
  

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ  

DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2018 

  

  

  

1. Hotărârea nr.  570/19.12.2018  privind aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu 

„Construcție pentru administrare și întreținere tip pavilion metalic - RHpropus=Pînalt, pe un 

teren situat în Aleea Lunca Corbului nr.2A (fost nr.2, lot 2), Sector 3”. 

 

2. Hotărârea nr.  571/19.12.2018  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil 

S+P+1E+M, servicii comerciale, birouri și două locuințe individuale, pe un teren situat 

în Strada Lt. Alexandru Popescu nr.11B (fost nr. 3-11, lot 2), Sector 3”. 

 

3. Hotărârea nr.  572/19.12.2018  privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil 

cu funcțiune mixtă - cabinete medicale (la parter) și locuințe, RHpropus=D+P+2E+3Eretras, 

pe un teren situat în Strada Ilioara nr.12F (fost nr.16), Sector 3”. 

 

4. Hotărârea nr. 573/19.12.2018  privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil 

de locuințe colective - RHpropus=S+P+2E+M, pe un teren situat în Drumul Gura Crivățului 

nr.39 (fost Drumul Gura Caliței nr.3-7, lot 1/2), Sector 3”. 

 

5. Hotărârea nr. 574/19.12.2018  privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil 

locuințe colective - RHpropus=P(liber)+4E, pe un teren situat în Strada Brândușelor nr.6B, 

Sector 3. 

 

6. Hotărârea nr. 575/19.12.2018  privind aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu 

„Locuință colectivă cu două unități locative - RHpropus=P+2E+M, pe un teren situat în 

Strada Băbeni nr.19A, Sector 3”. 

 

7. Hotărârea nr. 576/19.12.2018  privind aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil 

locuință - RHpropus=P+2E+M, pe un teren situat în Strada Alexandru Moruzzi Voievod 

nr.12 (fost nr. 98), Sector 3”. 

 

8. Hotărârea nr. 577/19.12.2018  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. 

 

9. Hotărârea nr. 578/19.12.2018  privind modificarea  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. 

 

10. Hotărârea nr. 579/19.12.2018 privind aprobarea preluării activității referitoare la 

licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al 

Municipiului București. 

 

11. Hotărârea nr. 580/19.12.2018 privind adoptarea unor măsuri în vederea utilizării 

spațiilor/terenurilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe 

raza Sectorului 3. 

 

12. Hotărârea nr. 581/19.12.2018 privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi 

anulate, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului în curs. 

 

13. Hotărârea nr. 582/19.12.2018  privind acordarea a trei înlesniri la plată, în sensul 

eşalonării debitelor. 

 

14. Hotărârea nr. 583/19.12.2018  privind modificarea şi completarea Metodologiei de 

acordare a eşalonărilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii la bugetul local al 

Sectorului 3 şi eşalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia 

majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eşalonare, aprobată prin Anexa nr. 1 la 

HCLS 3 nr. 38/28.02.2017.  

 

15. Hotărârea nr. 584/19.12.2018  privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei 

variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație la 

întreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar. 

 

16. Hotărârea nr. 585/19.12.2018  privind numirea unui membru în Consiliul de 

Administrație al  societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant. 

 

17. Hotărârea nr. 586/19.12.2018  privind  aprobarea majorării capitalului social al societății 

Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 50.000.000 lei  în vederea majorării capitalului 

social al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, sumă necesară lucrărilor de execuție a 

obiectivului ,,Hala Laminor”. 

 

18. Hotărârea nr. 587/19.12.2018  privind modificarea  art.4 și art.5 ale HCLS 3 nr. 

692/28.12.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor 

Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL. 

 



19. Hotărârea nr. 588/19.12.2018  privind modificarea  art. 4 și art. 5 ale HCLS 3 nr. 

341/27.07.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor 

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL. 

 

20. Hotărârea nr. 589/19.12.2018  privind  aprobarea valorii de investiție pentru lucrarea 

“Punerea în siguranță a construcției Hala Laminor, Fabrica de Țevi Republica corpurile 

C1, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, restaurare, conservare și construire parcare subterană cu 

circulațiile aferente în subsolul Halei, imobil situat în Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3”. 

 

21. Hotărârea nr. 590/19.12.2018  privind  alegerea președintelui de ședință. 

 

22. Hotărârea nr. 591/19.12.2018  privind aprobarea listelor de priorități pentru locuințele ce 

se vor repartiza în anul 2019 conform prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

23. Hotărârea nr. 592/19.12.2018  privind  modificarea și completarea anexei la HCLS 3 nr. 

164/31.10.2011, referitoare la listele de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului București, aflate în raza administrativ teritorială a Sectorului 3, 

modificată și completată prin HCLS 3 nr. 311/28.11.2014. 

 

24. Hotărârea nr. 593/19.12.2018  privind atribuirea către societatea OPS3-Ordine și 

Protecție S3 SRL a contractului ce are ca obiect ”Amenajare spații Nerva Traian”. 

 

25. Hotărârea nr. 594/19.12.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de 

Organizare și Funcționare. 

 

26. Hotărârea nr. 595/19.12.2018  privind modificarea  HCLS  3 nr. 468/11.10.2018, 

referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 

încheiat cu Raiffeisen Bank SA. 

 

27. Hotărârea nr. 596/19.12.2018   privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 3 nr. 513/30.10.2018 privind adoptarea unor măsuri în vederea 

furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului 

București. 

 

28. Hotărârea nr. 597/19.12.2018 privind aprobarea achiziționării de către societatea 

Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui tocător de mase lemnoase și a accesoriilor aferente 

acestuia. 

 

29. Hotărârea nr. 598/19.12.2018 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018. 


