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PUNCTUL NR. il \

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARÂRE

privind aprobarea schimbului de proprietati Între terenul În suprafata
de 191 mp situat În Str. Matei Basarab nr.3, sector 3, proprietatea Dnei.
Gheorghita Anisoara si terenul În suprafata de 191 mp situat la intersectia
Bd. Corneliu Coposu/Str. Iuliu Barasch, sector 3, apartinând domeniului
privat al municipiului Bucuresti

Având În vedere expunerea de motive a Primarului General si
raportul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala.

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. 45 alin. (3) si art.
121 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARAsTE:

Art.1-Se aproba schimbul de proprietati Între terenul În suprafata de
191 mp situat În Str. Matei Basarab nr.3, sector 3, proprietatea Dnei.
Gheorghita Anisoara si terenul În suprafata de 191 mp situat la intersectia
Bd. Corneliu Coposu/Str. Iuliu Barasch, sector 3, apartinând domeniului
privat al municipiului Bucuresti.

Art.2-Terenurile prevazute la art.1 se identifica potrivit anexelor 1 si
2.

Art.3-Se Însuseste raportul de evaluare Întocmit de catre expert
ing.Fuioaga Mihai identificat potrivit anexei 3.

Art.4-Anexele 1,2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.5-Directiile din cadrul aparatuluIde specialitate al Primarului

General al Municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotarâri.

Aceasta hotarâre a fost adoptata În sedinta ordinara a Consiliului
General al Municipiului Bucuresti din data de .
PRESEDINTE DE SEDINTA,

Secretar General
al Municipiului Bucuresti

Tudor Toma
Bucuresti,

Nr.
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, i 337367.20 J 557287.81
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<& I .337351 ..40 557288.44
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EXPERTiZA TEHNiCA de EVALUARE TEREN
( extrajudiciara )

SE EXECUTA ÎN BAZA DECIZIEI CONS. GEN. AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI, NR. 211/30. 08. 2006

EXECUTANTUL: Ing. FUIOAGA MIHAI, expert tehnic judiciar, posedând
legitimatia Nr. 796-509, eliberata de Ministerul de Justitie, (vizata pentru anul 2007),
membru al Corpului expertilor Tehnici din România, autorizat cadastru funciar, prin
certificatul Nr.2017/2002, eliberat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate
Imobiliara.(identificare anexata)

BENEFICIARA: GHEORGHTA ANISOARA, domiciliata În Bucuresti, Str.
Barbu Vacartescu, Nr. 6, BI. 2, Se. 4, Ap. 100, Sect. 2, identificata prin CI seria
RX, Nr. 129056, CNP 2690505090097, În calitate de proprietara a terenului de
evaluat.

OBIECTIVELE EXPERTIZEI: Identificarea - terenului proprietatea
beneficiarei, precum si a terenului care urmeaza sa faca obiectul schimbului.

Stabilirea pretului de circulatie a
terenurilor si a valorii totale a acestora.

Beneficiara a solicitat stabilirea pretului si evaluarea terenului proprietatea
sa, precum si a unui teren amplasat În aceeasi zona valorica, care beneficiaza
de aceleasi dotari tehnic-o edilitare, proprietate de stat, situat În domeniul privat
al primariei Bucuresti În scopul perfectarii unui schimb de proprietati,În natura
(fara suite) care trebuie sa respecte principiul echivalentei valorice.

La dispozitia expertizei s-au pus documentele strict necesare: actul de
poprieptate, contract de vânzare-cumparare autentificat sub Nr.
1980/09.09.2007 (ANEXA 1) planul de încadrare În zona, scara 1:2.000
(ANEXA 2) si planurile cadastrale cu amplasarr.8ntele terenurilor ce urmeaza a
fi schimbate, scara 1 :500 (ANEXELE 3,4).

Recunoasterile si Inspectia de evaluare a terenurilor, a constat În
culegerea de informatii cu privire la identificarea terenurilor, sistematizarea
urbana a zonei, dotarile tehnico-edilitarea, daca aceste terenuri sunt libere de
constructii si nu se Înscriu În domeniul public, etc., si a avut loc la data de 10.
09. 2007, data la care cursul stabilit de BNR era de 3,3232 lei/Eu.

