
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind schimbarea de destinaţie şi excluderea din baza materiala a învăţământului 

preuniversitar de stat a suprafeţei de teren de aproximativ 2700 mp, situat în 
Şoseaua Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, care aparţine Colegiului Tehnic Mihai 

Bravu, din ”spaţii de învăţământ” în ”spaţii la dispoziţia Consiliului Local Sector 3, 
în vederea realizării unei construcţii administrative corespunzătoare pentru 

desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul Primăriei Sectorului 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţa ordinară, azi 29.05.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.42i887/CP/23.05.2Uiy a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 420169/22.05.2019 al Direcţiei învăţăm ânt Cultură -  

Serviciul Administrare Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult;
- Adresa nr. 420197/22.05.2019 a Direcţiei învăţământ Cultură -  Serviciul 

Administrare Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult;
In conformitate cu prevederile:

- Art. 20 alin. (1), art. 61 alin. (2) şi art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 861 alin. (3), art. 867, alin (1) şi (2) şi art. 868 alin (1) şi (2) din Codul C iv il , 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 8 din procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei 
bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată prin OMENCS nr. 
5819/2016;

Luând în considerare:
Raportul Comisiei de învăţăm ânt, activ ităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret.

- Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice 
şi respectarea drepturilor cetăţenilor.



în  temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin . (2) lit. j )  şi art. 81 alin. (4 )  din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă schimbarea de destinaţie şi excluderea din baza materială a 
învăţământului preuniversitar de stat a suprafeţei de teren de aproximativ 2700 mp, situat în 
Şoseaua Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, care aparţine Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din 
”spatii de învăţământ” în ”spaţii la dispoziţia Consiliului Local Sector 3, în vederea 
realizării unei construcţii administrative corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor 
specifice din cadrul Primăriei Sectorului 3”.

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea avizului Ministerului 
Educaţiei Naţionale privind schimbarea destinaţiei.

A

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia învăţământ, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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la proiectul de hotărâre privind schimbarea de destinaţie şi excluderea din baza materială 
a învăţământului preuniversitar de stat a suprafeţei de teren de aproximativ 2700 mp, 
situat în Şoseaua Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, care aparţine Colegiului Tehnic Mihai 
Bravu, din "spaţii de învăţământ"  în " spaţii la dispoziţia Consiliului Local Sector 3, în 

vederea realizării unei construcţii administrative corespunzătoare pentru 
desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul Primăriei Sectorului 3"

în urma solicitării Direcţiei de Evidenţa Persoanelor Sector 3, înregistrată la Primăria 
Sectorului 3 cu nr. 256063/20.11.2018, cu privire la identificarea unui spaţiu sau al unui 
teren pe care să fie executată o construcţie corespunzătoare desfăşurării activităţii acesteia, 
Direcţia Administrativă şi Management Informaţional a solicitat reactualizarea cererii de 
schimbare de destinaţie şi excluderea din baza materială a învăţământului preuniversitar de 
stat, a suprafeţei de teren de aproximativ 2700 mp, în vederea realizării unei construcţii 
administrative corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul 
Primăriei Sectorului 3.

Prin adresa nr. 2084/19.03.2019, Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" aduce la cunoştinţă 
hotărârea Consiliului de Administraţie cu privire la schimbarea destinaţiei şi excluderea din 
baza materială a spaţiului de aproximativ 2700 mp şi punerea acestuia la dispoziţia 
Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea realizării unei construcţii administrative 
corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul Primăriei Sectorului 3.

Totodată, prin adresa nr. 6183/13.05.2019 Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti, aduce la cunoştinţă că în şedinţa Consiliului de Administraţie al ISMB întrunit în 
data de 09.05.2019, a aprobat schimbarea destinaţiei terenului de 2700 mp, situat în 
Şoseaua Mihai Bravu, nr. 428, Sector 3, ce aparţine Colegiului Tehnic "M ihai Bravu".

