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PUNCTUL NR. 37
HOTĂRÂRE
privind trecerea unui bloc de locuinţe situat in str. Maior Băcilă nr. 28-30,
sector 2 Bucureşti, din proprietatea publică a Municipiului Bucureşti În
proprietatea publică a statului

Având În vedere Expunerea de motive a Primarului General al
Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de
Dezvoltare, Investiţii şi Planificare Urbană - Direcţia Administrare Patrimoniu;
Văzând raportul Comisiei Patrimoniu şi avizul Comisiei Juridice şi de
Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Ţinând cont de
Cererea
Guvernului
României nr. 2017480/D.N.A. din
0605.2009 transmisă Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului
Bucureşti insoţită de Nota referitoare la acţiunile necesare pentru modificarea
regimului juridic al locuinţelor pentru tineri, destinate "Inchirierii in vederea
creării cadrului legal pentru vânzarea acestora către titularii contractelor de
Închiriere, aprobată În şedinţa Guvernului din data de 28 aprilie 2009;
Adresa nr. 30498/IN14.052009
a Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Locuintei;
fn c()nformit~te cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând i'n considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind Înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. şi ale HG nr. 962/2001 privind aprobarea
normelor metodolcgice pentru punerea În aplicare a prevederilor Legii 11f.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările
şi completările ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) (it. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Construcţiile de locuinţe aferente imobilului identificat conform
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre trec din proprietatea publică a Municipiului
Bucureşti În proprietatea publică a statului
Alt. 2 - Terenul aferent construcţiilor de locuinţe prevăzute la art. 1,
identificat conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, se află în proprietatea
privată a Municipiului Bucureşti potrivit HCGMB nr. 289/2000.
Art. 3 - Anexele.nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 - PrezEmtahotărâre se comunică Guvernului RomânieI.
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nr. 44144Fl10li.LOO~J

PrirnfJri;:J Scr.iorului

'2. al Municipiului

BUCl.lt,:'lşti,

Inregistrată ISI t'rirn,'iria Municipiului BUGurE:~;tiCII ni 83i'064/11
06.2009, solicită Primat'ului
General al MunicIpiului Bucureşti iniţierea unLII pmleet de) hotărăre P' iVlnd rnodificcHf:<.l
regimului JurieJical locuinţelor p(;nlru tineri, de;,tinate i'ncrlirieril, siluHte În BUClne:;;li. str. M<lior
Băcil;~ nr 28-30, S(1(;tor 2, În vec!en:~;)crenrii cadrului le9:~! p~H1trlJvânzarea acestora că!m
titularii contractelor

de irochirierp.

Potrivit elispo;·:iţiilor art. D alin. (2) din Legea nr. 2 'IJ/1998 privlI1(/ proprie{;Jic<J puiJIic/5 ŞI
rr::gimul Juridic al &ce~;teja, (3uve"rnui Romaniei pl'in cerereCl nI'. 20/7480/[l.NA din
OG.05.2009 transmisii Con~,i1iului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti insoţită ele
!igt<:\ reffHitoMe /a clCţiul)ile nec()sorc pentru modifir.:atea t&girnulw juridic al (oclljnţ(~/or pentru
tineri. ciestina!e Închirierii
in ve(/emo C'rp.ării cadrului legal pentru v{inzarea
acestora c{dre
tiiulmii contractelor
(1.7 fnchirirHe,
aprobată În şedinţa Guvernului tJin data de 28 ~lprilie 2009.
~olicită adoptarea UI.1Hi hotărâri prin care imobilul prevăzut in anexa cererii precizate mai sus,
să treacă din domeniul public al Municipiului Bucureşti În domeniul public al statului.
Conform Notei de FundrJmcnlare a Primarului S~(;toruiui 2 al Municipiului Bucureşti,
r~~portului de Specialitat(~ Întocmit de Direcţia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate <.lI Prilrlaruiui SectorulUI 2 şi a adresei Direcţiei Economică Serviciul Contabilitatn FinanCiar nI' :3981"1/27.05.2009,
se precizează că blocul de locuinţe
din strada Maior 8ikilă nr. 28-30, Sector 2, conţine un total de 83 de locuinte şi are
următoamle date de identificare:
• Caracteristici tehnice ale construcţiilor/imobilului.
suprafaţa desfăşurată COIlstruită de
7386,85 mp;
• Caracteristici tehnice ale terenului: număr cadastral 10364, suprafaţa totală 5486.56
rnp din CiJre 2,'43,28 mp aferenta blocului 1, conform planurilor urbanistice aprobate;
• Cheltuieli efectuate, Înregistrate 'in contabilitate (valoare de inventar) 9.347.394,62 lei.
Avfind În vedem
luarea În dezbatere CI
tr'::lcerea unui Imobil din
ştatuluişi administrarea
aceasta.

cele <Jrjtale, supunem Consrllului General al Municipiului E31.1cureşti
cere'lrii privind acceptarea propunerii Guvernului Homâniei ~entru
proprietatea public<:'iel MuniCIpiului Bucureşti În proprietatea publicf:i a
Consiliului I_ocal al Sectorului 2 şi emiterea unei hotărâri cu privire la
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R~p!;u:n,!?J;:SPECIALITATE
F1rin adresa
inregistrat;)
(,;eneral

