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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, Calea Dude�ti nr. 191, Sector 3, avand CIF 

4420465, 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 

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul in Bucure�ti, Calea Vitan nr. 242, et. 1, 

Sec...1or 3, inregistrat� la Registrul Comertului sub nr. J40/14752/2012, avand cm 31012790, 

reprezentata legal prin domnul George - Costin ODOROG, cetatean roman, nascut la data de 

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile �i 

completarile ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotarat infiintarea unei 

societati cu raspundere limitata 

CAPITOL UL I: DENUMIRE, FORMA JURIDIC4, SEDIU, DURATA 

ART.I - DENUMIREA SOCIETA 'fll 

1.1. Societatea poarta denumirea de ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. societate inregistrata la 

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucure�ti, cu numar de ordine in registrul 

comertului 140/5481/2017 �i cm: 37409960. 

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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m) hotara�te cu privire la actionarea in justitie a Administratorilor si/sau a cenzorilor pentru pagube

n) hotaraste 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 V.- ADMINISTRAREA SOCJETATII 

ART. 13-ADMINISTRAREA SOCIETATII 

13.1. Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie format din 5 membri, condus de 

un presedinte care va coordona activitatea de administrare a societatii. Mandatul conferit membrilor 

consiliului de administratie este pe perioada determinata de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv 

pentru aceeasi 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 campus dupa cum urmeaza: 

COMANESCU MIBAI, cetatean roman, nascut la data de , in calitate de Presedinte al Consiliului 

de Administratie, cu un mandat de 4 ani; 

MIBAIL IOAN - BOGDAN, cetatean roman, , in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, 

cu un mandat de 4 ani; 

MINDROIU RODICA, cetatean roman, , in calitate de Membru Provizoriu al Consiliului de 

Administratie; 

GROSU MIHAi- BOGDAN, cetatean roman, nascut la data de , in calitate de Membru Provizoriu al 

Consiliului de Administratie; 

MARIN DANIEL, cetatean roman,  in calitate de Membru P rovizoriu al Consiliului de Administratie; 













valabile �i in vigoare in limitele stabilite de legea aplicabila. 

- -cAPITOLUE X·DISPOZITIIFINALE __ _

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, si ale legislatiei civile 

'in vigoare. 

25. Anunturile Societatii vor fi publicate intr-un organ de presa sau in Monitorul Oficial al Romaniei.

Prezentul act constitutiv reprezinta acordul de vointa al asociatilor si a fost redactat si semnat in doua 

exemplare originale, la data de 10.10.2022. 

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 ODO ROG 
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