Luând în considerare cele menţionate mai sus, precum şi raportul de specialitate nr. 
420169/22.05.2019 al Direcţiei învăţământ Cultură -  Serviciul Administrare Unităţi de 
învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 
supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamenrnl Uniunii Europene 2016/679 in scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vâ puteţi exercita drepturile prevăzute in 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primariej.ro
mailto:cobrnetpr.rnar@prirrtar1e3.ro
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Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind schimbarea de destinaţie şi excluderea din baza 
materială a învăţământului preuniversitar de stat a suprafeţei de teren de 

aproximativ 2700 mp, situat în Şoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, care aparţine 
Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din "spaţii de învăţământ” în "spaţii la dispoziţia 

Consiliului Local Sector 3, în vederea realizării unei construcţii administrative 
corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul Primăriei

Sectorului 3

Având în vedere:

- Adresa cunr. 4275/19.11.2018 a Direcţiei de Evidenta Persoanelor, Sector 3, înregistrată 
la Primăria Sectorului 3 cu nr. 256063/20.11.2018, cu privire la identificarea unui spaţiu sau 
al unui teren pe care să fie executată o construcţie corespunzătoare desfăşurării activităţii 
Direcţiei de Evidenta Persoanelor, Sector 3,

- Adresa cu nr. 326078/07.03.2019 a Direcţiei Administrative şi Management 
Informaţional prin care se solicită reactualizarea cererii de schimbare de destinaţie şi 
excluderea din baza materială a învăţământului preuniversitar de stat, a suprafeţei de teren de 
aproximativ 2700 mp, situat în Şoseaua Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, care aparţine 
Colegiului Tehnic "Mihai Bravu”, din "spaţii de învăţământ ” în "spaţii la dispoziţia 
Consiliului Local Sector 3”, în vederea realizării unei construcţii administrative 
corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul Primăriei Sectorului 3

- Adresa cu nr. 2084/19.03.2019 a Colegiului Tehnic Mihai Bravu prin care se aduce la 
cunoştinţă hotărârea Consiliului de Administraţie cu privire la schimbarea destinaţiei şi 
excluderea din baza materială a spaţiului de aproximativ 2700 mp şi punerea acestuia la 
dispoziţia Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea realizării unei construcţii 
administrative corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul Primăriei 
Sectorului 3.

- Adresa cu nr. 6183/13.05.2019 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, 
înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 414482/17.05.2019, referitoare la emiterea 
avizului conform privind schimbarea destinaţiei terenului de 2700 mp, situat în Şoseaua 
Mihai Bravu, nr. 428, sector 3, ce aparţine Colegiului Tehnic "Mihai Bravu”, din spaţii de 
învăţământ în spaţii la dispoziţia Consiliului Local Sector 3, în vederea realizării unei 
construcţii administrative corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor specifice din 
cadrul Primăriei Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată ;i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://WWW.prirnarie3.rO
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Luând în considerare:

Prevederile Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, respectiv art. 112 - (2) Terenurile si 
clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale si 
liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte 
din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale 
bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora si sunt administrate de către consiliile de 
administraţie, conform legislaţiei în vigoare.

(6) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor si imitaţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale, numai cu 
avizul conform al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului.

(8) Actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale efectuate cu încălcarea dispoziţiilor 
aliniatului (6) sunt nule de drept.

Prevederile art. 9 pct. 2 din Procedura de elaborare a Avizului Conform pentru schimbarea 
destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum 
şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobate prin Ordinul MEN nr. 5819/2016,

Considerăm că sunt îndeplinite condiţiile pentru schimbarea de destinaţie şi excluderea din 
baza materială a învăţământului preuniversitar de stat a suprafeţei de teren de aproximativ 2700 
mp, situat în Şoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, care aparţine Colegiului Tehnic Mihai Bravu, 
din "spaţii de învăţământ” în "spaţii la dispoziţia Consiliului Local sector 3, în vederea realizării 
unei construcţii administrative corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor specifice din 
cadrul Primăriei Sectorului 3”.

Anexăm prezentei următoarele documente:

A) Adresa Direcţiei de Evidenta Persoanelor, Sector 3, nr. 4275/19.11.2018, 
înregistrată la Primăria Sectorului 3, Bucureşti, cu nr. 256063 /20.11.2018.

B) Adresa nr. 326078/07.03.2019 a Direcţiei Administrativă şi Management 
Informaţional din cadrul Primărieie Sectorului 3

C) Adresa nr. 2084/19.03.2019 a Colegiului Tehnic Mihai Bravu
D) Adresa cu nr. 6183/13.05.2019 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, 

înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 414482/17.05.2019
E) Protocolul nr. 7647/31.08.2009 de predare - primire a clădirilor şi a terenului
F) Extrasul de carte funciară pentru informare nr. 40045/25.05.2018
G) încheierea de intabulare nr. 114287/19.01.2010
H) Planul de situaţie si delimitare a imobilului -  Anexa 11

