
 

 

HOTĂRÂRILE NR. 373– 406 

ALE CONSILIULUI  LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ 

DIN DATA DE 30 IULIE 2019 

 

 

1. Hotărârea nr. 373/30.07.2019 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II – 2019. 

2. Hotărârea nr. 374/30.07.2019 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019. 

3. Hotărârea nr. 375/30.07.2019 privind acordul de principiu pentru prioritizarea suportării de 

la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi pe terenuri 

donate Municipiului București și date în administrarea Sectorului 3 

4. Hotărârea nr. 376/30.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS3 nr. 

283/29.05.2019, referitoare la 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 

5. Hotărârea nr. 377/30.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS 3 

nr.175/28.03.2019, referitoare la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe 

raza Sectorului 3 al Municipiului  București. 

6. Hotărârea nr. 378/30.07.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Continental Hotels 

SA - Sucursala Izvor, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului 

București. 

7. Hotărârea nr. 379/30.07.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formare 

profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Ingo Trade 

International SRL, Liceul Tehnologic ,,Dragomir Hurmuzescu” și Sectorul 3 al Municipiului 

București. 

8. Hotărârea nr. 380/30.07.2019 privind participarea Sectorului 3 al Municipiului București în 

cadrul proiectului  ,,Urban Resource Centers”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare 

URBACT III. 

9. Hotărârea nr. 381/30.07.2019 privind aprobarea prețurilor și tarifelor finale rezultate în 

urma analizei ofertei financiare a societății Algorithm Residential S3 SRL pentru obiectivul 

de investiții ,,Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - 

Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”,  în conformitate cu noii indicatori tehnico-economici 

aprobați prin  HCLS3 nr. 312/13.06.2019. 

10. Hotărârea nr. 382/30.07.2019 privind modificarea Anexei la HCLS3 nr. 364/05.07.2019 

referitoare la acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății 

Investiții Spații Verzi S3 SRL, în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, 

echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății. 

11. Hotărârea nr. 383/30.07.2019 privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a 

contractului având ca obiect ”Furnizare autovehicule până în 3.5 tone și alte produse”. 

12. Hotărârea nr. 384/30.07.2019 privind completarea  Actului Constitutiv al societăţii OPS3-

Ordine și Protecție S3 SRL. 



13. Hotărârea nr. 385/30.07.2019 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 prelungirii 

contractului încheiat cu societatea Axel&Co Import Export SRL în scopul furnizării de 

cărămidă. 

14. Hotărârea nr. 386/30.07.2019 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 

prelungirii contractului încheiat cu societatea Vectrum Solutions SRL. 

15. Hotărârea nr. 387/30.07.2019 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 contractului de racordare la rețeaua electrică. 

16. Hotărârea nr. 388/30.07.2019 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 

unui contract de achiziție containere și presscontainere cu societatea  Grădinariu  Import 

Export SRL. 

17. Hotărârea nr. 389/30.07.2019 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 

prelungirii contractului încheiat cu societatea Unirea Hypermarket Center SRL. 

18. Hotărârea nr. 390/30.07.2019 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 acordării  

până la 30 septembrie 2019, a unui beneficiu în natură salariaților. 

19. Hotărârea nr. 391/30.07.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare. 

20. Hotărârea nr. 392/30.07.2019 privind completarea  Anexei la HCLS 3 nr. 4/11.01.2018 

referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale 

unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului 

București. 

21. Hotărârea nr. 393/30.07.2019 privind completarea Anexei la HCLS3 nr. 506/30.10.2018 

referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de 

evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua 

școlară a Sectorului 3 al Municipiului București. 

22. Hotărârea nr. 394/30.07.2019 privind reorganizarea  Direcției Impozite și Taxe Locale din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, în Direcția Generală Impozite și 

Taxe Locale Sector 3,  instituție publică de interes local cu personalitate juridică. 

23. Hotărârea nr. 395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului 

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

Funcționare.  

24. Hotărârea nr. 396/30.07.2019 privind încheierea parteneriatul de colaborare dintre Sectorul 

3 al Municipiului București și societatea Premium  Expo SRL. 

 



25. Hotărârea nr. 397/30.07.2019 privind aprobarea actualizarii prețului contractului nr. 

8878/01.08.2019 în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 la obiectivul de 

investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala 

Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”. 

26. Hotărârea nr. 398/30.07.2019 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții „Extindere Școala Gimnazială nr. 81”, aprobați prin Anexa la 

HCLS3 nr. 133/07.04.2017. 

27. Hotărârea nr. 399/30.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici  aferenți 

obiectivului ”Creșterea performanței energetice a blocurilor B1, B2, B3 din Aleea Cioplea 

nr. 3A”. 

28. Hotărârea nr. 400/30.07.2019 privind modificarea Anexei la HCLS3 nr. 340/25.06.2019 

prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

,,Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa ,,Greierașul” - 

str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3, București. 

29. Hotărârea nr. 401/30.07.2019 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 

SRL a contractului ce are ca obiect ,,Servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curenta 

module software de gestiune rețea”. 

30. Hotărârea nr. 402/30.07.2019 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 

SRL a contractului ce are  ca obiect ,,Prestarea de servicii de asistență informatică platforme 

software”. 

31. Hotărârea nr. 403/30.07.2019 privind atribuirea către societatea  Internet și Tehnologie S3 

SRL a contractului ce are  ca obiect ,,Servicii de asistență pentru computere personale”. 

32. Hotărârea nr. 404/30.07.2019 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 

SRL a contractului având ca obiect ”Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic 

și apa caldă menajeră la patru imobile aflate in administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 3”. 

33. Hotărârea nr. 405/30.07.2019 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 vânzării 

utilajelor aflate în patrimoniul societății. 

34. Hotărârea nr. 406/30.07.2019 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 pentru a întreprinde 

toate demersurile necesare în vederea modificării Actului constitutiv  al  societății Algorithm 

Construcții S3 SRL. 

 

 


