
  

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 
ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ  

DIN DATA DE 28 NOIEMBRIE 2018 
  
  

  
1. Hotărârea nr. 549/28.11.2018 privind acordarea a șase înlesniri la plată, în sensul 

eşalonării acestora. 
 

2. Hotărârea nr. 550/28.11.2018 privind completarea HCLS 3 nr. 14/26.02.2009 
referitoare la „Programul anual de acţiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de 
locuinţe – condominii din Sectorul 3”, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

3. Hotărârea nr. 551/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții  „Construire imobil clădiri administrative - Colegiul 
Tehnic Mihai Bravu”. 
 

4. Hotărârea nr. 552/28.11.2018 privind aprobarea prețurilor și tarifelor lucrărilor și 
dotărilor suplimentare  negociate cu societatea Algorithm Residential S3 SRL pentru 
obiectivul de investiții ,,Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C 7 – Colegiul Tehnic 
Mihai Bravu”. 
 

5. Hotărârea nr. 553/28.11.2018 privind acordarea drepturilor de care beneficiază 
copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă 
(unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018. 
 

6. Hotărârea nr. 554/28.11.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 495/30.10.2018 
referitoare la numărul de burse și  cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I 
al anului școlar 2018 – 2019. 
 

7. Hotărârea nr. 555/28.11.2018 privind completarea anexei  nr. II referitoare la rețeaua 
unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului 
București pentru anul școlar 2018 – 2019, aprobată prin HCLS 3  nr. 23/ 29.01.2018. 
 

8. Hotărârea nr. 556/28.11.2018 privind aprobarea participării Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 ca partener în cadrul proiectului ”Team 
– UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, inițiat de Autoritatea 
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 



 
9. Hotărârea nr. 557/28.11.2018 privind numirea unui membru în Consiliul de 

Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru postul rămas vacant. 
 

10. Hotărârea nr. 558/28.11.2018 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 27.02.2019. 
 

11. Hotărârea nr. 559/28.11.2018 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018. 
 

12. Hotărârea nr. 560/28.11.2018 privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 
307/17.07.2018, referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții  ,,Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul 
Decebal”. 
 

13. Hotărârea nr. 561/28.11.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului 
de Administraţie al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea reprezentării 
acesteia în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Delta Antrepriza de 
Construcţii și Montaj 93 SA. 
 


