HOTĂRÂRILE Nr. 19 – 42
ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3
ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN DATA DE 23.02.2021
1. Hotărârea nr. 19/23.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Consolidare,
modificări interioare-exterioare, extindere pe parter, supraetajare imobil existent cu 4 niveluri,
schimbare de funcțiune din locuință în hostel, RHpropus = S+P+2E-3/4Eretrase, pe un teren situat
în Strada Morilor nr. 21, Sector 3”
2. Hotărârea nr. 20/23.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință
unifamilială cu RHpropus = Sparțial+P+1E și anexă (P) pe un teren situat în Strada Cazangiilor
nr. 51, Sector 3”
3. Hotărârea nr. 21/23.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință
unifamilială cu RHpropus = D+P+1E, pe un teren situat în Strada Chiciurei nr. 15, lot 1 (provizoriu
nr. 15), Sector 3”
4. Hotărârea nr. 22/23.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu cu
funcțiuni mixte – locuire, birouri, comerț și servicii, cu RHpropus = P+4E/P+10E+11D și centru
comercial cu RHpropus = Pînalt+1E, pe un teren situat în Șoseaua Gării Cățelu nr. 96, Sector 3”
5. Hotărârea nr. 23/23.02.2021 privind încheierea Contractului de parteneriat pentru formarea
profesională a elevilor prin învățământul dual între Compania Municipală Termoenergetica
București S.A., Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București
6. Hotărârea nr. 24/23.02.2021 privind încheierea Contractului de parteneriat pentru formarea
profesională a elevilor prin învățământul dual între Societatea de Transport București STB S.A,
Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București
7. Hotărârea nr. 25/23.02.2021 privind încheierea Contractului de parteneriat pentru formarea
profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic România Hypermarche
S.A., Liceul Tehnologic ,,Elie Radu” și Sectorul 3 al Municipiului București
8. Hotărârea nr. 26/23.02.2021 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de
parteneriat nr. 417/22.03.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual–
calificarea profesională ,,comerciant-vânzător“, încheiat între operatorii economici REWE
Romania SRL, Hornbach Centrala SRL, LIDL Discount SRL, Selgros Cash&Carry SRL,
Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, Liceul Tehnologic ,,Elie Radu” și
Sectorul 3 al Municipiului București
9. Hotărârea nr. 27/23.02.2021 privind încheierea Contractului de parteneriat pentru formarea
profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorii economici Distrigaz Sud Rețele SRL,
Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București
10. Hotărârea nr. 28/23.02.2021 privind aprobarea Listei actualizate de priorități, precum și a Listei
de repartizare a locuințelor ANL
11. Hotărârea nr. 29/23.02.2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.
14/26.02.2009 referitoare la „Programul anual de acţiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor
de locuinţe – condominii din Sectorul 3”, cu modificările şi completările ulterioare
12. Hotărârea nr. 30/23.02.2021 privind actualizarea Anexei nr. 3 la referitoare la indicatorii
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind “Lucrări capitale de creșterea
eficienței energetice și modernizare – Școala Gimnazială nr. 95”, aprobată prin HCLS3 nr.
236/18.06.2018, cu modificările ulterioare

13. Hotărârea nr. 31/23.02.2021 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții ,,Lucrări de creșterea eficienței energetice și
modernizare Corp C4 - Creșa ,,Greierașul”- str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3, București, aprobată
prin HCLS3 nr. 340/25.06.2019, cu modificările ulterioare
14. Hotărârea nr. 32/23.02.2021 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a
contractului ce are ca obiect “Acord cadru - Servicii de asistență informatică,instruire, intervenție,
dezvoltare funcționalități, administrare sistem informatic,suport producător GIS și furnizare de
monitoare și stații de lucru “
15. Hotărârea nr. 33/23.02.2021 privind modificarea și completarea Procedurii privind modalitatea
de comunicare prin mijloace electronice prin intermediul platformei de contact între Direcția
Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități
fără personalitate juridică, aprobată prin HCLS 3 nr. 38/26.02.2020
16. Hotărârea nr. 34/23.02.2021 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 2021
17. Hotărârea nr. 35/23.02.2021 privind completarea anexei la H.C.L.S.3 nr. 489/12.10.2017 privind
obiectivele de interes local a căror supraveghere şi pază sunt asigurate de personalul poliţiei locale
18. Hotărârea nr. 36/23.02.2021 privind aprobarea Listei unităților de învățământ preuniversitar
aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București a căror
supraveghere și pază este asigurată de personalul poliţiei locale
19. Hotărârea nr. 37/23.02.2021 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS 3
nr.689/28.12.2017 referitoare la numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății
Administrare Active Sector 3 SRL
20. Hotărârea nr. 38/23.02.2021 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei la HCLS
3 nr. 690/28.12.2017 referitoare la numirea membrilor societății Algorithm Residential S3 SRL
21. Hotărârea nr. 39/23.02.2021 privind încetarea mandatului membrului Administrator 1 în
Consiliul de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și declanșarea
procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant
22. Hotărârea nr. 40/23.02.2021 privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al
societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea încheierii a două operațiuni juridice,
fiecare cu o valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA, cu societatea Holcim (România) SA și
societatea Suez Construction SRL
23. Hotărârea nr. 41/23.02.2021 privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al
societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea încheierii a unei operațiuni juridice, cu o
valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA, cu societatea BMT-1 EOOD
24. Hotărârea nr. 42/23.02.2021 privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al
societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea încheierii a unei operațiuni juridice, cu o
valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA, cu societatea Genco 93 SA
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