Director executiv adjunct, 
Mihaela Nagy Răducanu

întocmit: Dan Vasile

Şef Servicii 
Angelica Dkniels J

2



Nr.inreg.: 414482 
Data inreg.: 17.05.2019 
Ora inreg.: 13:48:55
Provenienţa: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
Telefon:
Adresant: Primăria Sectorului 3 - Bucureşti 
Cuprins: Răspuns adresa 
Adresa:Bucureşti, strada 
Adresa Lucrare:Bucureşti, strada 
Observaţii: REC. 6688 
Nr. File:l

ţTermen de rezolvare: 30 zile
I ‘

Program de lucru
luni, marţi, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30, 
joi: 8:30 - 18:30 
Telefon
Birou! Relaţii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711
Direcţia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3
-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145
-Sediul Campia Libertăţii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760
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Nr. 6183/13.05.2019

Către,

Consiliu] Local Sector 3 

Direcţia Invatamant Cultura

Serviciul Administrare Unitati de Invatamant si Relaţii cu Unităţile de Cult 

Şoseaua Mihai Bravu, n r  UâJL 

Sector 3, Bucureşti

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr.|325026/22.03.2019 inregistrata la Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 6183/22.03.2019, referitoare Ia emiterea avizului conform 

privind schimbarea destinaţiei terenului in suprafaţa de 2700 mp, situat in Şoseaua Mihai Bravu, 

nr. 428, Sect. 3 ce aparţine Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”, din spatii de invatamant in spatii la 

dispoziţia Consiliului Local Sect. 3, in vederea realizării unei construcţii administrative 

corespunzătoare pentru desfasurarea activităţilor specifice din cadrul Primăriei Sectorului 3, va 

informam faptul ca aceasta solicitare a fost aprobata in Consiliul de Administraţie al Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, intrunit in data de 09.05.2019.

Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, 020451, Bucureşti 
Tel: +40(0)21211 84 85 
Fax: +40(0)2121048 51



COLEGIUL TEHN IC "MIHAI BRAVU"
Sos.Mihai Bravu nr.428, sectorul 3, Bucureşti 

Tel,/fax : 021-322.70.93 
e-mail: mhbrv@yahoo.com

NR. 2084/19.03.2019

CĂTRE.

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 

DIRECŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Având în vedere adresa nr. 326078/07.03.2019 a Direcţiei Administrative şi 

Managementul Informaţional prin care se solicită relocarea a unor direcţii şi servicii din 

cadrul Primăriei Sectorului 3 Bucureşti, vă comunicăm că în Consilul de Administraţie din data 

de 15.03.2019 a fost discutată schimbarea destinaţiei şi excluderea din baza materială a 

învăţământului preuniversitar de stat a suprafeţei de teren de 2700mp care aparţine 

Colegiului Tehnic „Mihai Bravu .Consiliul de Administraţie a aprobat în unanimitate propunerea 

făcută.

Spaţiul sus menţionat va fi necesar Consilului Local Sector 3 în vederea realizării unei 

construcţii administrative corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul 

Primăriei Sector 3 .

irector, 

u Gabriela

mailto:mhbrv@yahoo.com
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Nr. 326078/07.03.2019

Către,

TELEFON |oîm fKf.î| 31S os - J,8 FAX {004 on) 318 03 04 
Caisa Dudeşti nr, 191, Sector 3,031084, Bucureşti

Având în vedere reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 prin 

aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, 

aprobat prin HCLS 3 nr. 140/26.02.2019 şi necesitatea de relocare a unor direcţii şi servicii din 

cadrul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, vă rugăm să dispuneţi măsurile 

necesare privind reactualizarea cererii de schimbare de destinaţie şi extinderea din baza 

materială a învăţământului preuniversitare de stat, a suprafeţei de teren de aproximativ 2700 

mp, situat în Şos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, care aparţine Colegiului Tehnic ”Mihai Bravu”, 

din "spaţii de învăţământ” în ”,spaţii la dispoziţia Consiliului Local Sector 3”, în vederea 

realizării unei construcţii administrative corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor 

specifice din cadrul Primăriei Sectorului 3 Bucureşti.

Director Executiv,

Şef Serviciu, 

Dan Comănescm

Radu Alexandru Munteanu

MUNTEANU
RADU-
ALEXANDRU

Semnat digital de 
MUNTEANU RADU- 
ALEXANDRU 
Data: 2019.03.08 
09:21:29+02'00'

Satinat digital de COMANESOJ
COMANESCU DAN danData: JOI9.03.07 T&WilO+OÎ'OO1

întocmit,

Marioara Petrică
Semnat digital de PETWCA

PETRI CA MARIOARA mawqara
Dala: 70] 9,03,071&44&3 *02 DO1

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Primăria Sectorului 3 - Bucureşti

