
HOTĂRÂRILE NR. 35 – 54 

ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN DATA DE 26.02.2020 

 

 

1. Hotărârea nr. 35/26.02.2020 privind  aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil cu 

funcțiune mixtă – locuire, servicii și comerț, cu Rhpropus 2S+P+3E+4/5Eretrase+6Eretras/tehnic, 

pe un teren situat în Strada Octavian nr. 42-48, Sector 3”. 

  

2. Hotărârea nr. 36/26.02.2020 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 II al anului școlar 2019-2020. 

  

3. Hotărârea nr. 37/26.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea 

eficienței energetice și modernizare - Școala Superioară comercială N. Kretzulescu corp A” şi a 

cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 – Creșterea gradului de participare 

la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii”. 

  

4. Hotărârea nr. 38/26.02.2020 privind  aprobarea Procedurii privind modalitatea de comunicare 

prin mijloace electronice prin intermediul platformei de contact între Direcția Generală Impozite 

și Taxe Locale Sector 3 și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate 

juridică. 

  

5. Hotărârea nr. 39/26.02.2020 privind  modificarea Anexei nr. 1 referitoare la Metodologia de 

acordare a ajutorului de înmormântare pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, aprobată prin HCLS 

3 nr.41/28.04.2011. 

  

6. Hotărârea nr. 40/26.02.2020 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020. 

  

7. Hotărârea nr. 41/26.02.2020 privind alocarea unei sume din bugetul local prin unitatea de 

învățământ Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” pentru finanțarea activităților educative, 

sportive și / sau cultural – artistice prevăzute în Proiectul Educativ Internațional „Liceeni în 

Europa”. 

  

8. Hotărârea nr. 42/26.02.2020 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și 

aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 

  

9. Hotărârea nr. 43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și 

Funcționare.  

  

10. Hotărârea nr. 44/26.02.2020 privind modificarea Anexei nr. 1  la HCLS3 nr. 351/25.06.2019 

referitoare la indicatorii  tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea 

eficienței energetice, modernizare și extindere la unele unități de învățământ din Sectorul 3. 

  



11. Hotărârea nr. 45/26.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul “Creșterea calității serviciilor 

publice și simplificare administrativă” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 

2, Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică 

locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

  

12. Hotărârea nr. 46/26.02.2020 privind completarea Anexei referitoare la obiectivele de interes 

local a căror supraveghere şi pază este asigurată de personalul Poliţiei Locale, aprobată prin 

HCLS 3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare. 

  

13. Hotărârea nr. 47/26.02.2020 privind controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru 

care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară. 

  

14. Hotărârea nr. 48/26.02.2020 privind modificarea și completarea Actelor constitutive ale 

întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică 

tutelară.  

  

15. Hotărârea nr. 49/26.02.2020 privind completarea HCLS3 nr. 121/28.03.2018 referitoare la 

măsurile de îmbunătățire a actului de transparență instituțională. 

  

16. Hotărârea nr. 50/26.02.2020 privind modificarea HCLS3 nr.151/26.04.2018 referitoare la 

organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat 

unic/majoritar. 

  

17. Hotărârea nr. 51/26.02.2020 privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de 

membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRL. 

  

18. Hotărârea nr. 52/26.02.2020 privind aprobarea expertizării proiectului întocmit de societatea 

Vego Concept Engineering SRL în calitate de Prestator, în urma încheierii cu societatea AS3-

Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de proiectare și asistență 

tehnică aferente investiției „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”. 

  

19. Hotărârea nr. 53/26.02.2020 privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de 

Administrație al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție 

pentru postul vacant. 

  

20. Hotărârea nr. 54/26.02.2020 privind atribuirea către societatea AS3 – Administrare Străzi S3 

SRL a contractului având ca obiect “Furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, 

transport și depozitare”. 

  

 

                                                                                                                                                                                   
Întocmit,                                                                                                                                                  

Cojanu Camelia 
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