
 

HOTĂRÂRILE NR. 201 – 218 ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3  

ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ 

DIN DATA 13.07.2020 

 

 

1. Hotărârea nr.201/13.07.2020 privind aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu 

RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3” 

 

2. Hotărârea nr.202/13.07.2020 privind aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință 

unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr. 159D, Sector 3” 

 

3. Hotărârea nr.203/13.07.2020 privind aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil funcțiune mixtă 

cu RHpropus = Ds+P+4E-5/6Eretrase, pe un teren situat în Strada Popa Stoica Farcaș nr. 36 (fost nr. 

88), Strada Popa Stoica din Farcaș nr. 38, Sector 3”. 

 

4. Hotărârea nr.204/13.07.2020 privind aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu „Clădire (tip hală) cu 

funcțiune mixtă – depozitare și servicii/birouri, cu RHpropus = Pînalt/P+1E, pe un teren situat în Strada 

Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3”. 

 

5. Hotărârea nr.205/13.07.2020 privind completarea Regulamentului referitor la serviciul public privind 

ridicarea, transportul, depozitare și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar, aprobat 

prin HCLS 3 nr. 312/27.07.2017, cu modificările și completările ulterioare.  

 

6. Hotărârea nr.20613.07.2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ 

preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, pe raza 

Sectorului 3, în perioada iulie – august 2020. 

 

7. Hotărârea nr.207/13.07.2020 privind aprobarea unor facilități fiscale în temeiul OUG nr. 69/2020. 

 

8. Hotărârea nr.208/13.07.2020 privind atribuirea către societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL a 

acordului cadru având ca obiect ”Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3” 

 

9. Hotărârea nr.209/13.07.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL, a 

contractului având ca obiect “Achiziție chiller - instalație ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti 

191(inclusiv montaj, accesorii, taxe, avize, etc.)“. 

 

10. Hotărârea nr.210/13.07.2020 privind atribuirea către societatea  Smart City Invest S3 SRL  a 

contractului având  ca obiect ,, Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza 

Sectorului 3”. 

 

11. Hotărârea nr.211/13.07.2020 privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, în 

condițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, a contractului având ca obiect achiziționarea de termoscannere. 



 

12. Hotărârea nr.212/13.07.2020 privind numirea membrului -Administrator 6 - în Consiliul de 

Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL. 

 

13. Hotărârea nr.213/13.07.2020 privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant - 

Administrator 1 - în Consiliul de Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL. 

 

14. Hotărârea nr.214/13.07.2020 privind modificarea și completarea Anexei referitoare la derularea 

contractelor încheiate de  societatea  Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobată  prin HCLS 3 nr. 

92/13.04.2020, cu completările ulterioare. 

 

15. Hotărârea nr.215/13.07.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație 

al societății  Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate 

Sector 3 a unor utilaje din patrimoniul societății. 

 

16. Hotărârea nr.216/13.07.2020 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 AS3-Administrare Străzi S3 SRL. 

 

17. Hotărârea nr.217/13.07.2020 privind aprobarea înființării a trei puncte de lucru de către societatea AS3 

– Administrare Străzi S3 SRL. 

 

18. Hotărârea nr.218/13.07.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație 

al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea  încheierii unui contract de  vânzare-

cumpărare cu societatea Greenwise Solutions SRL pentru achiziționarea de coșuri de gunoi și suporți 

pentru depozitare saci.  

 

 

 

                                                                                                                                 Întocmit, 

              Dobre Filofteia 
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