sau de activităţile secundare. ”

— Ait. 12, pct. 12.1 lit. a) din Actul Constitutiv itAdunarea Generală a Asociaţilor are 
umătoarea atribuţie: „ hotărăşte modificarea Actului Constitutiv”.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL, în exercitarea roului său de întreprindere 
publică aflată sub autoritatea Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, trebuie să fie în mod 
constant orientată asupra asigurării competitivităţii, eficienţei, profitabilităţii şi generării de 
valoare pe termen lung, fiind preocupată permanent atât de evitarea/minimizarea pierderilor 
operaţionale căt şi de creşterea calităţii serviciilor oferite şi diversificarea activităţilor 
desfăşurate.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terţi in baza unui temei legal justificai. Vă puteţi exercita drepturile prevăzuie 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnata şi datată transmisa pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primariej.ro
mailto:guvernantaE0rporanva@primarie3.ro
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Conform adresei înaintate de către societatea Algorithm Residential S3 SRL, se solicită 
aprobarea completării art. 5, pct. 5,1 al Actului său Constitutiv cu un nou cod CAEN, în scopul 
extinderii domeniului de activitate, după cum utmează:

Cod CAEN 4213 - Construcţia de poduri si tuneluri 
Această clasă include:
* construcţia de poduri, inclusiv a celor pentru autostrăzi suspendate; 
a construcţia de tuneluri.
Cod CAEN 4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrăzilor
Această clasă include:
- construcţia de autostrăzi, străzi, drumuri şi alte căi de acces pentru vehicule şi pietoni;
■ lucrări de suprafaţă pe străzi, drumuri, autostrăzi, poduri sau tuneluri;
■ asfaltarea drumurilor;
■ lucrări de marcare a drumurilor şi alte marcaje;
■ instalarea de grilaje de protecţie, indicatoare de circulaţie şi alte dispozitive similare;
■ construcţia pistelor de aerodrom.
Cod CAEN 4321 ■ Lucrări de instalaţii electrice
Această clasă include lucrările de instalaţii electrice în toate tipurile de clădiri şi lucrările 

de geniu civil:
■ instalaţii (cablaje) electrice şi de armături electrice;
* instalaţii (cablaje) pentru telecomunicaţii;
■ instalaţii (cablaje) pentru reţele de calculatoare şi televiziune prin cablu, inclusiv cu 

fibre optice;
* antene satelit;
* sisteme de iluminat;
■ alarme de semnalizare a incendiilor;
■ alarme antiefracţie;
* iluminat stradal şi semnalizatoare electrice;
■ sisteme de iluminat al pistelor din aeroporturi.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre 
privind completarea Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S3 SRL prin 
adăugarea unui nou cod CAEN aferent unui obiect secundar de activitate, cu respectarea 
prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvemanţă Corporativă 
întocmit,

Cornelia Pivniceru
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S.C ALGORi:VMRESIDENTIAL S 3 SRL ^g,. & .!£ $ & ■
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, w S k

_________Camerele C3, C4, C5, Sector 3.___________________________

Către:

Sediul:

Referitor:

II
V

'A vm

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti
Şi
dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti 

Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti
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CASIMET PRIMAR

Modificarea Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Residential

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

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată 
legal de dl. Panait Radu Alin, în  calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu 
Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi Asociat minoritar societatea 
Administrare Active Sector 3 S.R.L, respectând A rt 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: 
Adunarea Generală a Asociaţilor: lit. a) "hotărăşte modificarea Actului Constitutiv” , înaintează 
următoarea:

SOLICITARE:

de împuternicire a Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm 
Residential S3 S.R.L., pentru a întreprinde toate demersurile necesare în  vederea modificării 
Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L., prin adăugarea unor noi 
coduri CAEN secundare, respectiv:

Cod CAEN 4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri

Această clasă include:

- construcţia de poduri, inclusiv a celor pentru autostrăzi suspendate;
- construcţia de tuneluri;

