
   

 

HOTĂRÂRILE NR. 127 – 180 ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ 

DIN DATA 27.05.2020 

 

 

       

1. Hotărârea nr. 127/27.05.2020 privind modificarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare 

și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului, aprobate prin HCLS3 nr.43/26.02.2020. 

  

2. Hotărârea nr. 128/27.05.2020 privind completarea Anexei la HCLS3 nr.489/12.10.2017 referitoare la 

obiectivele de interes local a căror supraveghere şi pază sunt asigurate de personalul poliţiei locale. 

  

3. Hotărârea nr. 129/27.05.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al 

Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr.42/26.02.2020, cu modificările 

ulterioare. 

  

4. Hotărârea nr. 130/27.05.2020 privind modificarea Anexei nr 3 a HCLS 3 nr.74/ 30.03.2020 referitoare 

la salariile de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”  

utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3. 

  

5. Hotărârea nr. 131/27.05.2020 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

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

Instal Company SRL, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București. 

  

6. Hotărârea nr. 132/27.05.2020 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

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

Construct SRL, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București. 

  

7. Hotărârea nr. 133/27.05.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de 

lucrări nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiții ,,Extinderea proiectului 

«Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”. 

  

8. Hotărârea nr. 134/27.05.2020 privind completarea Anexei referitoare la „Programul anual de acţiuni 

pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe – condominii din sectorul 3”, aprobată prin HCLS 3 

nr. 14/26.02.2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

9. Hotărârea nr. 135/27.05.2020 privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 236/18.06.2018 

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

eficienței energetice, modernizarea și extinderea unor unități de învățământ din Sectorul 3. 

  

10. Hotărârea nr. 136/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 

de investiții “Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady”. 

  

11. Hotărârea nr. 137/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 

de investiții „Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu”. 
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12. Hotărârea nr. 138/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenți obiectivului 

de investiții “Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale”. 

  

13. Hotărârea nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenți obiectivului 

de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale” 

  

14. Hotărârea nr. 140/27.05.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a  contractului  nr. 

255337/19.11.2018 încheiat cu societatea Internet si Tehnologie S3 S.R.L. având ca obiect ,,Servicii de 

elaborare a documentatiei de Avizare ISU”. 

  

15. Hotărârea nr. 141/27.05.2020 privind aprobarea pentru anul 2020 a Listei actualizate de priorități 

precum și a Listei de repartizare a locuințelor ANL. 

  

16. Hotărârea nr. 142/27.05.2020 privind modificarea art. 3 al HCLS3 nr.92/31.01.2019 referitoare la 

reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, 

cu completările ulterioare. 

  

17. Hotărârea nr. 143/27.05.2020 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a 

contractului de furnizare a „Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de 

autovehicule)”. 

  

18. Hotărârea nr. 144/27.05.2020 privind atribuirea către societatea  Internet și Tehnologie S3 SRL a 

contractului de furnizare având ca obiect  ,,Echipamente de management pentru server". 

  

19. Hotărârea nr. 145/27.05.2020 privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate 

de  societatea  Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobată  prin HCLS3 nr. 92/13.04.2020. 

  

20. Hotărârea nr. 146/27.05.2020 privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății AS3-

Administrare Străzi S3 SRL. 

  

21. Hotărârea nr. 147/27.05.2020 privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate 

de societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL, aprobată prin HCLS3 nr. 56/09.03.2020. 

  

22. Hotărârea nr. 148/27.05.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație 

al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu 

societatea Karma Imobiliare SRL. 

  

23. Hotărârea nr. 149/27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare în 

cadrul societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL. 

  

24. Hotărârea nr. 150/27.05.2020 privind atribuirea către societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL a 

Acordului cadru având ca obiect ”Furnizare mixtură și balast stabilizat necesare procesului de reparații 

străzi”. 

  

25. Hotărârea nr. 151/27.05.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L. a 

contractului având ca obiect ”Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt”. 

  

26. Hotărârea nr. 152/27.05.2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I – 2020. 

  

27. Hotărârea nr. 153/27.05.2020 privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului  bugetar și a 

situaţiilor financiare  pe anul 2019. 
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28. Hotărârea nr. 154/27.05.2020 privind modificarea  HCLS 3 nr.22/10.02.2020, referitoare la Contractul 

de credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA. 

