HOTĂRÂRILE Nr. 436 – 450
ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA
ORDINARĂ DIN DATA DE 23.12.2020

1. Hotărârea nr. 436/23.12.2020 privind aprobarea execuţiei bugetare preliminată
pentru trimestrul IV – 2020.
2. Hotărârea nr. 437/23.12.2020 privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul
2020.
3. Hotărârea nr. 438/23.12.2020 privind aprobarea listelor de priorități pentru
locuințele ce se vor repartiza în anul 2021 conform prevederilor Legii locuinței nr.
114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Hotărârea nr. 439/23.12.2020 privind aprobarea „Programului de îmbunătățire a
eficienței energetice” – PiEE Sector 3, București
5. Hotărârea nr. 440/23.12.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul “Stop
COVID” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul
Programului Operaţional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9, Obiectivul Specific
9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
6. Hotărârea nr. 441/23.12.2020 privind actualizarea Anexei nr. 3 la HCLS3 nr.
51/31.03.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor
obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor
unități de învățământ din Sectorul 3.
7. Hotărârea nr. 442/23.12.2020 privind actualizarea Anexelor nr. 2, 4 și 8 la HCLS3
nr. 236/18.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și
extinderea la 15 unități de învățământ din Sectorul 3.
8. Hotărârea nr. 443/23.12.2020 privind completarea Anexei II referitoare la
organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza
Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2020 – 2021, aprobată prin
HCLS3 nr. 274/10.11.2020.
9. Hotărârea nr. 444/23.12.2020 privind modificarea HCLS3 nr. 348/10.11.2020
privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din

unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului
București în semestrul I al anului școlar 2020-2021.
10.Hotărârea nr. 445/23.12.2020 privind desemnarea auditorului statutar pentru
exercițiul financiar 2020 la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL.
11.Hotărârea nr. 446/23.12.2020 privind aprobarea derulării operațiunilor juridice cu
valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Internet și Tehnologie S3
SRL.
12.Hotărârea nr. 447/23.12.2020 privind aprobarea încheierii contractului de vânzare
-cumpărare între societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL și societatea Electro
Total System SRL
13.Hotărârea nr. 448/23.12.2020 privind acordarea unui mandat președintelui
Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea
vânzării către Direcția Administrarea Domeniului Public a unor utilaje aflate în
patrimoniul societății
14.Hotărârea nr. 449/23.12.2020 privind acordarea unui mandat președintelui
Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL
în vederea prelungirii a două contracte cadru de prestări servicii încheiate cu
societatea Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deșeurilor SRL și societatea Iridex
Group SRL
15.Hotărârea nr. 450/23.12.2020 privind aprobarea derulării contractelor cu valoare
mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății AS3 – Administrare Străzi S3
SRL
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