Nr,inreg.: 256063 
Data inreg.: 20.11.2018 
Ora inreg.: 09:45:44
Provenienţa: Direcţia de Evidenta a Persoanelor Sector 3 
Telefon:
Adresant: Primăria Sectorului 3 - Bucureşti 
Cuprins: Adresa
Adresa:Bucureşti, strada Ion Tuculescu,Str„ nr. 42, sector. 3 
Adresa Lucrare:Bucureşti, strada
Observaţii: sol. identificare sau construire spaţiu desfăşurare activitate ( 500mp) 
Nr. File: 1
Termen de rezolvare: 30 zile 1

1 Program de lucru
luni, marţi, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,
joi: 8:30 - 18:30
Telefon
Biroul Relaţii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711
Direcţia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3
-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145
-Sediul Campia Libertăţii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECŢIA DE EVIDENTA PERSOANELOR 
SECTOR 3, BUCUREŞTI 
C.I.R 17502117

Str. Ion Ţuculescu nr.42, Camera 101
tel.021/340.31.46 fax. 021/340.31.47 

email; directiaevidenta3@Qmail.com

Operator de date cm caracter personal otificat cai nir.229

Primăria Sector 3 

Cabinet Viceprimar

Nr. 4275/19.11.2018 1 ^

CĂTRE.” Primăria Sector 3

In atenţia: Doamnei Viceprimar Elena Petroscm

Stimată Doamnă Viceprimar, ^  /< ! lA
Prin prezenta, vă supunem atenţiei următoarele;

Direcţia de Evidenţa Persoanelor Sector 3, a fost înfiinţată 
nr.27/17.03.2005 a Consiliului Local Sector 3, în conformitate cu prevederile1 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare privind evidenta pe 
aprobată prin Legea nr. 372 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia de Evidenţa Persoanelor sector 3 are în structura organizatorică 5 Birouri de 
Evidenţa Persoanelor, Serviciul Stare Civilă, Serviciul Economic, Biroul Administrativ şi 
Compartimentul Juridic şi funcţionează cu un număr de 71 de angajaţi din totalul de 95 posturi 
atribuite conform organigramei şi statului de funcţii.

Datorită faptului că Direcţia de Evidenţa Persoanelor Sector 3 are în subordine 5 birouri 
situate în locaţii diferite şi fiecare birou işi desfăşoară activitatea doar cu un funcţionar la ghişeu, 
fapt care îngreunează activitatea, vă adresăm rugămintea să ne sprijiniţi cu identificarea unui nou 
spaţiu cu perimetru de 500 m2, iar în cazul în care nu este posibil, vă rugăm să identificaţi un 
teren pe care să fie executată o construcţie corespunzătoare în vederea îmbunătăţirii activităţii 
instituţiei noastre,

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV

CMS. SEF* j ,CUŞOR

mailto:directiaevidenta3@Qmail.com


PRIMĂRIA
SECTORULUI

BUCUREŞTI

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT CULTURĂ 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
SI RELAŢII CU UNITĂŢILE DE CULTr I j

www, primarie3.ro
TELEFON (004 ozt) 326 04 27 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAfL invatamant@primarie3.ro 

Şos, Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, Bucureşti

romania2019.eu
3ieşedinţio României Iu Consiliul Uniunii Europene Nr. i,m & /i!LoS m

C ătre,
Cabinet Primar

îucu?n>y
F?

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 
propunerea de iniţiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiectă

1) Hotărâre privind schimbarea de destinaţie şi excluderea din baza materială a 
învăţământului preuniversitar de stat a suprafeţei de teren de aproximativ 2700 mp, situa'tTh 
Şoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, care aparţine Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din "spaţii de 
învăţământ" în "spaţii la dispoziţia Consiliului Local Sector 3, în vederea realizării unei construcţii 
administrative corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul Primăriei 
Sectorului 3"
2) Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 182/28.03.2019 privind aprobarea 

numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în semestrul II al anului şcolar 2018-
2019.
3) Hotărâre privind darea în folosinţă cu titlul gratuit a unor spaţii din incinta Grădiniţei nr.255, 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, în vederea organizării şi 
funcţionării a două grupe de creşă ( educaţie antepreşcolară) care aparţin Creşei Titan

Anexat, vă transmitem documentele însoţitoare aferente:

Rapoartele de specialitate întocmit de Direcţia învăţământ - Cultură 
Proiectele expunerii de motive 
Proiectele de hotărâre
Documentele care au stat la baza întocmirii proiectelor:

Adrese, tabele, situaţii, acorduri, protocol, extras CF, plan de amplasament.

Director executiv adjunct,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute

mailto:invatamant@primarie3.ro

