
HOTĂRÂRILE  NR. 479 – 497 

ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ  

DIN DATA  DE 15.10.2019 

 

1. Hotărârea nr. 479/15.10.2019  privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre 

Sectorul 3 al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, în vederea schimbului 

de informații și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Educat și 

Sănătos în Sectorul 3– clasele IX-XII”. 

2. Hotărârea nr. 480/15.10.2019 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 2019-2020. 

3. Hotărârea nr. 481/15.10.2019 privind schimbarea destinației și excluderea din baza 

materială a învățământului preuniversitar de stat a unei suprafețe de teren de 

aproximativ 1500 mp, situat  în  strada Pictor Ion Țuculescu,  nr. 42, Sector 3, care 

aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu. 

4. Hotărârea nr. 482/15.10.2019 privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației 

Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a Rondului Basarabia – 

de la Bulevardul Basarabia – Șoseaua Industriilor – Bulevardul Basarabia,  aflat în 

proprietatea publică a Municipiului București, în vederea reabilitării și modernizării. 

5. Hotărârea nr. 483/15.10.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 3 al Municipiului 

București, de a se asocia cu Societatea de Transport București S.A., în vederea 

finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la 

modernizarea stațiilor STB aflate pe raza teritorială a Sectorului 3 al Municipiului 

București. 

6. Hotărârea nr. 484/15.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții ,,Reamenajare peisagistică și întreținere a unităților 

de învățământ din Sectorul 3 – Grădinița nr. 240 Corp B”. 

7. Hotărârea nr. 485/15.10.2019 privind actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 363/25.08.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici 

aferenți unor obiective de investiții privind reamenajarea peisagistică și întreținere 

la unele unități de învățământ din Sectorul 3. 

8. Hotărârea nr. 486/15.10.2019 privind actualizarea Anexei nr. 9 la HCLS 3 nr. 

70/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 141/07.04.2017 - referitoare la 

indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire complex 

multifuncțional pentru activități didactice și sport”. 



9. Hotărârea nr. 487/15.10.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului 

de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare. 

10. Hotărârea nr. 488/15.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public 

București SA. 

11. Hotărârea nr. 489/15.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019. 

12. Hotărârea nr. 490/15.10.2019 privind acordarea unui mandat președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în 

vederea încheierii unui contract cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL. 

13. Hotărârea nr. 491/15.10.2019 privind acordarea unui mandat președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL în vederea 

vânzării unor mijloace fixe  aflate în patrimoniul societății. 

14. Hotărârea nr. 492/15.10.2019 privind atribuirea către societatea  OPS 3 – Ordine 

și Protecție S3 S.R.L.  a contractului având ca obiect ,,Achiziționarea de materiale 

necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”. 

15. Hotărârea nr. 493/15.10.2019 privind actualizarea Anexelor nr. 8 și nr. 81 la 

HCLS3  nr. 100/30.05.2016, modificate prin HCLS3 nr.104/29.03.2017, HCLS3 nr. 

265/30.06.2017 și HCLS3 nr. 128/26.02.2019 - referitoare la indicatorii tehnico-

economici privind  creșterea performanței/eficienței energetice la unele blocuri de 

locuințe din Sectorul  3. 

16. Hotărârea nr. 494/15.10.2019 privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS 3 nr. 

17/26.01.2017, modificată  prin HCLS 3 nr. 264/30.06.2017 și actualizată prin 

HCLS 3 nr. 127/26.02.2019–referitoare la indicatorii tehnico-economici privind 

creșterea performanței/eficienței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 

3. 

17. Hotărârea nr. 495/15.10.2019 privind  actualizarea Anexelor nr. 26 și nr. 30 la 

HCLS 3 nr. 260/30.06.2017, modificate prin HCLS 3 nr. 124/29.02.2019 –

referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței/eficienței 

energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3. 

18. Hotărârea nr. 496/15.10.2019 privind actualizarea Anexelor nr. 6, 7, 37, 45, 46 și 

59 la HCLS 3 nr. 410/11.09.2017, modificate prin HCLS 3 nr. 161/26.02.2019  

referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței 

energetice la unele  blocuri de locuințe din Sectorul 3. 

19. Hotărârea nr. 497/15.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul financiar 2019 al societății  SD 3  Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. 

 

 


