
 

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3   

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ  

DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2018 

 

 

Hotărârea nr. 417/14.09.2018 privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a 

concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice specifice de execuție 

vacante din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală, în data de 20.11.2018. 

  

Hotărârea nr. 418/14.09.2018 privind modificarea HCLS3 nr. 357/14.08.2018 

referitoare la  înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3. 

 

Hotărârea nr. 419/14.09.2018 privind solicitarea de transmitere a imobilului 

compus din construcție și teren aferent, situat în Calea Dudești nr. 104-122, Sector 

3, (Policlinica Vitan), din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în 

administrarea Consiliului General al Municipiului București. 

 

Hotărârea nr. 420/14.09.2018 privind solicitarea de transmitere a imobilului  

compus din construcție și teren aferent, situat în Bdul Nicolae Grigorescu nr. 41, 

Sector 3, (Policlinica Titan) din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în 

administrarea Consiliului General al Municipiului București. 

  

Hotărârea nr. 421/14.09.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 413/31.08.2018, 

referitoare la Contractul de credit nr. 

RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA. 

  

Hotărârea nr. 422/14.09.2018 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 

2018. 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 6 abțineri. 

 

Hotărârea nr. 423/14.09.2018 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 de investiții “Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str. Aleea 

Buchetului nr.1- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””. 

  

Hotărârea nr. 424/14.09.2018 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 de investiții ,,Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic 

“Anghel Saligny”. 

  

Hotărârea nr. 425/14.09.2018 privind aprobarea modelului de acord cadru şi a 

caietului de 

sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca 

autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a contractului având ca 

obiect „Furnizare beton asfaltic și emulsie bituminoasă”. 

 

 Hotărârea nr. 426/14.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind 

împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm 

Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea 

achiziționării unui concasor cu fălci, marca SANDVIK QJ241, de la societatea 

UTILBEN SRL pentru lucrările la obiectivul “Hala Laminor”. 

  

Hotărârea nr. 427/14.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui 

societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui 

societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile 

necesare în vederea  achiziționării autogreder-ului 14M de la societatea Bergerat 

Monnoyeur SRL, pentru lucrările la obiectivul “Hala Laminor”. 

  

Hotărârea nr. 428/14.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 

SRL. 

  

Hotărârea nr. 429/14.09.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al 

societății Administrare Active Sector 3 SRL. 

  

Hotărârea nr. 430/14.09.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare. 

  

Hotărârea nr. 431/14.09.2018 privind modificarea anexelor nr. 1, 2 și 4 ale 

HCLS3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente 

funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” 

utilizate în cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu 

modificările și completările ulterioare. 

  

Hotărârea nr. 432/14.09.2018 privind atribuirea contractului ce are ca obiect 

execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”. 



  

Hotărârea nr. 433/14.09.2018 privind acordul referitor la atribuirea de către 

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 către întreprinderile publice având ca 

autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București,  a contractelor/acordurilor-

cadru având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii/ furnizare 

produse. 

 

 Hotărârea nr. 434/14.09.2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Unității de Achiziții Centralizate constituite la nivelul Sectorului 3 al Municipiului 

București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții și 

Achiziții. 

  

Hotărârea nr. 435/14.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru 

împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm 

Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în  vederea 

achiziţiei de  instalații,  echipamente și utilaje. 

  

Hotărârea nr. 436/14.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL  în 

vederea  achiziționării  de materie primă pentru buna funcționarea a activității 

stației de asfalt și a fabricii de prefabricate. 

  

Hotărârea nr. 437/14.09.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui 

Consiliului de Administrație al societații SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, 

în vederea încheierii unui contract de achiziție a trei semiremorci transfer. 

  

Hotărârea nr. 438/14.09.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui 

Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în 

vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubele de 120 l si 

5.000 europubele de 240 l. 

  

Hotărârea nr. 439/14.09.2018 privind aprobarea asocierii societății SD 3 

Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVIȚA SRL  în vederea 

înființării unei societăți cu răspundere limitată.  

  

Hotărârea nr. 440/14.09.2018 privind acordarea unui mandat Presedintelui 

Consiliului de Administratie al societații SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, 

în vederea încheierii contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa 

de gunoi. 

  



Hotărârea nr. 441/14.09.2018 privind încetarea mandatului Președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin 

demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant. 

  

 

 

  


