
 

 

 

HOTĂRÂRILE NR. 204 - 253 ALE CONSILIULUI  LOCAL AL SECTORULUI 3  

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ 

DIN DATA DE 16 APRILIE 2019 

 

  

1) Hotărârea nr. 204/16.04.2019 privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu „Bazin de înot 

acoperit, sală de gimnastică și spații auxiliare, RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Drumul 

Gura Siriului nr. 91, Sector 3”. 

  

2) Hotărârea nr. 205/16.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Desființare 

parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând 

un imobil cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, Sector 3”. 

  

3) Hotărârea nr. 206/16.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil cu 

funcțiunea de birouri și locuințe - RHpropus = S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei 

Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), Sector 3”. 

  

4) Hotărârea nr. 207/16.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil 

locuințe colective și spații comerciale la parter, RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat 

în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 1, Sector 3”. 

  

5) Hotărârea nr. 208/16.04.2019 privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil 

locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul 

nr. 20-26, lot 2, Sector 3”. 

  

6) Hotărârea nr. 209/16.04.2019 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I 2019. 

  

7) Hotărârea nr. 210/16.04.2019 privind modificarea HCLS 3 nr. 595/19.12.2018, referitoare la 

Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen 

Bank SA. 

  

8) Hotărârea nr. 211/16.04.2019 privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019. 

  

9) Hotărârea nr. 212/16.04.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului 

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

Funcționare. 

  

10) Hotărârea nr. 213/16.04.2019 privind modificarea  și completarea Anexei nr.2 la HCLS 3 

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,  modificată și completată prin HCLS 3 

nr.578/19.12.2018, HCLS 3 nr.86/31.01.2019 și HCLS 3 nr.178/28.03.2019. 

 



 

  

11) Hotărârea nr. 214/16.04.2019 privind  aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al 

Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2019. 

  

12) Hotărârea nr. 215/16.04.2019 privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale 

speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al 

Municipiului București pentru anul 2019. 

  

13) Hotărârea nr. 216/16.04.2019 privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la 

bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per 

elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat cu personalitate 

juridică, de pe raza Sectorului  3 al Municipiului București,  pentru anul 2019. 

  

14) Hotărârea nr. 217/16.04.2019 privind aprobarea cooperării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Fundația Sfântul Dimitrie, în vederea derulării unor 

activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat 

DECOART. 

  

15) Hotărârea nr. 218/16.04.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională ,,Instalator instalații 

tehnico-sanitare și de gaze” -  între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie 

Servicii SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București. 

  

16) Hotărârea nr. 219/16.04.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională ,,Instalator instalații 

tehnico-sanitare și de gaze“-  între societatea Miral Instal Company SRL, Colegiul Tehnic 

,,Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București. 

  

17) Hotărârea nr. 220/16.04.2019 privind completarea Anexei referitoare la „Programul anual de 

acţiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe – condominii din Sectorul 3”, 

aprobată prin HCLS3 nr.14/26.02.2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

18) Hotărârea nr. 221/16.04.2019 privind actualizarea Anexelor nr. 4 și 5 din HCLS 3 nr. 

249/30.10.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții 

privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, 

cu modificările ulterioare. 

  

19) Hotărârea nr. 222/16.04.2019 privind actualizarea Anexelor la HCLS 3 nr. 296/22.12.2015 

referitoare la  indicatorii  tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind 

creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu 

modificările ulterioare. 

  

20) Hotărârea nr. 223/16.04.2019 privind actualizarea Anexelor 1, 2, 4-9 la HCLS3 nr. 

297/22.12.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții 

privind creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ 

din Sectorul 3, cu modificările ulterioare. 

  



21) Hotărârea nr. 224/16.04.2019 privind actualizarea Anexelor 1, 2, 5-11, 14 și 17 la HCLS3 nr. 

33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții 

privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, 

cu modificările ulterioare. 

  

22) Hotărârea nr. 225/16.04.2019 privind actualizarea Anexei la HCLS3 nr. 68/31.03.2016 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări capitale de 

modernizare  – Grădinița nr.71 (corp A)” din Sectorul 3 al Municipiului București, actualizată. 

  

23) Hotărârea nr. 226/16.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

creşterea performanţei energetice la un bloc de locuinţe situat în Str. Sf. Vineri nr. 32, bl. A5, 

Sector 3. 

