
PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DISPOZIŢIE Nr. Ij22b i_30_J0_ 20
privind suplimentarea proiectului Ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 31.10.2oi9, ora 1530, 
convocată prin Dispoziţia nr. 4767/25.10.2019

Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum f i  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali

în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (3) lit. a) şi alin. (5), 135 alin. (8) 
şi art. 136 alin. (4), (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

în temeiul prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Emite prezenta

DISPOZIŢIE

A rt.l. Proiectul Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 
31.10.2019, ora 1530, convocată prin Dispoziţia nr. 4767/25.10.2019 se suplimentează cu 14 proiecte 
de hotărâri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2. Materialele înscrise în suplimentarea proiectului Ordinii de zi vor fi transmise prin e-mail 
consilierilor locali şi postate pe site-ul www.primarie3.ro, de către Direcţia Asistenţă Legislativă -  
Biroul Relaţii Consiliul Local.

Art.3 Consilierii locali pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri până 
la data de 31.10.2019, ora 1500, la Secretarul General al Sectorului 3.

Art.4. Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate până la data de 
31.10.2019, ora 1500, la Secretarul General al Sectorului 3.

Art.5. Direcţia Asistenţă Legislativă -  Biroul Relaţii Consiliul Local va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei dispoziţii.

http://www.primarie3.ro


Anexă la Dispoziţia vrll$2-?)l 3  Q /O *2$/  J

SUPLIMENTAREA PROIECTULUI ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 31.10.2019, ora 1530

1 Nr. crt. 1 Materiale supuse dezbaterii şi aprobării | Iniţiator Comisii de 
specialitate*

1 . I Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliulu 
General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în vederea încheieri 
Acordului de parteneriat cu Agenţia pentru Agenda Digitală £ 
României

i j
i Primarul 

Sectorului 3
1 ,6

2. I Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe 
trimestrul III - 2019

1 Primarul 
Sectorului 3 6

3. Proiect de hotărâre 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.

Primarul 
Sectorului 3

1,6

4. ! Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 
nr.463/24.09.2019, referitoare la Contractul de credit pentru 
investiţii nr.0119/2018/69755/19.04.2018, încheiat cu Raiffeisen 
Bank S.A.

Primarul 
Sectorului 3

1,6

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe 
anul 2019

| Primarul 
Sectorului 3

1

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS 3 
nr.497/31.10.2017, referitoare la statul de funcţii al Direcţiei de 
Evidenţă a Persoanelor Sector 3

Primarul 
Sectorului 3 6

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS3 - 
Ordine şi Protecţie S3 SRL a contractului având ca obiect 
"Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile 
de învăţământ aflate în administrarea Consiliului Local Sector 
3”

Primarul 
Sectorului 3

1 ,6

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm I 
Residenţial S3 SRL a contractului având ca obiect "Lucrări 
instalare delimitatoare metalice ”

Primarul 
Sectorului 3 1 ,3 ,6

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea SD 3 1 
Salubritate si Deszăpezire S3 SRL a contractului având ca obiect 
Furnizare autovehicule tip autoutilitare“

Primarul 
Sectorului 3 1,6

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City 
nvest S3 SRL a contractului având ca obiect “Furnizare 
autovehicule tip autoutilitare,utilaje si unelte“

Primarul 
Sectorului 3 1,6

ÎL  1
i

1 I £ 
/

1 1

°roiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS 3 
\dministrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect 
‘Furnizare de unelte, materiale si echipamente pentru 
ucrări/mentenanţă sisteme de irigaţii, reabilitare şi întreţinere 
păţii verzi “ |

Primarul 
Sectorului 3

1,6



mj Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de 
execuţie a contractului de lucrări nr. 255362/19.11.2018 încheiat 
cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL având ca obiect 
”Modernizare şi reabilitare parc Pantelimon”

Primarul 
Sectorului 3

1 ,6

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 - Salubritate şi 
Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării instalaţiei de sortare a 
deşeurilor municipale, aflată în patrimoniul societăţii

Primarul 
Sectorului 3

1 ,6

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 - Salubritate şi 
Deszăpezire S3 SRL pentru achiziţionarea unor servicii de 
proiectare, execuţie, experimente şi punere în funcţiune a unei 
instalaţii pilot de cracare termică lentă

Primarul 
Sectorului 3

1 ,6

_ _ _ _ _ _ _ J

♦Denumirea COMISIILOR DE SPECIALITATE:
Comisia 1 -Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe.
Comisia 2 - Servicii publice, comerţ şi prestări servicii.
Comisia 3 - Administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.
Comisia 4 - Organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice. 
Comisia 5 - învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret.
Comisia 6 - Administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor.
Comisia 7 - Protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control.
Comisia 8 - Rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum 
şi relaţii cu mass-media.


