
 

 

 

HOTĂRÂRILE Nr. 219 – 243 

ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ  

DIN DATA  DE 30.07.2020 

 

1. Hotărârea nr. 219/30.07.2020 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020. 

 

2. Hotărârea nr. 220/30.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II – 2020. 

 

3. Hotărârea nr. 221/30.07.2020 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între operatorii 

economici Amma Print SRL, Mayr Melnhof Packaging Romania SRL, Tipografia Everest 2001 

SRL, Display Total Group SRL, Liceul Tehnologic ,,Dragomir  Hurmuzescu” și Sectorul 3 al 

Municipiului București. 

 

4. Hotărârea nr. 222/30.07.2020 privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și 

pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 1174/2020 pronunțată de Judecătoria Cornetu. 

 

5. Hotărârea nr. 223/30.07.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. 

a contractului având ca obiect furnizare de “Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de 

inventar necesare serviciilor de mentenanță la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 

3 si amenajarea Creșei Greierașul”.  

 

6. Hotărârea nr. 224/30.07.2020 privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul ofertă 

revizuit, conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de 

investiții „Proiect tehnic și execuție pentru construire cale de comunicație peste obstacol natural 

și accesibilizare circulație -zona Nicolae Teclu”. 

 

7. Hotărârea nr. 225/30.07.2020 privind modificarea prin Act adițional  a contractului având ca 

obiect  “Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investitii Amenajare parc tematic 

in Parcul Pantelimon “. 

 

8. Hotărârea nr. 226/30.07.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L. 

a contractului având ca obiect ”Furnizare miniexcavator cu picon-2buc.” 

 

9. Hotărârea nr. 227/30.07.2020 privind atribuirea către societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 

SRL a acordului cadru având ca obiect „Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru 

amenajare Skate-Park”. 



10. Hotărârea nr. 228/30.07.2020 privind atribuirea către societatea  OPS 3 – Ordine și Protecție S3 

SRL a contractului având ca obiect ,,Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea 

efectuării de lucrări  pe raza Sectorului 3”. 

 

11. Hotărârea nr. 229/30.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anul 

financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL. 

 

12. Hotărârea nr. 230/30.07.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de 

activitate pe anul 2020 ale societății Smart City Invest S3 SRL. 

 

13. Hotărârea nr. 231/30.07.2020 privind desemnarea membrului -Administrator 1 - în Consiliul de 

Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRL. 

 

14. Hotărârea nr. 232/30.07.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societății Smart City 

Invest S3 SRL. 

 

15. Hotărârea nr. 233/30.07.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Algorithm Constructii S3 SRL în vederea vânzării către Direcția 

Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje aflate în patrimoniul societății. 

 

16. Hotărârea nr. 234/30.07.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății  Algorithm Construcții S3 SRL în vederea achiziționării unor 

autoturisme Renault electrice. 

 

17. Hotărârea nr. 235/30.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății 

Algorithm Construcții S3 SRL pentrul anul financiar 2020. 

 

18. Hotărârea nr. 236/30.07.2020 privind desemnarea membrului -Administrator 4 și alegerea 

președintelui  Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcții S3 SRL.  

 

19. Hotărârea nr. 237/30.07.2020 privind actualizarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 3 nr. 296/22.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenți unor 

obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de 

învățământ din Sectorul 3. 

 

20. Hotărârea nr. 238/30.07.2020 privind actualizarea Anexei nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la  indicatorii  tehnico-economici aferenți unor obiective de 

investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din 

Sectorul 3. 

 

21. Hotărârea nr. 239/30.07.2020 privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul ofertă 

revizuit pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”. 

 

 



22. Hotărârea nr. 240/30.07.2020 privind darea în administrare a furnizării/prestării activității 

serviciului public de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile 

de sortare. 

 

23. Hotărârea nr. 241/30.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. 

 

24. Hotărârea nr. 242/30.07.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui 

contract  de achiziție a două semiremorci de transfer cu societatea Grădinariu Import Export SRL. 

 

25. Hotărârea nr. 243/30.07.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de 

activitate pe anul 2020 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            Întocmit, 

Gheorghișan Elena 
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