HOTĂRÂRILE Nr. 1 – 18 ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3
ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN DATA DE 19.01.2021
1. Hotărâre nr. 1/19.01.2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 43/26.02.2020, cu modificările și completările
ulterioare
2. Hotărâre nr. 2/19.01.2021 privind modificarea Contractului de credit nr.
RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A., aprobat prin
HCLS 3 nr. 298/11.11.2016, cu modificările și completările ulterioare
3. Hotărâre nr. 3/19.01.2021 privind aprobarea listei provizorii de investiții pe anul 2021
4. Hotărâre nr. 4/19.01.2021 privind modificarea H.C.L.S. 3 nr.21/10.02.2020 , referitoare la
Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018, încheiat cu Raiffeisen Bank
S.A.
5. Hotărâre nr. 5/19.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil cu regim
de înălțime P+1E, cu funcțiunea de magazin retail, pe un teren situate în Strada Codrii Neamțului
nr. 3, Sector 3”
6. Hotărâre nr. 6/19.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință
unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Caliței nr. 92A (fost nr. 9094, lot 6-7/1), Sector 3”
7. Hotărâre nr. 7/19.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință
unifamilială cu RHpropus = P+1E-2Eretras(M), pe un teren situat în Strada Danubiu nr. 26D, lot
5, Sector 3”
8. Hotărâre nr. 8/19.01.2021 privind modificarea HCLS3 nr.78/2004, modificată și completată cu
HCLS 3 nr.8/2005, referitoare la sancționarea faptelor săvârșite de persoane fizice sau persoane
juridice în legătură cu depozitarea, expunerea și comercializarea mărfurilor pe domeniul public și
alte locuri neautorizate pe raza Sectorului 3
9. Hotărâre nr. 9/19.01.2021 privind aprobarea Regulamentului referitor la reglementarea
activităţile de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor
staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea
Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor care staționeză pe domeniul public,
în alte locuri decât drumul public, în afara spațiilor marcate expres de administratorul drumului
public, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv parcajele publice de reşedinţă sau
blocheză accesul în toate categoriile de parcaje sistematizate pe domeniul public sau privat al
Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum şi a altor
mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn
internaţional pentru persoane cu handicap
10. Hotărâre nr. 10/19.01.2021 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de
parteneriat nr. 465208/01.07.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual
- pregătire profesională ,,Mecanică “, încheiat între operatorul economic Autoklass Center,
Liceul Tehnologic,,Theodor Pallady” sub nr. 1191/01.07.2019 și Sectorul 3 al Municipiului
București

11. Hotărâre nr. 11/19.01.2021 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de
parteneriat nr. 438009/05.06.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual
– pregătire profesională ,,Mecanică “, încheiat între operatorul economic Service Ciclop S.A.,
Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” sub nr. 1004/05.06.2019 și Sectorul 3 al Municipiului
București
12. Hotărâre nr. 12/19.01.2021 privind actualizarea Anexei nr. 6 referitoare indicatorii tehnicoeconomici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare
și extinderea la unități de învățământ din Sectorul 3, aprobată prin HCLS3 nr. 236/18.06.2018
13. Hotărâre nr. 13/19.01.2021 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de
stat şi privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru anul școlar 2021 – 2022
14. Hotărâre nr. 14/19.01.2021 privind completarea Anexei referitoare la desemnarea
reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității
educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al
Municipiului București, aprobată prin HCLS 3 nr. 375/26.11.2020
15. Hotărâre nr. 15/19.01.2021 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
16. Hotărâre nr. 16/19.01.2021 privind aprobarea colaborării dintre Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația Help Autism, pentru realizarea proiectului
”Help Home- program pentru deprinderi de viață independentă pentru copiii și tineriii cu TSA”
17. Hotărâre nr. 17/19.01.2021 privind aprobarea implementării Proiectului ”Măsuri integrate de
sprijinire a serviciilor de educație și îngrijire timpurie în Regiunea București - Ilfov - "Primii pași
spre viitor”, cu finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
18. Hotărâre nr. 18/19.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al
Sectorului 3 în perioada 28 ianuarie 2021 – 28 aprilie 2021
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