
HOTĂRÂRILE NR. 169 – 203 

ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ 

DIN DATA DE 28 MARTIE  2019 

 

1. Hotărârea nr. 169/28.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent – RHexistent = 

S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = 

S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, Sector 3 și terenul 

adiacent acestuia, propus spre concesionare”. 

2. Hotărârea nr. 170/28.03.2019 privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu 

„Locuință unifamilială - RHpropus = P+1E, pe un teren situate în Drumul Gura Caliței 

nr. 80B (fost Drumul Gura Caliței nr. 78-80, lot 4/2/1), Sector 3”. 

3. Hotărârea nr. 171/28.03.2019 privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu 

„Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului 

existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre 

concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, Sector 3”. 

4. Hotărârea nr. 172/28.03.2019 privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu 

„Imobil cu regim de înălțime  P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate – tip duplex, pe 

un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), Sector 

3”. 

5. Hotărârea nr. 173/28.03.2019 privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu 

„Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcțiunea de locuințe, RHpropus = 

P+1E+M, pe un teren situat în Strada Malva nr. 100,102,104,106 (lot 3/6, lot 3/5, lot 

3/7, lot 3/8), lot 1, Sector 3”. 

6. Hotărârea nr. 174/28.03.2019 privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu 

„Spațiu comercial - RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei 

nr. 16, lot 16-30, Sector 3”. 

7. Hotărârea nr. 175/28.03.2019 privind modificarea și completarea Regulamentului 

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

al Municipiului Bucuresti, aprobat prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018. 

8. Hotărârea nr. 176/28.03.2019 privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 

3” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 

Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2018. 

9. Hotărârea nr. 177/28.03.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al 

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

de Organizare și Funcționare. 

10. Hotărârea nr. 178/28.03.2019 privind modificarea și completarea Anexelor nr.1 și 2 

ale 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 și HCLS 3 nr.86/31.01.2019. 



11. Hotărârea nr. 179/28.03.2019 privind aprobarea Carnetului cu documentele de 

mobilizare pentru perioada 2017 – 2020. 

12. Hotărârea nr. 180/28.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului 

București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul 

privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării și aprobarea unui proiect de 

dezvoltare imobiliară pe terenul situat în Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, București. 

13. Hotărârea nr. 181/28.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului 

București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul 

privat al acestuia a corpurilor de clădire C11 și C12, situate în Bulevardul Nicolae 

Grigorescu nr. 12, sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”,  în 

vederea demolării. 

14. Hotărârea nr. 182/28.03.2019 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul 

acestora acordate elevilor din  unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 

3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019. 

15. Hotărârea nr. 183/28.03.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre 

Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Impresum. 

16. Hotărârea nr. 184/28.03.2019 privind completarea Anexei referitoare la „Programul 

anual de acţiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe – condominii din 

Sectorul 3”, aprobată prin HCLS 3 nr.14/26.02.2009, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

17. Hotărârea nr. 185/28.03.2019 privind actualizarea Anexei nr. 35 la HCLS 3 nr. 

358/22.12.2016. 

18. Hotărârea nr. 186/28.03.2019 privind actualizarea Anexei nr. 4 la HCLS 3 nr. 

450/28.09.2017. 

19. Hotărârea nr. 187/28.03.2019 privind rectificarea adresei poștale pentru obiectivele 

de investiții care sunt amplasate pe terenul aferent Liceului Teoretic ,,Nichita Stănescu” 

situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3. 

20. Hotărârea nr. 188/28.03.2019 privind aprobarea tarifului de referință practicat de 

societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea pazei la imobilele aflate 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. 

21. Hotărârea nr. 189/28.03.2019 privind aprobarea tarifului de referință practicat de 

societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea mentenanței la 

imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. 

22. Hotărârea nr. 190/28.03.2019 privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al 

societății Algorithm Residential S3 SRL până la aprobarea bugetului  de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2019. 

23. Hotărârea nr. 191/28.03.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al societăţii 

Investiții Spații Verzi S3 SRL. 

24. Hotărârea nr. 192/28.03.2019 privind stabilirea renumerației președintelui și 

indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații 

Verzi S3 SRL. 



25. Hotărârea nr. 193/28.03.2019 privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 

182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, 

modernizare și extindere – Creșa Trapezului”. 

26. Hotărârea nr. 194/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

societății Algorithm Construcții S3  SRL pentru anul financiar 2019. 

27. Hotărârea nr. 195/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

societății Administrare Active Sector 3 SRL  pentru anul financiar 2019. 

28. Hotărârea nr. 196/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

societății Internet și Tehnologie S3 SRL  pentru anul financiar 2019. 

29. Hotărârea nr. 197/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul financiar 2019 al societății  Administrarea Domeniului Public București 

SA. 

30. Hotărârea nr. 198/28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință. 

31. Hotărârea nr. 199/28.03.2019 privind declararea  “Zilelor Sectorului 3” și aprobarea 

organizării de  manifestări științifice, cultural-artistice, sportive și de agrement, cu 

ocazia celebrării acestor zile. 

32. Hotărârea nr. 200/28.03.2019 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 încheierii unui contract cu societatea MAXMAKERS pentru prestări servicii 

de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare pentru 

dezvoltarea unui complex de agrement. 

33. Hotărârea nr. 201/28.03.2019 privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și 

a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare 

Străzi S3 SRL. 

34. Hotărârea nr. 202/28.03.2019 privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și 

a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare 

Active Sector 3 SRL. 

35. Hotărârea nr. 203/28.03.2019 privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și 

a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și 

Deszăpezire S 3 SRL. 

 


