
 

 

HOTĂRÂRILE NR. 275 – 304 

ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ 

DIN DATA DE  29 MAI  2019 

 

 
1. HCLS3 nr. 275/29.05.2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea 

procesului de bugetare participativă la nivelul Sectorului 3.  

 

2. HCLS3 nr. 276/29.05.2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2018. 

 

3. HCLS3 nr.277/29.05.2019 privind modificarea si completarea HCLS3 

nr.509/30.10.2018 privind modificarea HCLS 3 nr.421/14.09.2018, referitoare la 

Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat 

cu CEC Bank S.A. 

 

4. HCLS3 nr. 278/29.05.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea 

DENTOTAL INVESTMENT SRL (MERCURE BUCHAREST CITY CENTER), 

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

 

5. HCLS3 nr. 279/29.05.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea MAX 

ESTATE SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului 

București. 

 

6. HCLS3 nr. 280/29.05.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între JW Marriott Bucharest 

Grand Hotel - Societatea Companiilor Hoteliere GRAND SRL, Colegiul Tehnic 

,,Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București. 

 

7. HCLS3 nr.281/29.05.2019 privind aprobarea implementării și finanțării proiectului  

,,Educat și sănătos în Sectorul 3- clasele IX-XII”.  

 

8. HCLS3 nr.282/29.05.2019 privind modificarea HCLS3 nr.182/28.03.2019 

referitoare la  aprobarea  numărului  de burse și cuantumul acestora acordate elevilor 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  din Sectorului 3 al Municipiului 

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

 

9. HCLS3 nr. 283/29.05.2019 privind darea în folosință cu titlul gratuit a unor spații 

din incinta Grădiniței nr.255, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 3, în vederea organizării și funcționării a două grupe de creșă 

(educație antepreșcolară) care aparțin Creșei Titan. 

 



10. HCLS3 nr. 284/29.05.2019 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea 

Consiliului Local nr. 566/11.12.2018 privind atribuirea către societatea Algorithm 

Residential S3 SRL a contractului având ca obiect ,,Creșterea capacității de 

staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”. 

 

11. HCLS3 nr. 285/29.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții ,,Lucrări de reamenajare peisagistică și 

întreținere a unităților  de învățământ din Sectorul 3 – Școala Gimnazială nr. 149”. 

 

12. HCLS3 nr. 286/29.05.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate 

Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare. 

 

13. HCLS3 nr.287/29.05.2019 privind aprobarea costurilor medii lunare ale 

cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de servicii sociale în 

Centrele de Zi din  cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 3. 

 

14. HCLS3 nr. 288/29.05.2019 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor 

pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creşe din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. 

 

15. HCLS3 nr.289/29.05.2019 privind prelungirea acordului de asociere dintre 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația 

”Help Autism”, în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru 

autist. 

 

16. HCLS3 nr. 290/29.05.2019 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor 

pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași”. 

 

17. HCLS3 nr. 291/29.05.2019 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor 

în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap. 

 

18. HCLS3 nr. 292/29.05.2019 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor 

pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost – componenta 

rezidențială. 

 

19. HCLS3 nr. 293/29.05.2019 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor 

pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenţei în Familie “Sf. Maria”. 

 

20. HCLS3 nr. 294/29.05.2019 privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere, 

contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul 

de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”. 

 

21. HCLS3 nr. 295/29.05.2019 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor 

pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. 



 

22. HCLS3 nr.296/29.05.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului 

de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea 

președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 

SRL în vederea  încheierii contractelor de realizare a protecției pardoselilor în 

subsol pentru sistemul OS8 și OS13.  

 

23. HCLS3 nr.297/29.05.2019 prin care se solicită împuternicirea unui membru al 

Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea demarării procedurii de înfrățire cu 

Arondismentul 9 – Paris, Franța.   

 

24. HCLS3 nr. 298/29.05.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea 

CONTINENTAL HOTELS SA, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” și Sectorul 3 al 

Municipiului București. 

 

25. HCLS3 nr. 299/29.05.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificările profesionale 

,,Mecanic auto”, ,,Tinichigiu – vopsitor auto”, ,,Strungar”, “Electronist aparate și 

echipamente” -  între societatea SERVICE  CICLOP SA, Liceul Tehnologic 

,,Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București. 

 

26. HCLS3 nr.300/29.05.2019 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019. 

 

27. HCLS3 nr.301/29.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici  

aferenți obiectivului de investiții “Amenajare centru comercial pentru produse 

alimentare si nealimentare Piata Iosif Albu (1 Decembrie 1918)”. 

 

28. HCLS3 nr. 302/29.05.2019 privind modificarea prin Act adițional a Contractului 

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

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

 

29. HCLS3 nr.303/29.05.2019 privind aprobarea costurilor medii lunare pentru 

persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din  cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. 

 

30. HCLS3 nr.304/29.05.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre 

Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația pentru Implementarea 

Democrației. 


