
HOTĂRÂRILE NR. 411– 422 

ALE CONSILIULUI  LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ 

DIN DATA DE 28 AUGUST 2019 

 

 

1. Hotărârea nr. 411/28.08.2019 privind încheierea protocolului de colaborare dintre 

Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Different Angle Cluster. 

 

2. Hotărârea nr. 412/28.08.2019 privind modificarea şi completarea HCLS3 

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. 

 

3. Hotărârea nr. 413/28.08.2019 privind acordarea unui  ajutor financiar pentru plata 

contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără 

venituri. 

 

4. Hotărârea nr. 414/28.08.2019 privind repartizarea sumei de 7.774,00 mii alocată 

finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și 

confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza Sectorului  3 al Municipiului 

București,  pentru anul 2019. 

 

5. Hotărârea nr. 415/28.08.2019 privind completarea Actului Constitutiv al societății 

Algorithm Residential S3 SRL. 

 

6. Hotărârea nr. 416/28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. 

 

7. Hotărârea nr. 417/28.08.2019  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul financiar 2019  al societății Algorithm Residential S3 SRL. 

 

8. Hotărârea nr. 418/28.08.2019 privind atribuirea către societatea AS3 – Administrare 

Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect ”Servicii de închiriere utilaje”. 

 

9. Hotărârea nr. 419/28.08.2019 privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial 

S3 SRL a contractului  de furnizare al cărui  obiect constă în furnizarea de produse pentru 

„Dotare Bloc C5 – Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 - Colegiul Tehnic „Anghel 

Saligny”. 



10. Hotărârea nr. 420/28.08.2019 privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 

SRL a contractului având ca obiect „Lucrări de creşterea eficienţei energetice şi 

modernizare corp C4 - Creşa „Greieraşul” str.Marin Pazon nr. 2 B”. 

 

11. Hotărârea nr. 421/28.08.2019 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019. 

 

12. Hotărârea nr. 422/28.08.2019 privind modificarea Anexelor 1 și 2 aprobate prin HCLS 

3 nr. 286/29.05.2019 referitoare la reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 

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

Funcționare. 


