
PUNCTUL NR. 3

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARÂRE

privind transmiterea În folosinta gratuita, pe termen de 20 de ani, Federatiei
SANITAS din România a imobilului situat În Str. Vasile Lascar nr. 16, sector 2

si abrogarea HCGMB nr. 314/20.11.2003

Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al
Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Investitii;

Vazând raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei juridice si de
disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 124 si art. 45 alin. (3)
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

Art. 1 Seaproba transmiterea În folosinta gratuita, pe termen de 20 de
ani, Federatiei SANITAS din România a imobilului situat În Str. Vasile Lascar
nr. 16, sector 2, pentru desfasurarea de activitati specifice organizatiilor
sindicale.

Art. 2 Schimbarea destinatiei imobilului, subÎnchirierea sau cedarea
folosintei atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarâri.

Art. 3 Cheltuielile privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare
se vor asigura din sursele proprii ale Federatiei SANITAS.

Art. 4 Se abroga Hotarârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti
nr.314/20.11.2003;

Art. 5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
General al municipiului Bucuresti vor aduce la Îndeplinire prevederile
prezentei hotarâri.

Aceasta hotarâre a fost adoptata În sedinta a
Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de .

PRESEDINTE DE SEDINTA

Bucuresti,
Nr.

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor TOMA



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia Generala de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana

Directia Investitii

EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotarâre a nr.314/20.11.2003 a transmis în

folosinta gratuita pe termen de 10 ani respectiv pana în 2013 Federatiei Sanitas din România

imobilul situat în str. Vasile Lascar nr.16 sector 2, pentru desfasurarea de activitati specifice

organizatiilor sindicale din domeniul sanitar.

Ca urmare a starii de degradare a imobilului Federatia Sanitas a încheiat contractul nr.3/2006

cu firma autorizata S.C. Uzintrans S.R.L. prin care s-a efectuat expertiza tehnica a imobilului,

cladirea fiind încadrata în clasa 1 de risc seismic ( Rs 1) de catre expert tehnic evaluator d-na ing.

Vasilescu Rodica.

Federatia Sanitas prin adresa nr. 523/30.05.2007 înregistrata la Cabinet Primar cu nr.l 095/

30.05.2007 si la Directia Investitii cu nr.157411094/05.06.2007 si-a exprimat disponibilitatea privind

proiectarea si executia lucrarilor de consolidare finantate din surse proprii, cu conditia ca imobilul

sa poata fi folosit de Federatie pe o perioada mai lunga de timp.

Fata de aceasta solicitare se propune transmiterea în folosinta gratuita catre Federatia Sanitas

din România pe termen de 20 de ani a imobilului situat în str. Vasile Lascar nr.16, sector 2 cu

mentinerea destintiei cladirii, interdictia subînchirierii sau cedarii folosintei.

In sensul celor de mai sus a fost întocmit prezentul proiect de hotarâre ce îl supunem spre

dezbatere si aprobare.

PRIMAR GENERAL



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST
Directia Generala de Dezvoltare, Investitii si Planific

Directia Investitii

RAPORT DE SPECIALITATE

privind transmiterea în folosinta gratuita pe termen de 20 de ani, Federatiei SANITAS din

România a imobilului situat in str. Vasile Lascar nr.16, sector 2

Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotarâre a nr .314/20 .11.2003 a transmis în

folosinta gratuita pe termen de 10 ani respectiv pâna în 2013 Federatiei Sanitas din România

imobilul situat în str. Vasile Lascar nr .16 sector 2, pentru desfasurarea de activitati specifice

organizatiilor sindicale din domeniul sanitar.

Ca urmare a starii de degradare a imobilului Federatia Sanitas a încheiat contractul nr.3/2006

cu firma autorizata S.C. Uzintrans S.R.L. prin care s-a efectuat expertiza tehnica a imobilului,

cladirea fiind încadrata în clasa 1 de risc seismic ( Rs 1) de catre expert tehnic evaluator d-na ing.

Vasilescu Rodica .

. Federatia Sanitas prin adresa nr. 523/30.05.2007 înregistrata la Cabinet Primar cu nr.1 095/

30.05.2007 si la Directia Investitii cu nr.1574/1094/05.06.2007 si-a exprimat disponibilitatea privind

proiectarea si executia lucrarilor de consolidare finantate din surse proprii, cu conditia ca imobilul

sa poata fi folosit de Federatie pe o perioada mai lunga de timp.

Fata de aceasta solicitare se propune transmiterea in folosinta gratuita catre Federatia Sanitas

din România pe termen de 20 de ani a imobilului situat in str. Vasile Lascar nr.16, sector 2 cu

mentirea destintiei cladirii, interdictia subînchirierii sau cedarii folosintei.

In sensul celor de mai sus a fost întocmit prezentul proiect de hotarâre ce îl supunem spre

dezbatere si aprobare.



FEDERATIA SANITAS DIN ROMÂNIA,
CONSILIUL NATIONAL
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Afiliata la Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din România - FRA TIA, I "

si Internationala Serviciilor Publice

Str. Vasile Lascar nr.16, Sector 2, 020501 - Bucuresti, ROMÂNIA
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