
   

 

HOTĂRÂRILE NR. 181 – 200 ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ 

DIN DATA 23.06.2020 

 

 

       

1. Hotărârea nr. 181/23.06.2020 privind modificarea Anexei nr.5 a HCLS 3 nr.101/29.04.2020 referitoare 

la salariile de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale 

„Administrație” utilizate în cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 

 

2. Hotărârea nr. 182/23.06.2020 privind modificarea și completarea statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului, aprobate prin 

HCLS3 nr.43/26.02.2020, cu modificările și completările ulterioare   

 

3. Hotărârea nr. 183/23.06.2020  privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției 

Locale Sector 3 pentru anul 2020 

 

4. Hotărârea nr. 184/23.06.2020 privind menținerea schimbării de destinație a imobilului C1, alcătuit din 

Școală și Sală de sport și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 

42, Sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din ”spațiu de învățământ”  în  ”spațiu 

necesar desfășurării activității sediului Poliției Locale Sector 3” și după data de 07.07.2020  

 

5.  Hotărârea nr. 185/23.06.2020 privind încheierea Protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al 

Municipiului București și Asociația Hands Across Romania în domeniul învățământului în sistem dual    

6. Hotărârea nr. 186/23.06.2020  privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

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

Electroinstal Solutions SRL, Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului 

București 

7. Hotărârea nr. 187/23.06.2020  privind aprobarea preţurilor unitare/tip de activitate – norme compuse P 

noi şi a preţurilor pentru unele categorii de lucrări la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, 

cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, încheiat cu societatea Smart City S3 SRL pentru 

realizarea obiectivului de investiții "Demolare şi construire Creşa Trapezului” 

8. Hotărârea nr. 188/23.06.2020  privind atribuirea către societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL a 

contractului având ca obiect “Lucrări instalare gazon artificial la terenurile de sport din Sectorul 3” 

9. Hotărârea nr. 189/23.06.2020  privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea semnării unui act adițional la 

contractul de furnizare de produse încheiat cu societatea Fast Park Co SRL 

10. Hotărârea nr. 190/23.06.2020  privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al 

Sectorului 3 în perioada 2 iulie 2020 – 2 octombrie 2020 

11. Hotărârea nr. 191/23.06.2020  privind  alegerea președintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 

AS3 Administrare Străzi S3 SRL 
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12. Hotărârea nr. 192/23.06.2020  privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 

13. Hotărârea nr. 193/23.06.2020  privind atribuirea către societatea  Algorithm Rezidential S3 S.R.L, a 

contractului având ca obiect  „Accesabilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul 

Theodor Pallady” 

14. Hotărârea nr. 194/23.06.2020  privind atribuirea către societatea Algorithm Rezidential S3 S.R.L, a 

contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul între 

Tarlale” 

15. Hotărârea nr. 195/23.06.2020  privind atribuirea către societatea AS3 -Administrare Strazi S3 -S.R.L, a 

contractului ce are ca obiect  “ Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții 

Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon” 

16. Hotărârea nr. 196/23.06.2020  privind atribuirea către societatea  Internet și Tehnologie S3 S.R.L. a 

contractului având ca obiect ”Servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă 

pentru echipamentele montate prin proiectul ,,Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și 

prevenirea criminalității în Sectorul 3»” 

17. Hotărârea nr. 197/23.06.2020  privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională ,,comerciant-vânzător” - între 

societatea România Hypermache SA, Liceul Tehnologic ,,Elie Radu” și Sectorul 3 al Municipiului 

București 

18. Hotărârea nr. 198/23.06.2020 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  

19. Hotărârea nr. 199/23.06.2020  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL 

20. Hotărârea nr. 200/23.06.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație 

al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării unor utilaje, mijloace auto și 

moto-unelte aflate în patrimoniul societății  

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Cojanu Camelia 
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