ACT CONSTITUTIV
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI

BUCURE�TI

PRIN

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 3 BUCURE�TI, cu sediul in Bucure�ti, , avand CIF , reprezentat prin domnul

Robert Sorin NEGOIT A, cetatean roman, nascut la data de in calitate de imputernicit conform
Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 Bucure�ti nr. 97 din data de 29.03.2017,
in temeiul imputernicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucure�ti prin
Hotararea nr. 433/28.12.2016, conform dispozitiilor art. 81 alin. (2) lit. h) si alin. (3) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare
�i
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul i'n Bucure�ti, , avand

:in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 3 l/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile �i
completarile ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotarat i'nfiintarea unei
societati cu raspundere limitata
CAPITOLUL I: DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA
ART.1 - DENUMIREA SOCIETA'fll

1.1. Societatea poarta denumirea de ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. societate inregistrata la
Oficiul Registrului Comeqului de pe langa Tribunalul Bucure�ti, cu numar de ordine in registrul
comeqului .

1.2. in toate documentele, facturile, anunturile, publicatiile �i celelalte acte provenind de la Societate,
denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate cu raspundere limitata" sau de
initialele "S.R.L.", de adresa sediului, valoarea capitalului social �i de codul unic de inregistrare.
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1.3. Modificarea denumirii societatii se realizeaza in urma hotararii Adunarii Generale a asociatilor �i
numai dupa ce, in prealabil, s-a efectuat operatiunea de verificare a disponibilitatea denumirii firmei.
ART. 2- FORMA JURIDICA A SOCIETATil
2.1. Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. este persoanajuridica romana, constituita in
forma juridica de societate cu raspundere limitata.
2.2. Societatea i�i desfa�oara activitatea in conformitate cu prevederile legilor romane in vigoare �i
ale prezentului Act Constitutiv.
2.3. Societatea este titulara de drepturi �i obligatii �i raspunde fata de terti cu intregul patrimoniu.
Asociatii raspund numai in limita aportului la capitalul social.
2.4. Modificarea formei juridice se realizeaza prin hotararea Adunarii Generale a asociatilor cu
respectarea dispozitiilor prevazute de lege.
ART. 3- SEDIUL SOCIETATII
3.1. Sediul Societatii este in Romania, Bucure�ti,
3.2. Sediul Societatii poate fi mutat in orice alt loc din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale
a Asociatilor luata conform prezentului Act Constitutiv.
3.3. Societatea i�i poate desfa�ura activitatea prin intermediul unor sucursale, filiale, reprezentante,
agentii sau puncte de lucru in orice localitate din tara sau strainatate, infiintate in baza hotararii
Adunarii Generale a Asociatilor.
ART. 4- DURATA SOCIETATII
4.1. Societatea este constituita pe durata nedeterminata.

CAPITOL UL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE
ART. 5 - OBIECTUL DE A CTIVITATE
5.1. Obiectul de activitate al Societatii este urmatorul:
Domeniul principal de activitate: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale �i nerezidentiale cod CAEN: 412
Obiect principal de activitate: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale �i nerezidentiale cod CAEN 4120
Obiecte de activitate secundare:
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
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m) sunt de competenta Adunarii Generale a Asociatilor aprobarea operatiunilor juridice ale societatii
care depa�esc valoarea de 100.000 (una suta mii) Euro exclusiv TV.A, valoare aferenta fiecarei
operatiuni singulare sau operatiunii a carei executare se desra�oara in mod succesiv;
n) hotara�te cu privire la actionarea in justitie a Administratorilor �i/sau a cenzorilor pentru pagube
pricinuite Societatii;
o) hotara�te in orice alta problema importanta privind activitatea Societatii.
12.2. Societatea va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al Consiliului General al

Municipiului Bucure�ti.
CAPITOLUL Vi ADMINISTRAREA SOCIETATII
ART. 13-ADMINISTRAREA SOCIETATII
13.1. Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie format din 3 membri, condus de

un pre�edinte care va coordona activitatea de administrare a socictatii. Mandatul conferit membrilor
consiliului de administratie este pe perioada determinata de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv
pentru aceea�i perioada de timp in conditiile prevazute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanata corporativa a intreprinderilor publice.
13.2. Consiliul de administratie este compus dupa cum urmeaza:
COMANESCU MIHAi, in calitate de Pre�edinte al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4

ani;
PANI�OARA ALEXANDRU, , in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat
de 4 ani;
MIIIAIL JOAN - BOGDAN, , in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat de

4 ani;
13.3. Membrii Consiliului de Administratie i�i vor exercita mandatul cu loialitate in interesul

societatii neputand primi, :rara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte
societati concurente sau avand acela�i obiect de activitate, nici sa efectueze acela�i fel de comert ori
altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea
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CAPITOLULX: DISPOZITII FINALE
23. Prezentul act constitutiv intra in vigoare de la data semnarii lui de catre asociati.
24. Prevederile actului constitutiv se completeaza cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, �i ale legislatiei civile
in vigoare.
25. Anunµ.irile Societatii vor fi publicate intr-un organ de presa sau in Monitorul Oficial al Romaniei.
Prezentul act constitutiv reprezinta acordul de vointa al asociatilor �i a fost redactat �i semnat in doua
exemplare originate, la data de 17.02.2022.

