
 

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3  

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ  

DIN DATA DE 07 AUGUST 2018 

 

 

HCLS 3 nr. 342 privind  rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018. 

 

HCLS 3 nr. 343 privind atribuirea contractului având ca obiect ”Lucrări de construcții și 

montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii 

tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului 

Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”. 

 

HCLS 3 nr. 344 privind aprobarea preţurilor/tarifelor unitare/tip de activitate - norme 

compuse P,  aprobate prin HCLS 3 nr. 336/31.07.2018,  necesare în vederea creșterii 

calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de 

școală, privind renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de 

apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de 

incendiu, la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncţional pentru activităţi 

didactice şi sport la Şcoala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, Bucureşti “ 

din cadrul contractului de execuţie nr.8878/01.08.2017. 

 

HCLS 3 nr. 345 privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 411/11.09.2017, privind 

aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii 

către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului 

București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ”Amenajare pista pentru 

activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR”. 

 

HCLS 3 nr. 346 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății 

Administrare Active Sector 3 SRL. 

 

HCLS 3 nr. 347 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind achiziționarea  

unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro + 

TVA. 

 

HCLS 3 nr. 348 privind atribuirea contractului având ca obiect de investiții ,,Amenajare 

și dotare cantină corp C5,C6,C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu”. 

 



HCLS 3 nr. 349 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS3 nr. 107/29.03.2017, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

HCLS 3 nr. 350 privind modificarea Anexei nr. 11 la HCLS3 nr. 216/30.05.2017, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

HCLS 3 nr. 351 privind modificarea Anexelor nr. 1, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 23, 27, 28 și 

29 la HCLS3 nr. 260/30.06.2017. 

 

HCLS 3 nr. 352 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 261/30.06.2017. 

 

HCLS 3 nr. 353 privind  modificarea Anexelor nr. 1, 2, 4, 6 și 7 la HCLS3 nr. 

263/30.06.2017. 

 

HCLS 3 nr. 354 privind modificarea Anexelor nr. 5, 9, 10, 16, 18, 21 și 22 la HCLS3 nr. 

265/30.06.2017. 

 

HCLS 3 nr. 355 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 266/30.06.2017. 

 

HCLS 3 nr. 356 privind modificarea Anexelor nr. 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 32, 

34, 36, 41, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63 și 64  la HCLS3 nr. 410/11.09.2017. 

 

 

 

 

 


