
PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DISPOZIŢIE Nr. O b H  QaX*,
privind suplimentarea proiectului Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 09.12.2019, ora 16°°, 
convocată prin Dispoziţia nr. 5344/04.12.2019

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 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

Art.l. Proiectul Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 3 din data 
de 09.12.2019, ora 1600, convocată prin Dispoziţia nr. 5344/04.12.2019 se suplimentează cu un proiect 
de hotărâre, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2. Materialul înscris în suplimentarea proiectului Ordinii de zi va fi transmis prin e-mail 
consilierilor locali şi postat 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 proiectului de hotărâre până 
la data de 09.12.2019, ora 1530, la Secretarul General al Sectorului 3.

Art.4. Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectului analizat până la data de 
09.12.2019, ora 1530, la Secretarul General al Sectorului 3.

Art.5. Direcţia Asistenţă Legislativă 
prevederile prezentei dispoziţii.

Biroul Relaţii Consiliul Local va duce la îndeplinire
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Anexă la Dispoziţia nr. $ U ,H / el? O  ■

SUPLIMENTAREA PROIECTULUI ORDINII DE ZI 
a şedinţei extraordinare din data de 09.12.2019, ora 16°°

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

1.
Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societăţii 
Algorithm Residential S3 SRL

Primarul
Sectorului

3
6

^Denumirea COMISIILOR DE SPECIALITATE:
Comisia 1 -Studii, prognoze economico-socialc, buget, finanţe.
Comisia 2 - Servicii publice, comerţ ţi 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.