1a) Proprietatea Gheorghita Anisoara, este constituita din teren intravilan cu
forma geometrica de triunghi, situ iata pe Str. Matei Basarab, Nr. 3, În
apropruere de coltul cu Bd. Coposu Corneliu, se Învecineaza spre nord cu statia
PECa OMV, pe o lungime de 22,06 spre est cu teren Iibe:-, pe o lungime de
13,14 mI., iar spre sud se Învecineaza cu strada Matei Basarab (trotuar) pe o
lungime de 29,87 m.

Amplasamentul dispune de toate dotarile tehnico - edilitare, este partial
afectat de o anexa a statiei PECO, nu are forma geometrica care sa-i asigure
calitatea de teren de constructii, (unghiul ascutit format de suprafata terenului
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spre sud lipseste imobilul de calitatea de teren de constructii), afectând u-i
valoarea de întrebuintare, deci si valoarea de schimb. Cu privire la aceasta
constatare, se precizeaza ca în cauza exista un contract de concesionare între
PMB si OMV, fapt ce obliga (favorizeaza) la aprobarea acestui schimb, deoarece
legea 10 iar da dreptul beneficiarei sa se subroge În calitatea de actionar.
A se vedea planul de amplasare, pe care proprietea Gheorghita Anisoara este
evidentiat cu culoare galbena.

1b) Terenul solicitat la schimb, se situiaza pe Bd. Coposu, colt cu Str. Iuliu
Barasch, la cca 60 m, sud de cel identificat la pct. 1a,are suprafata egala, de 191
mp., tot forma geometrica de triunghi-dreptunghi; dispune de toate dotarile
edilitare si este proprietate de stat, În administrarea Primariei Bucuresti,
domeniul privat; la nord se Învecineaza cu Bd, Coposu, pe o lungime de 13,95
m.; la est se învecineaza cu teren liber de constructii, loc de joaca, pe o lungime
de 28,60 m; iar la sud se învecineaza cu Str. Iuliu Barasch, pe o lungime de
25,10 m.; Terenuleste evidentiat pe planurile expertizei cu culoare verde .
. Prin forma geometrica, suprafata si dimensiuni, precum si prin raportul
necorespunzator al laturilor si acest teren ce se înscrie În domeniul privat al
PMB., este lipsit de calitatea de teren de constructii, deci fara valoare de
întrebuintare, situatie asemanatoare, din toate punctele de vedere cu a terenului
proprietatea beneficiarei, Gheorghita Anisoara.

O prima concluzie a expertizei, ambele terenuri, vor avea un pret si o
valoare de schimb (valoare de circulatie) egala, deoarece au suprafete egale iar
amplasamentele acestora se situiaza în aceeasi zona valorica, dispun de dotari
edilitare similare, complete, sunt afectate de aceleasi conditii nefavorabile (forma
geometrica neorespunzatoare, suprafata sub minimum 200 mp. raportullaturilor
necorespunzator) care devalorizeaza ambele terenuri, fapt concretizat prin pretul
cu care a fost obtinut acest teren pein contractul de vânzare-cumparare
autentificat sub Nr. 1980/2007,-ANEXA 1.

2. Evaluarea prin care se stabileste pretul si valoarea terenului, se
executa prin metoda comparatiei prin bonitare, care are la baza
Decizia Cons. Gen. AI Municipiului Bucuresti Nr. 211/30. 08. 2006, aplicându
se formula:

P = (A+S+D+G+ T+Tf+E)x M xF xH xU
Pretul de pornire conform anexei 2 din decizie, corespunzator amplasamentul

(A) "zona O" ultracentrala, este de 420 lei/mp: corespunzator valorii de 120
Eu/mp. Ia un curs BNR de 3,5084 lei/Eu.