Asociati
SECTORUL 3 AL MUNICIPlliLUI BUCURE�TI
PRIN CONSILlliL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURE�TI
prin
Robert Sorin NEGOITA

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
prin
George - Costin ODOROG
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ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
140/5481/2017 - CUI 37409960
Sediu social: Bucure�ti, Calea Vitan nr. 242
Parter, Camerele C3, C4, CS, Sector 3

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIA TILOR
1 / 17.02.2022

SECTORUL 3 AL MUNICIPIDLUI BUCURE�TI PRIN

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUT 3 BUCURE�TT, cu sediul in Bucure�ti, Calea Dude�ti nr. 191, Sector 3, CTF

4420465, reprezentat prin domnul Robert Sorin NEGOITA, In temeiul Imputernicirii exprese

acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucure�ti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016,
conform dispozitiilor art. 81 alin. (2) lit. h) si alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare,

�·

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul In Bucure�ti0, reprezentata legal prin
domnul George - Costin ODOROG, am hotarat:
1. Se revoca consiliul de administratie existent.
2. Componenta consiliului de administratie va fi urmatoarea:
COMANESCU MIBAI, , In calitate de Pre�edinte al Consiliului de Administratie, cu un mandat de
4 ani;
PANI�OARA ALEXANDRU, , In calitate de Membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat
de 4 ani;
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MIHAIL IOAN - BOGDAN, , in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat
de 4 ani;
Actul constitutiv al societatii se completeaza cu modificarile prezentei hotarari, restul prevederilor
raman neschimbate.

Asociati
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE�TI
PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURE�TI
prin
Robert Sorin NEGOITA

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
prin
George - Costin ODOROG
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MINISTERUL JUSTITIEI- OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe lingii TRIBUNALUL BUCURE�TI
Exemplar nr: 1

Numlr de ordine in registrul comertului

CERTIFICAT
DE INREGISTRARE MENTIUNI

Mentiunea nr. 118972 din 22.02.2022 privind inregistrarea modificarii actului constitutiv al
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
cuprinse in hotararea adunarii generale a asociatilor nr. 1 din 17.02.2022 este inscrisa in registrul
comertului la data de 02.03.2022 in baza rezolutiei nr. 28009 din 01.03.2022.

Data eliberarii: 02.03.2022
Anexe: Rezolutie

ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucure�ti
DOSAR NR. 118972/22.02.2022
RE Z O L U T IA nr. 28009 /01.03.2022
Pronuntata in �edinta din data de: 01.03.2022
- PERSOANA DESEMNATA conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru
instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, aprobata cu
modificari �i completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile �i completarile ulterioare,
Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 118972 din data de 22.02.2022 pentru
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, cod unic de inregistrare:
PERSOANA DESEMNATA
Asupra cereri i de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 118972 din data de 22.02.2022 s-a solicitat, inregistrarea in
registrul comertului a unor modificari referitoare la: revocare, numire persoane imputemicite .

In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate PERSOANA DESEMNATA, constatand ca sunt indeplinite
cerintele legale, in conformitate cu art. 1,2 �i 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari �i
completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, ale Legii societatilor nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul
comertului, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, precum �i ale Legii 359/2004 cu
modificarile �i completarile ulterioare urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in
registrul comertului a modificarilor solicitate
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN CONDITIILE LEGII
DISPUNE
Admite cererea de inregistrare a�a cum a fost formulata �i dispune inregistrarea in registrul
comertului a mentiunilor cu privire la: revocare, numire persoane imputemicite, potrivit datelor din:
Hotararea adunarii generale a asociatilor nr. 1 din 17.02.2022; depunerea actului constitutiv actualizat.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte:
Hotararea adunarii generale a asociatilor nr. 1 din 17.02.2022 �i a notificarii privind depunerea la
oficiul registrului comertului a actului constitutiv actualizat.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Bucure�ti in conditiile art. 6 alin. (3) (5) �i urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari �i completari prin Legea nr. 84/2010,
cu modificarile ulterioare.
Pronuntata in �edinta din data de: 01.03.2022
PERSOANADE
Referent/ Redactat:

G.

