
 

 

HOTĂRÂRILE Nr. 10 – 17 

ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ  

DIN DATA  DE 31.01.2020 

 

 

1. Hotărârea nr. 10/31.01.2020 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. 

 

2. Hotărârea nr. 11/31.01.2020 privind organizarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru 

anul școlar 2020 – 2021. 

 

3. Hotărârea nr. 12/31.01.2020 privind modificarea și completarea Convenției de colaborare 

nr.1391/01.03.2011 încheiată între Fundația Reut (fostă Fundația Ronald S. Lauder) și 

Sectorul 3 al Municipiului București, aprobată prin HCLS 3 nr.10/31.01.2011. 

 

4. Hotărârea nr. 13/31.01.2020 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 3,  aprobat prin  HCLS 3 nr.395/30.07.2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

5. Hotărârea nr. 14/31.01.2020 privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3” 

referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 

Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2019. 

 

6. Hotărârea nr. 15/31.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de 

muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 și 

părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor 

Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020. 

 

7. Hotărârea nr. 16/31.01.2020 privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de 

administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru împuternicirea 

președintelui consiliului de administrație al societății  Algorithm Construcții S 3 S.R.L. în 

vederea vânzării către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a unui utilaj – 

autopompă beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3. 

 

8. Hotărârea nr. 17/31.01.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea vânzării către 

societatea Algorithm Construcții S3 SRL a imobilului constituit din teren în suprafață de 

aproximativ 25.000 mp. 