Acest pret se actualizeaza prin coeficientul K = 3,3232(curs BNR la 10.
09.2007) : la 3,5084 (curs BNR la data Deciziei)= 0,9472 = K;

Pretul actualizat al terenului este de : 420 lei/mp. x 0,9472 = 398 lei/mp.

Majorarea pretului pe baza procentelor dotari/or edilitare ale zonei:
S = dotari sanitare, apa canal 16,7% 66,47 lei;
D = drumuri modernizate 16,7 % 66,47 lei;
G = gaze naturale 7 % 27,86 lei;
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T = termoficare 16,7 % 66,47 lei;
Tf = telefonie 3,4 % 13,53 lei;
E = energie electrica 7 % 27,86 lei;

TOTAL MAJORARI DOTARI EDILITARE : 268,66 lei

Pretul inclusiv dotarile edilitare 420 + 268,66 lei = 688,66 lei

Majorarea pretului pe baza coeficientilor de individualizare :
M = suprafata sub 300 mp. 1 688,66 lei;

F = terenul de fundare, normal 1 688,66 lei;
H = regim înîltime constr. P+12 1,4 964,12 lei;
U = coef. utlizare zona O 3 2.892,37 lei;
Situare la artera principala 2 5.784,74Iei/mp; ( 1740 Eu/mp.)

o a doua concluzie a expertizei: Valoarea unui teren intravilan cu
suprafata de 191 mp.situat în zona "O" ultracentrala, amplasat adiacent la o
artera principala, cu o forma geometrica, suprafata si

dimensiunicorespunzatoare folosintei de baza - teren de constructii 
(dreptunghi sau patrat, minimum 200 mp., raportullaturilor 1/1, - 1/2) la data de
10.09.2007, curs BNR 3,3232 lei/Eu stabilita conf. prevederilor 0.211/2006 a
C.G.-PMB, este de :

5.784,74 x 191 = 1.104.880 lei (332.470 Eu)

Având în vedere elementele evidentiate mai sus de expertiza, care lipsesc
terenul ce face obiectul evaluarii, de calitatea de teren de constructii (suprafata
sub minimum prevazut de regulamentul de urbanism, 200 mp.,forma
geometrica nefavorabila, raportul laturilor necorespunzator, etc), conform
prevederilor CETR, date prin expertiza îndrumar Nr. 97/2006, expertiza va
aplica urmatorii coeficienti de reducere a pretului de circulatie mai sus stabilit:

- neconstruibil, afara de întrebuintari secundare - 40% ;
- raportullaturilor peste 1/5+ forma triunghi - 15%
- suprafata inadecvata în cadrul urban - 10%

TOT A L - 650/0

Pretul terenului din Str. Matei Basarab, Nr. 3, Sect. 3, tinâd cont de
situatia reala, identificata si descrisa mai sus de expertiza:

5.784,74 x 0,35 = 2.025 lei/mp. sau 610 Eu/mp (curs BNR=3,3232)
Valoarea terenului din Str. Matei Basarab Nr ..3, cu suprafata de

1'91 mp. este de : 2025 x 191 lei/mp = 386.775 lei sau 116.385 Eu.
Valoarea terenului solicitat la schimb este similara.
Toate documentele mentionate mai sus, care au servit la expertiza de

evaluare, împreuna cu identificarea expertului, se anexeaza si fac parte
integranta din prezentul raport de expertiza.

Data: 10. 09. 2007
Redactat, ing. FUIOAGA MIHAI,

Expert tehnic judiciar,autorizat cad astru
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EXPUNERE DE MOTIVE

În raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala se precizeaza ca
Dna.Gheorghita Anisoara, în calitate de proprietar al terenului în suprafata de 191 mp situat în
str.Matei Basarab nr.3, sector 3, soli cita Un schimb de proprietati între terenul pe care îl detine în
proprietate si un teren apartinând domeniului privat al municipiului Bucuresti.

