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1. Hotărârea nr. 331/25.06.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil 

locuință unifamilială cu RHpropus = P/P+1E,pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, 

Sector 3”. 

2. Hotărârea nr. 332/25.06.2019 privind  aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil 

de locuințe colective cu RHpropus = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului 

nr. 60A, Sector 3”. 

3. Hotărârea nr. 333/25.06.2019 privind  aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil 

locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail 

nr. 30, Sector 3”. 

4. Hotărârea nr. 334/25.06.2019 privind  aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu 

„Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile / blocuri cu RHpropus = P+4E-

P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (plaza), birouri, servicii, 

galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpropus = P+11E+Tcirculabilă, pe un teren 

situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, Sector 3”. 

5. Hotărârea nr. 335/25.06.2019 privind  aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil 

locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitejilor nr. 3, Sector 

3”. 

6. Hotărârea nr. 336/25.06.2019 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019. 

7. Hotărârea nr. 337/25.06.2019 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor 

publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. 

8. Hotărârea nr. 338/25.06.2019 privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCLS3 

nr. 182/28.03.2019 și HCLS3 nr. 282/29.05.2019 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, 

modificarea și completarea HCLS3 nr. 182/28.03.2019. 

9. Hotărârea nr. 339/25.06.2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 3 nr.  14/26.02.2009 privind aprobarea  „Programului anual de acţiuni 

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

modificările şi completările ulterioare.  

10. Hotărârea nr. 340/25.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții ,,Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp 

C4 - Creșa ,,Greierașul” . 

11. Hotărârea nr. 341/25.06.2019 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții ,,Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă 

caldă menajeră” la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. 



12. Hotărârea nr. 342/25.06.2019 privind actualizarea Anexelor nr. 3, 9, 10, 11, 13 și 14 la 

HCLS3 nr. 236/18.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor  tehnico-economici 

aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și 

extindere la 15 unități de învățământ din Sectorul 3. 

13. Hotărârea nr. 343/25.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea FREEN S.R.L., 

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

14. Hotărârea nr. 344/25.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între între operatorul economic 

(partener de practică) BAVADAM S.R.L., Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” și 

Sectorul 3 al Municipiului București. 

15. Hotărârea nr. 345/25.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea FREEN 

RESTAURANT S.R.L., Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului 

București. 

16. Hotărârea nr. 346/25.06.2019 privind aprobarea pentru anul 2019 a Listei actualizate de 

priorități, precum și a Listei de repartizare a locuințelor ANL. 

17. Hotărârea nr. 347/25.06.2019  privind plata componentei variabile a remuneraței 

președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care 

Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar. 

18. Hotărârea nr. 348/25.06.2019 privind  alegerea președintelui de ședință. 

19. Hotărârea nr. 349/25.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între între operatorul economic 

(partener de practică) ROMPRIM SA, Liceul Tehnologic ,,Elie Radu” și Sectorul 3 al 

Municipiului București. 

20. Hotărârea nr. 350/25.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic (partener 

de practică) AUTOKLASS CENTER,  Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” și Sectorul 3 

al Municipiului București. 

21. Hotărârea nr. 351/25.06.2019 privind actualizarea Anexelor nr. 2, 6, 7 și 8 la HCLS3 nr. 

236/18.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor 

obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 

15 unități de învățământ din Sectorul 3. 

22. Hotărârea nr. 352/25.06.2019 privind aprobarea încheierii unui Act adițional la 

Contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin Contractul nr. 

385276/19.04.2019.  

23. Hotărârea nr. 353/25.06.2019 privind  atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi 

S3 SRL a contractului având ca obiect ”Proiect tehnic şi lucrări de reparaţii la imobilul 

din Lucrețiu Pătrășcanu”. 

24. Hotărârea nr. 354/25.06.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor 

auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății.  



25. Hotărârea nr. 355/25.06.2019 privind aprobarea revizuirii componentei variabile a 

remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 

SRL. 

26. Hotărârea nr. 356/25.06.2019 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 realizare a pereților mulați și a piloților forați. 

27. Hotărârea nr. 357/25.06.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului 

de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 

SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019. 

28. Hotărârea nr. 358/25.06.2019 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 achiziție de balast și beton concasat. 

29. Hotărârea nr. 359/25.06.2019 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 continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL de furnizarea de 

produse/materiale. 

30. Hotărârea nr. 360/25.06.2019 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 cadru  cu societatea Robert și Mirel Trans SRL în scopul 

furnizării de utilaje necesare la desfășurarea lucrărilor societății Algorithm Construcții S3 

SRL. 

31. Hotărârea nr. 361/25.06.2019 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 cadru cu societatea MEM IMPEX SRL în scopul 

furnizării/închirierii de utilaje și atașamente.  

  

 


