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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ  

DIN DATA DE 03.07.2018 

 

 

 

  

HCLS 3 nr. 280 privind alegerea președintelui de ședință care va conduce ședința 

extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 03.07.2018  

 

HCLS 3 nr. 281  privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 

 

HCLS 3 nr. 282  modificarea anexelor nr. 15 și 16 la HCLS3 nr. 33/23.02.2016 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții 

privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din 

Sectorul 3, cu modificările și completările ulterioare 

 

HCLS 3 nr. 283  privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 

București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 3, prin Primarul 

Sectorului 3,  să efectueze toate operațiunile necesare înscrierii în  evidențele de 

cadastru și cartea funciară  a imobilelor aflate pe raza administrativ teritorială a 

Sectorului 3, domeniul public al municipiului București 

 

HCLS 3 nr. 284 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București 

să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat 

al acestuia a unor imobile în vederea demolării 

 

HCLS 3 nr. 285 privind  aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate – 

norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări – soluții noi, 

aprobate prin HCLS3 nr. 264/26.06.2018, necesare în vederea optimizării și 

îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție 

“Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala 

Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului 

de execuție nr.8878/01.08.2017 

 

HCLS 3 nr. 286 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții ,,Amenajarea și dotarea cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul 

Tehnic Mihai Bravu” 
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HCLS 3 nr. 287  privind aprobarea atribuirii directe către societatea Administrare 

Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a 

unui contract ce are ca obiect ”Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile 

verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A; B; D; 

I1; I3; K1; K2; K3; K4”  

 

HCLS 3 nr. 288   privind aprobarea atribuirii directe către societatea Investiții  

Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului 

București, a unui contract ce are ca obiect ”Lucrări de pavare alei și montare 

borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul 

zonelor C1; C2; E; H; G; I2; I4; J; L” 

 

HCLS 3 nr. 289  privind aprobarea atribuirii directe către Societatea Investiții  

Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului 

București, a unui contract ce are ca obiect “Lucrări de reamenajare peisagistică și 

întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București”   

 

 

 

 

  