Cererea este motivata de faptul ca terenul în suprafata de 191 mp oferit la schimb, situat în
str.Matei Basarab nr.3, sector 3, proprietatea Dnei.Gheorghita Anisoara, constituie o sectiune dintr-o
suprafata mai mare de teren ocupata de o statie de carburanti, cu adresa postasa Bdul.Corneliu
Coposu nr.12, sector 3, teren care face obiectul unui contract de asociere între Primaria
Municipiului Bucuresti si SHELL România S.R.L. ( actual OMV).

Se precizeaza ca terenul solicitat la schimb situat la intersectia Bdul.Corneliu
Coposu/str.Iuliu Barasch, sector 3, constituie domeniu privat al municipiului Bucuresti, si nu face
obiectul unor notificari depuse în baza Legii nr.10/200l, a unor dosare aflate pe rolul instantelor de
judecata, sau a unor revendicari depuse în baza Legii nr.18/I991 rep.si a Legii nr.247/2005.

Potrivit expertizei tehnice de evaluare anexate documentatiei, întocmita de expert ing.Mihai
Fuioaga, terenurile ce fac obiectul schimbului sunt echivalente valoric.

Tinând seama de art.121 , alin (4) din Legea nr.215 a administratiei publice locale ,
republicata, precum si de raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala,
supunem spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti, proiectul de hotarare privind
aprobarea schimbului de proprietati între terenul în suprafata de 191 mp situat în str.Matei Basarab
nr.3. sector 3, si terenul în suprafata de 191 mp situat la intersectia Bdu1.Comeliu Coposu/str.Iuliu
Barasch. sector 3.

PRIMAR GENERAL,

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro



Primaria Municipiului Bucuresti

Directia Generala de Dezvoltare,
Investitii si Planificare Urbana

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5. Bucuresti, România
Tel.: 305 55 20: tel. centrala: 305 55 00 in!. 1125; fax: 305 55 10

http://W>NW.bucuresti-primaria.ro

Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala
Serviciul Evidenta Proprietati

SMC ceft nea! ISO 9001 . 2000

SIJM certi'ca: ISO 14001 2004

Nr.15306/ '"f\ .11.2007

RAP OR T DE

Prin adresa înregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti -Directia Juridic, Contencios si Legislatie
sub nr.35851/06.09.2007 si la Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala sub nr.15306/11.09.2007,
Dna.Gheorghita Anisoara, în calitate de proprietar al terenului în suprafata de 191 mp situat în
str.Matei Basarab nr.3, sector 3, solicita un schimb de proprietati între terenul pe care îl detine în
proprietate si un teren apartinând domeniului privat al municipiului Bucuresti.

Cererea este motivata de faptul ca terenul în suprafata de 191 mp situat în str.Matei Basarab nr.3,
sector 3. proprietatea Dnei.Gheorghita Anisoara, constituie o sectiune dintr-o suprafata mai mare de
teren ocupata de o statie de carburanti, cu adresa postasa Bdul.Comeliu Coposu nr.12, sector 3,
teren care face obiectul unui contract de asociere între Primaria Municipiului Bucuresti si SHELL
România S.R.L. ( actual OMV).

Documentele anexate cererii sunt urmatoarele:

-Contractul de vanzare -cumparare autentificat sub nr.1980/09.09.2007 la Biroul Notarului Public
Pana Ruxandra -Mihaela,
-Încheierea nr.9878251l0.09.2007 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti, sector
3. prin care imobilul situat în str.Matei Basarab nr.3, a fost înscris în Cartea Funciara numarul 78524
din localitatea Bucuresti, sector 3,
-Extras de carte funciara eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, al imobilului din
str.Matei Basarab nr.3,
-Declaratia autentificata sub nr.2282/11.1 0.2007 la Biroul Notarului Public Pana Ruxandra-Mihaela
prin care Dna.Gheorghita Anisoara declara ca terenul situat în str.Matei Basarab nrJ, sector 3, nu a
fost vândut. donat, schimbat sau ipotecat si ca nu exista niciun litigiu asupra acestuia,
-planul de amplasament scara 1:500 cu terenul în suprafatade 191 mp solicitat la schimb,
-expertiza tehnica de evaluare teren întocmita de expert ing.Fuioaga Mihai din care rezulta ca valoarea
terenurilor care se schimba este egala,
-adresele Directiei Juridic. Contencios si Legislatie din care rezulta ca terenul solicitat la schimb care
constituie o sectiune din fostul imobil situat în str.Matei Basarab nr.3-5, sector 3, nu face obiectul
lInor notificari depuse în baza Legii m.I 0/200 1 sau a unor dosare aflate pe rolul instantelor de
judecata,