Ilr. 44144/11 06,2009

la Primăria

Municipllilui

al Municipiului

Uucureşti

regimului juridic alleclIlnţelor

Bucureşti
iniţierea

Guvernul
ConsiliuluI

de hotăI"ăre

Bucureşti,

solicită Primarului
privind

modificarea

incl1irierii, ,;iti.late 'in Bucureşti,

crc~irii cadrului legal pentruvelnzarea

str, M;:'1ior

acestora

dtn)

de inchiriere
F\ornaniei

Local

2 ",1 Municipiului

cu nr 837064/11,06,2008,
unui proiect

pentru tllleri, destinate

Ri"icilă nr 28··:lO, Sector 2, 'in vederea
tl"lularii contractelor

PrÎJn~jria SectoruluI

prin

al Sp.ctorului

cererea

nr,

20/7480/DNA

2 al Municipiului

Bucureşti

elin 06.052009

transrnisă

Jnsoţitâ de Nota referitoare

la

Clcţiunile necesare pentru modificarea. regimului jUridic ;)1 /oCliinţelor pentru tineri, destlf)otc
il1chrfieni in vederea creării calim/lii legal pentru V':1I1ZiJn)<'l <Jces/(JIC] către titularii (;ontractelor

de iilchlrielH,

aprobata in şeciinta Guvernului

unei hotărâri

prin care imobilul

domeniul public al Municipiului

prevăzut

dlll data de 28 aprilie 200D, solicită adoptarea

in anexa cererii preClzate mai sus, să treacă

din

Bucureşti În domeniul publiC al st01tulLII

Conform Notei de Fundamentare a F1riillaruiui Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,
Raporfului de Specialitate intocmit de Direcţia Urbanism ŞI Gestionarea TeritOriului din cadrul
aparatului de specialitate al PrunHrului Sectorului 2 si a adresei Directiei Economică
SerViciul Contabilitate Financiar nr, 39877/2705.2009,
'se precim8ză
ca blocul de locuinţe
din sfrada Maior B~icilă nr, 28-30, Sector 2, conline UII total de 83 de locuinţe ŞI are
urm~itoarele date: de identificare:
• Caracteristici tehnice ale construcţiilor/imobiluluI
suprC'lfaţa desfăşLrrată GOl1struită de
i'386,fj~i rnp:
• Caracteristici le/lnice ale terenului nUIn~r cadastral "\0364, suprafrlţ<l l(JtiJl~i f:i4Bfi,56
rnp din Ci:lre 274;-l,2e rnp <lferentă blocului 1, conform planunlor urbarllstice aprobato:
• Cheltuieli efeduato, inregi5trate În contabilitate (valoare de Inventar) 9.347 39-'l,G2 Ini.
Pentru obiectivul de inve~;tiţij str. Maior B5cIIă nr 28-30, etapa 1, tronson 1 (O+P'~3E)
r:u un total ue 83 unităti !oC<:ltlve, Sector 2, Bucuresti, s-au 'Incheiat
urmatoarele PlOt'.lcaale de predare-primire
'
.
• Protocolul de predare primire incheiat intre Agenţia Naţioll<:lli'J pentru Locuinţe cu 111",
de inregistrare!
Ci435/13 06,2008 ŞI Consiliul Local al Sectorului 2 al MUlllc'piului
f3ucurcşti cu 111'. de inregistrare 45967/17,06.2008
" Protocolul de predare prinllre intre Consiliul Local al SectorulUi 2 al MU(JicipiuitJl
Bucureşti
cu nr, de inregistrare
4G950/20,06.2008
ŞI Direcţia GeneralA
pentru
AcllTlm",trarea Patnmoniului Imobiliar Sector 2 Cll nr. do inregistrare 5026/20.062008

;;i transon 2 (D+P+3E+M),
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HAPOFH
Privind proiectul
de . hotărâre privind
acceptarea
propunerii
Guvernului României pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a
Municipiului Bucureşti În proprietatea publică a statului şi administrarea
Consiliului Local al Sectorului 2
in conformitate cu prevederile art.~A alin." şi 8rt 54 alinA din
Legea nr.215/2001 privind administraţia public8 locală republicată,cu
modificările şi completările,. ulterioare Comisia Patrimoniu, '1ntrunită În
\'" !.·.....'<I'lf
1· tp· rolecutld e,lOtararepnvln
~ ~'.".
'·d
şe d'tIn.a d·In dtaa ....\<
<,,'\ ....
<: .. ",aanalza
acceptarea propunerii Guvernului României pentru trecerea unui
imobil din proprietatea publică a Municipiului BucLlreşti În proprietatea
publică a statului şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

In urma
hotărâre:

dezbaterilor,

Comisia

hotărăşte

aVlzarea

proiectului

de

Favorabil
·Nefavorabil
Amânat, cu următoarele amendamente:
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