PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DISPOZIŢIE Nr.
privind convocarea Consiliului Local al Sectorului 3
în şedinţă extraordinară în data de 14.01.2020, ora 16.00

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 şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (3) lit. b) şi alin. (5),
art. 136 alin. (4) şi (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. Se convoacă în şedinţă extraordinară consilierii Consiliului Local Sector 3 în data
de 14.01.2020, ora 16.00,1a sediul Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudeşti nr. 191, etajul I,
Sala de Consiliu.
Art.2. Proiectul Ordinii de zi, precum şi comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise
spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art.3. Materialele înscrise în proiectul 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.4. Consilierii locali pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de
hotărâri până la data de 14.01.2020, ora 15.30, la Secretarul General al Sectorului 3.
Art.5. Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate până la
data de 14.01.2020, ora 15.30, la Secretarul General al Sectorului 3.
Art.6. Direcţia Asistenţă Legislativă - Biroul Relaţii Consiliul Local va duce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
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PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare din data de 14.01.2020, ora 16.00,

Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Materiale supuse dezbaterii şi aprobării
A probarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
C onsiliului Local Sector 3 d in data de 19.12.2019
P roiect de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de
carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea D irecţiei
G enerale de Poliţie L ocală Sector 3
P roiect de hotărâre privind com pletarea A nexei referitoare la
obiectivele de interes local a căror supraveghere şi pază este
asigurată de personalul Poliţiei Locale, aprobată prin H C LS
3 nr. 489/12.10.2017, cu m odificările şi com pletările
ulterioare
Proiect de hotărâre privind asigurarea serviciilor de pază a
transportului de bunuri şi valori, între punctele de lucru ale
D irecţiei G enerale Im pozite şi Taxe Locale Sector 3 şi
Trezoreria Statului Sector 3, de către personalul din cadrul
D irecţiei G enerale de Poliţie Locală
Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului G eneral
al M unicipiului B ucureşti îm puternicirea expresă a
C onsiliului Local Sector 3 în vederea înfiinţării unei societăţi
de interes local cu răspundere lim itată având ca scop
principal prestarea activităţilor de asistenţă m edicală
Proiect de hotărâre p rivind m odificarea şi com pletarea
A ctului C onstitutiv al societăţii SD 3-Salubritate şi
D eszăpezire S3 SRL
Proiect de hotărâre privind schim barea sediului social al
societăţii Sm art C ity Invest S3 SRL
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^Denumirea COMISIILOR DE SPECIALITATE:
1 Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe
2 Servicii publice, comerţ şi prestări servicii
3 Administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement
4 Organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, conservarea şi valorificarea
monumentelor istorice
5 învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret
6 Administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor
7 Protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control
8 Rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte
organizaţii precum şi relaţii cu mass-media

