
HOTĂRÂRILE NR. 261 – 274 

ALE CONSILIULUI  LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ 

DIN DATA DE 16 MAI 2019 

 

 
1. Hotărârea nr. 261/16.05.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

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

tehnico-sanitare și de gaze” -  între societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic 

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

2. Hotărârea nr. 262/16.05.2019 privind aprobarea cotei de finanțare de la bugetul local al 

Sectorului 3 și a cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari din valoarea executării 

lucrărilor de intervenție  pentru blocurile înscrise în ,,Programul local multianual privind 

creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe”. 

3. Hotărârea nr. 263/16.05.2019 privind  încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

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

tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Coral Construct SRL, Colegiul Tehnic ,,Anghel 

Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București. 

4. Hotărârea nr. 264/16.05.2019 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 

SRL a contractului având ca obiect ,,Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului 

video”. 

5. Hotărârea nr. 265/16.05.2019 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 Administrare Active Sector 3 SRL. 

6. Hotărârea nr. 266/16.05.2019 privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul 

financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL. 

7. Hotărârea nr. 267/16.05.2019 privind aprobarea actualizării Planului de administrare și a 

indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație 

al societății Administrare Active Sector 3 SRL. 

8. Hotărârea nr. 268/16.05.2019 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 Investiții Spații Verzi  S3 SRL. 

9. Hotărârea nr. 269/16.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

financiar 2019  al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL. 

10. Hotărârea nr. 270/16.05.2019 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 SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. 

11. Hotărârea nr. 271/16.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

financiar 2019 al societății  SD 3 Salubritate și Deszăpezire  S3 SRL. 



12. Hotărârea nr. 272/16.05.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a 

două terenuri cu o suprafață de 12400 mp și 12200 mp. 

13. Hotărârea nr. 273/16.05.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea împuternicirii  

președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru 

încheierea  contractelor de achiziție  de WPC decking. 

14. Hotărârea nr. 274/16.05.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL în vederea continuării 

contractului încheiat cu societatea ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL, în scopul achiziției 

de mărfuri din categoria electrice. 

 