  

24) Hotărârea nr. 227/16.04.2019 privind modificarea Anexei nr. 21 la HCLS3 nr. 102/29.03.2017, 

referitoare la indicatorii tehnico-economici privind  creșterea performanței/eficienței energetice 

la unele blocuri de locuințe din Sectorul  3. 

  

25) Hotărârea nr. 228/16.04.2019 privind modificarea Anexelor nr. 16, 17, 21, 25 - 27 la HCLS 3 

nr. 103/29.03.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creşterea performanţei 

energetice la unele blocuri de locuinţe din Sectorul 3. 

  

26) Hotărârea nr. 229/16.04.2019 privind modificarea Anexelor nr. 1, 23, 90 și 103 la HCLS 3 nr. 

219/30.05.2018, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creşterea 

performanţei energetice la un număr de 132 blocuri de locuinţe din Sectorul 3. 

  

27) Hotărârea nr. 230/16.04.2019 privind atribuirea către societatea AS3- Administrare Străzi S3 

SRL a contractului de servicii având ca obiect ”Închiriere utilaje de ridicare și transport 

(automacara cu operator manipulare)”. 

  

28) Hotărârea nr. 231/16.04.2019 privind atribuirea către societatea AS3 – Administrare Străzi S3 

SRL a contractului având ca obiect ”Servicii de închiriere utilaje”. 

  

29) Hotărârea nr. 232/16.04.2019 privind atribuirea către societatea AS3 – Administrare Străzi S3 

SRL a contractului având ca obiect ”Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente 

pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”. 

  

30) Hotărârea nr. 233/16.04.2019 privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL 

a contractului având ca obiect ”Furnizare sub formă de închiriere autovehicule până în 3,5 tone 

și alte produse”. 

  

31) Hotărârea nr. 234/16.04.2019 privind  acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3  SRL  în vederea semnării unui contract 

de achiziție borduri și pavele din beton. 

  

32) Hotărârea nr. 235/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea unor 

contracte de achiziții de materiale, execuție și asamblare a structurilor de rezistență. 



  

33) Hotărârea nr. 236/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea prelungirii 

contractului de închiriere sisteme cofraje încheiat cu societatea Peri România SRL. 

  

34) Hotărârea nr. 237/16.04.2019 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 în vederea încheierii 

contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi la  “Hala 

Laminor”. 

  

35) Hotărârea nr. 238/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea unui 

contract cu societatea STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase 

pentru pereți mulați. 

  

36) Hotărârea nr. 239/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea 

contractelor de execuție a rețelei de canalizare exterioară. 

  

37) Hotărârea nr. 240/16.04.2019 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 în vederea încheierii 

contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector3 SRL. 

  

38) Hotărârea nr. 241/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății 

Algorithm Residential S3 SRL  pentru anul financiar 2019. 

  

39) Hotărârea nr. 242/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului 

de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residential S3 SRL. 

  

40) Hotărârea nr. 243/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății 

OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL  pentru anul financiar 2019. 

  

41) Hotărârea nr. 244/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului 

de activitate pe anul 2019 ale societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL. 

  

42) Hotărârea nr. 245/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății 

AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019. 

  

43) Hotărârea nr. 246/16.04.2019 privind atribuirea către societatea OPS 3 a contractului de 

servicii având ca obiect ”Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate 

în administrarea Consiliului Local Sector 3”. 



 

 

  

44) Hotărârea nr. 247/16.04.2019 privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL 

a contractului având ca obiect ” Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate 

stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact”. 

  

45) Hotărârea nr. 248/16.04.2019 privind completarea Actului Constitutiv al societății Investiții 

Spații Verzi S3 SRL. 

  

46) Hotărârea nr. 249/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu 

societatea SEVA GROUP SRL, având ca obiect furnizare și instalare linie de sortare deșeuri. 

  

47) Hotărârea nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului 

de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL. 

  

48) Hotărârea nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului 

de activitate pe anul 2019 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL. 

  

49) Hotărârea nr. 252/16.04.2019 privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea OPS 3 Ordine și Protecție S3 

SRL, în condițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect servicii de pază. 

  

50) Hotărârea nr. 253/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului 

de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL. 

  

         

 


