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1. Hotărârea nr. 498/31.10.2019  privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS3 nr. 395/30.07.2019, cu modificările și completările 

ulterioare. 

2. Hotărârea nr. 499/31.10.2019  privind completarea Anexei referitoare la unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 3, în care se derulează 

Programul “Școală după Școală”, aprobată prin HCLS 3 nr.427/04.09.2019, cu modificările 

ulterioare. 

3. Hotărârea nr. 500/31.10.2019  privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în perioada 2019-2024, și a Planului de acțiune 

pentru anul 2019, privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Sectorului 3. 

4. Hotărârea nr. 501/31.10.2019  privind constituirea Echipei Mobile pentru intervenţia de urgenţă 

în cazurile de violenţă domestică, la nivelul Sectorului 3. 

5. Hotărârea nr. 502/31.10.2019  privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții ,,Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai 

Bravu”, aprobați prin HCLS 3 nr. 286/03.07.2018, cu modificările ulterioare. 

6. Hotărârea nr. 503/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții “Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare 

circulație – zona Nicolae Teclu”. 

7. Hotărârea nr. 504/31.10.2019  privind actualizarea Anexelor nr. 19, 22, 23 și  27-29 la HCLS3 

nr. 85/25.04.2016, modificate prin HCLS 3 nr. 103/29.03.2017, HCLS3 nr. 86/23.02.2018, HCLS3 

nr. 228/16.04.2019 și actualizate prin HCLS3 nr. 258/24.04.2019, referitoare la indicatorii tehnico-

economici privind creșterea performanței/eficienței energetice la unele blocuri de locuințe din 

Sectorul 3. 

8. Hotărârea nr. 505/31.10.2019 privind actualizarea Anexelor nr. 9 și 21 la HCLS3 nr. 

74/31.03.2016, modificate prin HCLS 3 nr. 73/23.02.2018, HCLS3 nr. 227/16.04.2019 și 

actualizate prin HCLS3 nr. 257/24.04.2019, referitoare la indicatorii tehnico-economici privind 

creșterea performanței/eficienței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul  3. 

9. Hotărârea nr. 506/31.10.2019  privind actualizarea Anexelor nr. 1, 23, 90 și 103 la HCLS 3  nr. 

219/30.05.2018, modificate prin HCLS 3 nr. 229/16.04.2019 referitoare la indicatorii tehnico-

economici privind  creșterea performanței/eficienței energetice la un număr de 132 blocuri de 

locuințe din Sectorul  3. 



10. Hotărârea nr. 507/31.10.2019 privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 226/16.04.2019 

referitoare la indicatorii tehnico-economici privind  creșterea performanței/eficienței energetice la 

un bloc de locuințe situat în Str. Sf. Vineri nr. 32, bl. A5, Sector 3. 

11. Hotărârea nr. 508/31.10.2019  privind atribuirea către Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 

SRL a contractului având ca obiect ”Furnizare gudroneză și autoutilitară cu platformă”. 

12. Hotărârea nr. 509/31.10.2019  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul financiar 2019  al societății Algorithm Residential S3 SRL. 

13. Hotărârea nr. 510/31.10.2019  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

pentrul anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL. 

14. Hotărârea nr. 511/31.10.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 

București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 3 al Municipiului București  în vederea 

încheierii  Acordului de parteneriat cu Agenția pentru Agenda Digitală a României. 

15. Hotărârea nr. 512/31.10.2019  privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III – 2019. 

16. Hotărârea nr. 513/31.10.2019 privind modificarea  HCLS3 nr. 462/24.09.2019, referitoare la 

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

S.A. 

17. Hotărârea nr. 514/31.10.2019 privind modificarea HCLS 3 nr.463/24.09.2019, referitoare la 

Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018,  încheiat cu Raiffeisen Bank 

S.A. 

18. Hotărârea nr. 515/31.10.2019 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019. 

19. Hotărârea nr. 516/31.10.2019 privind modificarea Anexei la HCLS 3 nr.497/31.10.2017, 

referitoare la statul de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3. 

20. Hotărârea nr. 517/31.10.2019 privind atribuirea către societatea OPS3 - Ordine și Protectie S3 

SRL a contractului având ca obiect ”Amenajare teren de tenis/sport cu plase de protecție pentru 

unitățile de invățământ aflate în  administrarea Consiliului Local Sector 3”. 

21. Hotărârea nr. 518/31.10.2019 privind atribuirea către societatea Algorithm Residenţial S3 SRL 

a contractului având ca obiect ”Lucrări instalare delimitatoare metalice”. 

22. Hotărârea nr. 519/31.10.2019 privind atribuirea către societatea SD 3 Salubritate si Deszăpezire 

S3 SRL a contractului având ca obiect “Furnizare autovehicule tip autoutilitare“. 

23. Hotărârea nr. 520/31.10.2019 privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a 

contractului având ca obiect “Furnizare autovehicule tip autoutilitare,utilaje si unelte“. 

24. Hotărârea nr. 521/31.10.2019 privind atribuirea către societatea AS 3 Administrare Strazi S3 

SRL a contractului având ca obiect “Furnizare de unelte, materiale si echipamente pentru 

lucrări/mentenanță sisteme de irigații, reabilitare și intreținere spații verzi“. 

25. Hotărârea nr. 522/31.10.2019 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de 

lucrări nr. 255362/19.11.2018  încheiat cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL având ca 

obiect ”Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” . 

26. Hotărârea nr. 523/31.10.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății  SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării instalației 

de sortare a deșeurilor municipale, aflată în patrimoniul societății. 

27. Hotărârea nr. 524/31.10.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de 

Administrație al societății  SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru achiziționarea unor 

servicii de proiectare, execuție, experimente și punere în funcțiune a unei instalații pilot de cracare 

termică lentă. 

 