Cod CAEN 4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

Această clasă include:

- construcţia de autostrăzi, străzi, drumuri şi alte căi de acces pentru vehicule şi pietoni;
- lucrări de suprafaţă pe străzi, drumuri, autostrăzi, poduri sau tuneluri; 

asfaltarea drumurilor;

Algortthm Residential S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sutunal» Pantelicmn Tel- 0314 334 452
Calea Vitan or 242 Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB008715754606000I -Rnn Fa* 0314334.451
Bucureşti Sector 3 031295 RO70RNCBD0S7157546060002 - EUR alge rit hm. re si ifcnt i .i 1 (® gma i I. corn

constru ctiis3 .ro
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- lucrări de marcare a drumurilor şi alte marcaje;
- instalarea de grilaje de protecţie, indicatoare de circulaţie şi alte dispozitive similare;
- construcţia pistelor de aerodrom,

Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalaţii electrice

Această clasă include lucrările de instalaţii electrice în toate tipurile de clădiri şi lucrările de geniu 
civil:

- instalaţii (cablaje) electrice şi de armături electrice;
- instalaţii (cablaje) pentru telecomunicaţii;
- instalaţii (cablaje) pentru reţele de calculatoare şi televiziune prin cablu, inclusiv cu fibre optice;
- antene satelit;
- sisteme de iluminat;
- alarme de semnalizare a incendiilor;
- alarme antiefracţie;
- iluminat stradal şi semnalizatoare electrice;
- sisteme de iluminat al pistelor din aeroporturi,

Codurile CAEN pentru care se solicită aprobare reprezintă o completare la obiectul de 
activitate secundar al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L.

Acestea sunt necesare având în vedere tendinţa de dezvoltare a Sectorului 3, pentru 
realizarea unor obiective de investiţii, pentru care se solicită disponibilitatea societăţilor aflate 
în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea îndeplinirii acestora.

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 Residential S3 S.R.L.

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

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, 
fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 
privind societăţile comerciale.

Conform programului de activitate al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L., societatea 
desfăşoară mai mult de 80% din activităţi pentru Primăria Sectorului 3.

Algorithm Residential S3 SRL C.U.T.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucureala Panteliomn Tel: 0314.334452
Calea Vitatuif 242 Reg, Corn J40/54S1/20I7 R097RNCB0087157546O6000I -Ren FM;0314.334.451
Bucureşti Sector 3 031295 RO7ORNC0OOB7157546060002 - EUR aIgorithmjre$itfentol@ginatl.coiTi

constractiis3.ru
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_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicităm împuternicirea Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate 
demersurile necesare în vederea modificării Actului constitutiv al societăţii Algorithm 
Residential S3 S.R.L., prin adăugarea unor noi coduri CAEN secundar.

Cu deosebită consideraţie, 
dl. Panait Radu Alin 

în calitate de Preşedinte C.A. 
Algorithm Residential S3 S.RX,

Algoritliitt Residential S3 SRL GUI* 37409960 BANCA COMERCIALA ROM ANA -  Sucursala PunteJiomn Tei: 0314.334 452
Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/54S1/2017 RO97RNCB00S7157546060001 -Ron Fax: 0314-334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCBQ087157546060002 - EUR algorithm.refiidential@grttMl.com

Constmctiis3 .ro
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Către,

Nr. 742485 /06.12.2019

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•  Proiectul de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societăţii Algorithm 
Residential S3 SRL cu obiecte secundare de activitate, însoţit de raportul de specialitate nr. 
742449/06.12.2019 şi de adresa nr. 2952/06.12.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 
742202/06.12.2019), a societăţii Algorithm Residential S3 SRL,

în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in 
scopul îndeplinirii atribuţiilor leeale. Datele noi fi dezvăluite unnr leiţi în hnva imni femei leoai inctifieat va  ™u.ti h.-™...-!- —
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Compartiment Guvemanţă Corporativă 
întocmit de,
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