  

29. Hotărârea nr. 155/27.05.2020 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020. 

  

30. Hotărârea nr. 156/27.05.2020 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul 

de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost – componenta rezidențială. 

  

31. Hotărârea nr. 157/27.05.2020 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii 

Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași”. 

  

32. Hotărârea nr. 158/27.05.2020 privind aprobarea costurilor medii lunare pentru persoanele care 

beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 3. 

  

33. Hotărârea nr. 159/27.05.2020 privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii 

cu dizabilități care beneficiază de servicii sociale în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. 

  

34. Hotărârea nr. 160/27.05.2020 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care 

beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 3. 

  

35. Hotărârea nr. 161/27.05.2020 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care 

beneficiază de serviciile de tip creşe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 3. 

Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi pentru  și 1 abținere. 

36. Hotărârea nr. 162/27.05.2020 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele 

rezidentiale pentru persoane cu handicap. 

  

37. Hotărârea nr. 163/27.05.2020 privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism”, în vederea furnizării de 

servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist. 

  

38. Hotărârea nr. 164/27.05.2020 privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere, contribuțiile 

lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Vârstnice “Sf.Ana”. 

  

39. Hotărârea nr. 165/27.05.2020 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii 

Centrului destinat Victimelor Violenţei în Familie “Sf. Maria”. 

  

40. Hotărârea nr. 166/27.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anul 

financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL. 

  

41. Hotărârea nr. 167/27.05.2020 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  Algorithm Residential S3 SRL. 

  

42. Hotărârea nr. 168/27.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății 

Algorithm Residential S3 SRL pentrul anul financiar 2020. 

  

43. Hotărârea nr. 169/27.05.2020 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 



4 

anul 2020 ale societății  Algorithm Construcții S 3 SRL. 

  

44. Hotărârea nr. 170/27.05.2020 privind desemnarea membrului - Administrator 1 - al Consiliului de 

Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL. 

  

45. Hotărârea nr. 171/27.05.2020 privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de Administrație 

al societății Algorithm Constructii S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru 

postul vacant.  

  

46. Hotărârea nr. 172/27.05.2020 privind desemnarea membrului - Administrator 4 și alegerea 

președintelui Consiliului de Administraţie al societăţii AS3 Administrare Străzi S3 SRL. 

  

47. Hotărârea nr. 173/27.05.2020 privind desemnarea membrului - Administrator 3 și alegerea 

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

  

48. Hotărârea nr. 174/27.05.2020 privind aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință 

unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada Ilioara nr. 43E, Sector 3”. 

  

49. Hotărârea nr. 175/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 

de investiții “Amenajare Parc Tematic în Parcul Pantelimon”. 

  

50. Hotărârea nr. 176/27.05.2020 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a 

contractului având ca obiect  “Reparatii sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv întocmire 

documentatie tehnico- economică)”. 

  

51. Hotărârea nr. 177/27.05.2020 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a 

contractului ce are ca obiect „Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitațile de 

învatamant și cladirile administrate de Primaria Sectorul 3”. 

  

52. Hotărârea nr. 178/27.05.2020 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a 

contractului ce are ca obiect  “Furnizare, montaj si punere in functiune a unor sisteme de măsurare a 

temperaturii umane la clădirile administrate de Primaria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri 

administrative) “. 

  

53. Hotărârea nr. 179/27.05.2020 privind aprobarea actualizării prețului contractului nr. 8878/01.08.2017 

încheiat cu societatea Algorithm  Residențial S3 S.R.L pentru realizarea  obiectivului de investiție  

„Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico 

Garcia Lorca (fostă nr. 196)”. 

  

54. Hotărârea nr. 180/27.05.2020 privind cererea concesionarului Simex S.A. de eliberare a unui acord în 

vederea vânzării pieței agroalimentare edificate pe terenul concesionat situat în str. Traian Popovici 

nr.87A, Sector 3, București. 

  

 

 

Întocmit, 

Cojanu Camelia 
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