
 

 

HOTARÂRILE NR. 146-164 

ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN DATA DE 24.06.2021 

 

1. Hotărârea nr.146/24.06.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

Sectorului 3 pentru perioada 2021 – 2027. 

 

2. Hotărârea nr.147/24.06.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Sectorului 3, pentru anul 2021. 

  

3. Hotărârea nr.148/24.06.2021 privind încheierea Contractului de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual – în domeniul de pregătire 

profesională „comerț” - calificarea profesională „comerciant-vânzător”, între 

operatorul economic REMEDIAVERT SRL, Liceul Tehnologic ,,Elie Radu” și Sectorul 

3 al Municipiului București. 

  

4. Hotărârea nr.149/24.06.2021 privind modificarea statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 3,  aprobate prin  HCLS3 nr. 60/05.04.2021. 

. 

5. Hotărârea nr.150/24.06.2021 privind modificarea organigramei, a statului de funcții 

şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcției Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3, aprobate prin HCLS3 nr.394/30.07.2019, cu modificările 

ulterioare. 

  

6. Hotărârea nr.151/24.06.2021 privind modificarea Anexei referitoare la obiectivele de 

interes local a căror supraveghere şi pază sunt asigurate de personalul Direcției Generale 

de Poliție Locală , aprobată prin HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

7. Hotărârea nr.152/24.06.2021 privind aprobarea finanțării din bugetul local al 

Sectorului 3, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în 

vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3, în perioada iulie 

– august 2021. 

 

8. Hotărârea nr.153/24.06.2021 privind completarea Anexei referitoare la  „Programul 

anual de acţiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe – condominii din 

Sectorul 3” aprobată prin HCLS 3 nr.14/26.02.2009, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

  

9. Hotărârea nr.154/24.06.2021 privind privind actualizarea Anexei referitoare la 

indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  ”Modernizare și 

reabilitare Parc Pantelimon”, aprobați prin la HCLS3 nr.466/27.09.2018 și stabilirea 

unor măsuri privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele 

aflate în derulare. 

  

10. Hotărârea nr.155/24.06.2021 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii 

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare și dotare cantină corp 

C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, aprobați prin HCLS3 nr.286/03.07.2018. 



 

 

 

11. Hotărârea nr.156/24.06.2021 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii 

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Creșterea capacității de 

staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”, aprobată prin HCLS3 

nr. 307/17.07.2018, cu modificările ulterioare. 

 

12. Hotărârea nr.157/24.06.2021 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie 

S3 SRL, a contractului ce are ca obiect „Servicii de elaborare a documentaţiei de 

Avizare ISU necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu și, după caz, 

protecţie civilă”.  

 

13. Hotărârea nr.158/24.06.2021 privind atribuirea către societatea Algorithm Residenţial 

S3 SRL a contractului având ca obiect „Furnizare cap tractor cu trailer”. 

  

14. Hotărârea nr.159/24.06.2021 privind completarea contractelor de mandat ale 

membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este 

autoritate publică tutelară. 

  

15. Hotărârea nr.160/24.06.2021 privind modificarea actelor constitutive ale 

întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară.  

  

16. Hotărârea nr.161/24.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL pentru anul financiar 2021. 

  

17. Hotărârea nr.162/24.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

societății Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA,  pentru anul financiar 2021. 

  

18. Hotărârea nr.163/24.06.2021 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu 

oneros pentru suprafața de 808 mp, situată în Bulevardul Basarabia nr. 256, la dispoziția 

Sectorului 3 al Municipiului București. 

  

19. Hotărârea nr.164/24.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 

Programului de activitate al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru 

anul financiar 2021. 
 

 

        Întocmit,                                                       
                                                                                                                                          Dobre Filofteia 
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