
HOTĂRÂRILE NR. 448 -  478 
ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 
24 SEPTEMBRIE 2019

1. Hotărârea nr. 448/24.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
„Imobil locuinţă cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca 
Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 2, sector 3”

2. Hotărârea nr. 449/24.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “
Imobil locuinţă individuală cu RH propus =P+2E+M, pe un teren situat în în Strada 
Breaza nr. 3B (fost nr. FN), Sector 3 ”

3. Hotărârea nr. 450/24.09.2019 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului 
de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS3 nr. 395/30.07.2019

4. Hotărârea nr. 451/24.09.2019 privind modificarea Anexei la HCLS3 
nr.427/04.09.2019 referitoare la aprobarea derulării si finanţării în anul şcolar 2019-
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2020 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a Programului
„Scoală după Scoală"

5. Hotărârea nr. 452/24.09.2019 privind completarea Anexei la HCLS 3 nr. 
215/16.04.2019 privind acordarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar particular de pe raza 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2019

6. Hotărârea nr. 453/24.09.2019 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 
la Contractul de parteneriat nr. 5162/07.09.2018 pentru formarea profesională a 
elevilor prin învăţământul dual, calificarea profesională ,,bucătar”, încheiat între 
operator economic Blue Restaurant SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” şi 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

7. Hotărârea nr. 454/24.09.2019 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 
la Contractul de parteneriat nr. 184168/07.09.2018 pentru formarea profesională a 
elevilor prin învăţământul dual, calificarea profesională ,,bucătar” încheiat între 
operatorul economic Distinct Operations SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” şi 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

8. Hotărârea nr. 455/24.09.2019 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 
la Contractul de parteneriat nr. 184170/07.09.2018 pentru formarea profesională a 
elevilor prin învăţământul dual, calificarea profesională ,,ospătar (chelner), 
vânzător în unităţile de alimentaţie’" încheiat între operatorul economic Distinct 
Operations SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti5

9. Hotărârea nr. 456/24.09.2019 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 
la Contractul de parteneriat nr. 5163/07.09.2018 pentru formarea profesională a 
elevilor prin învăţământul dual, calificarea profesională ,,ospătar (chelner), 
vânzător în unităţile de alimentaţie” încheiat între operatorul economic Blue



Restaurant SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti.

10. Hotărârea nr. 457/24.09.2019 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la 
contractul de parteneriat nr. 5164/07.09.2018 pentru formarea profesională a 
elevilor prin învăţământul dual, calificarea profesională ,,bucătar” încheiat între 
operatorul economic Bogdan Restaurante SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” şi 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

11. Hotărârea nr. 458/24.09.2019 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la 
contractul de parteneriat nr. 5165/07.09.2018 pentru formarea profesională a 
elevilor prin învăţământul dual, calificarea profesională ,,ospătar (chelner), 
vânzător în unităţile de alimentaţie” încheiat între operatorul economic Bogdan 
Restaurante SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti

12. Hotărârea nr. 459/24.09.2019 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la 
contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019 pentru formarea profesională a 
elevilor prin învăţământul dual, calificarea profesională ,,Instalator instalaţii 
tehnico-sanitare si de gaze”, încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud 
Reţele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai 
Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

13. Hotărârea nr. 460/24.09.2019 privind solicitarea către Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti de a aproba transmiterea din administrarea Administraţiei 
Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a Pieţei Alba Iulia aflată 
în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în vederea reabilitării şi 
modernizării

14. Hotărârea nr. 461/24.09.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de 
execuţie a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 încheiat cu societatea 
Algorithm Residential S3 S.R.L. având ca obiect ,,Amenajare si dotare cantină corp 
C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

15. Hotărârea nr. 462/24.09.2019 privind modificarea HCLS3 nr.277/29.05.2019
referitoare la Contractul de credit nr.
RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

16. Hotărârea nr. 463/24.09.2019 privind modificarea HCLS 3 nr. 210/16.04.2019, 
referitoare la Contractul de credit pentru investitii nr.0119/2018/69755/19.04.2018 
încheiat cu Raiffeisen Bank SA.

17. Hotărârea nr. 464/24.09.2019 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 
2019.

18. Hotărârea nr. 465/24.09.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente 
funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie” 
utilizate în cadrul DGASPC Sector 3.

19. Hotărârea nr. 466/24.09.2019 privind continuarea implementării în perioada anului 
şcolar 2019- 2020 a proiectului “Fundaţia Real Madrid Şcoala Socială de Fotbal 
Bucureşti”.5



20. Hotărârea nr. 467/24.09.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 aprobată prin 
HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Salubritate 
Sector 3 şi aprobarea Organigramei, Ştatului de funcţii şi a Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare, modificată prin HCLS 3 nr. 422/28.08.2019.

21. Hotărârea nr. 468/24.09.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
Sector 3 nr. 159/18.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea A.D.P.B.
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S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 179/09.05.2017.
22. Hotărârea nr. 469/24.09.2019 privind acordarea unui mandat preşedintelui 

Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL în
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vederea vânzării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societăţii.
23. Hotărârea nr. 470/24.09.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
24. Hotărârea nr. 471/24.09.2019 privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti de a aproba transmiterea din administrarea Administraţiei 
Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a Bulevardului Unirii 
aflat în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în vederea reabilitării şi 
modernizării.

25. Hotărârea nr. 472/24.09.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 3 nr. 433/04.09.2019

26. Hotărârea nr. 473/24.09.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 3 nr. 434/04.09.2019

27. Hotărârea nr. 474/24.09.2019 privind actualizarea Anexelor nr. 13, 14 şi 15 la 
HCLS 3 nr. 236/18.06.2018 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenţi
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unor obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice, modernizare şi 
extindere la 15 unităţi de învăţământ

28. Hotărârea nr. 475/24.09.2019 privind aprobarea preţurilor /tarifelor unitare/tip de 
activitate pentru listele de cantităţi şi devizele aferente notelor de comandă 
suplimentare şi notelor de renunţare pentru obiectivul de investiţii „Complex sportiv 
multifuncţional Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu ( fosta nr.21)” din cadrul 
contractului de execuţie nr.8878/01.08.2017

29. Hotărârea nr. 476/24.09.2019 privind atribuirea către societatea Smart City Invest 
S3 SRL a contractului având ca obiect ”Servicii de promovare”

30. Hotărârea nr. 477/24.09.2019 privind acordarea unui mandat preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în 
vederea încheierii unui contract pentru achiziţionarea de utilaje necesare operării în 
staţia de sortare

31. Hotărârea nr. 478/24.09.2019 privind premierea elevilor din unităţile de 
învătământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, care au 
obţinut media 10 la examenul de Evaluare Naţională şi examenul de Bacalaureat în 
anul şcolar 2018-2019
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