
HOTĂRÂRILE NR. 101 – 116 ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ 

DIN DATA DE 29 APRILIE 2020 

 

 

 

1. Hotărârea nr. 101/29.04.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice 

și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul  aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 3, începând cu data de 1 mai 2020 

  

2. Hotărârea nr. 102/29.04.2020 privind atribuirea către societatea AS3 – Administrare Străzi 

S3 SRL a contractului având ca obiect „Furnizare echipamente de protecție” 

  

3. Hotărârea nr. 103/29.04.2020 privind atribuirea către societatea AS3 – Administrare Străzi 

S3 SRL a contractului având ca obiect ”Furnizare stâlpi de iluminat” 

  

4. Hotărârea nr. 104/29.04.2020 privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL  

a contractului având ca obiect “Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public” 

  

5. Hotărârea nr. 105/29.04.2020 privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul 

financiar 2019 la societatea Smart City Invest S3 SRL 

  

6. Hotărârea nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a 

programului de activitate pe anul 2020 ale societății  Internet și Tehnologie S3 SRL 

  

7. Hotărârea nr. 107/29.04.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui 

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Constructii S3 SRL în vederea vânzării 

de echipamente aflate în patrimoniul societății către societatea AS3-Administrare Străzi S3 

SRL 

  

8. Hotărârea nr. 108/29.04.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea semnării unui contract 

de achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor cu societatea 

GENCO ‘93 S.A. 

  

9. Hotărârea nr. 109/29.04.2020 privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile 

financiare 2019, 2020 și 2021 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL 

  

10. Hotărârea nr. 110/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a 

programului de activitate pe anul 2020 ale societății  Administrare Active Sector 3 SRL 

  

11. Hotărârea nr. 111/29.04.2020 privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare 

de 100.000 euro fără TVA ale societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL 



  

12. Hotărârea nr. 112/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a 

programului de activitate pe anul 2020 ale societății  OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL 

  

13. Hotărârea nr. 113/29.04.2020 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020. 

  

14. Hotărârea nr. 114/29.04.2020 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice 

având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea 

contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 

servicii de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 

  

15. Hotărârea nr. 115/29.04.2020 privind atribuirea către societatea OPS 3 – Ordine și Protecție 

S3 SRL a contractului având ca obiect ,,Achiziționarea de materiale necesare efectuării 

operației de trasare/retrasare parcări” 

  

16. Hotărârea nr. 116/29.04.2020 privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 

anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Cojanu Camelia 
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