-adresa Primariei Sectorului 3 - Serviciul Fond Funciar si RegistruAgrre~Pdfu~b~re rezulta ca terenul
situat la fosta adresa postala stLMatei Basarab nrJ-5 .. sector ~fPhJ:ta~e,.,obitctul unor cereri de
revendicare confoID1Legii nr.18/199L rep. si Legii nr.24712005, ,~t.Q6< ..(,{Ji' ;~',

, \::f. {:) ::.;",..-:,~,: ,:".J <,.-", ..... ~ , ,
\ . '.' "'-' .-:

Potrivit evidentelor pe care le detinem. terenul solicitat la schim8;~~.itJ~atl~ ltltersectia Bd.Corneliu
Coposu/str.luliu Barasch. constituie domeniu privat al municipiului si li-tezuhat în urma sistematizarii
zonei. fiind o sectiune din fostul imobil situat în str.Matei Basarab nrJ-S. sector 3.

Pentru a nu se crea confuzii între terenul proprietate particulara oferit la schimb si terenul proprietatea
Primariei Municipiului Bucuresti, solicitat la schimb. facem urmatoarele precizari:
- terenul proprietatea Dnei.Gheorghita Anisoara, poarta adresa postala str.Matei Basarab TIr.3, sector
3. aceasta fiind o adresa postala actuala. atribuita de catre Serviciul Nomenclatura Urbana din cadrul
Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala, în vreme ce terenul solicitat la schimb proprietatea P .M.B,
constituie o sectiune din fostul imobil ce purta adresa postala stLMatei Basarab nr.3-S, adresa ce a fost
desfiintata ca urmare a restructurarii zonei.

Tinând seama de art.121, alin (4) din Legea nr.2IS a administratiei publice loeale , republicata,
supunem spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti, proiectul de hotarare privind
aprobarea schimbului de proprietati între terenul în suprafata de 191 mp situat în str.Matei Basarab
ruj, sector 3, si terenul în suprafata de 191 mp situat la intersectia Bdul.Corneliu Coposu/str.Iuliu
Barasch, sector 3.

DIRECTOR

Întocmit:

Mihaela Linca

2ex/29.11.2007



COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA

etaj: 2, cam. 255

tel.: 305 55 80; 305 55 00 int. 1.255

Consiliul General al Munici iului Bucuresti
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AVIZ

referitor la proiectul de hotarâre privind

aprobarea schimbului de proprietati Între terenul În suprafata de 191 mp
situat În str. Matei Basarab nr. 3, sector 3, proprietatea Doamnei Gheorghita
Anisoara si terenul În suprafata de 191 mp situat la intersectia Bd. Corneliu

Coposu/Str. Iuliu Barasch, sector 3, apartinând domeniului privat al
municipiului Bucuresti

Comisia Juridica si de Disciplina, întrunita în sedinta din data de
luat în dezbatere raportul/informarea serviciului de specialitate

_,_,2007, a

dezbaterilor, Comisia hotaraste avizarea proiectului de hotarâre

PRESEDINTE,
Valentitl. Mircea

/

SECRETAR,

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021. 3055500; www.bucuresti-primaria.ro



Catre

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

În atentia domnului secretar genera! Tudor Toma

Subserrmatul Gheorghita Anisora, proprietar al terenului situate în strada
Matei Basarab, nr.3, în conformitate cu contractul de vânzare cumparare autentificat sub
DT. 1980109.09.2007, la Biroul Notamlui Public Pana Ruxandra-Mihaela, pentru care am
obtinut certificate de urbanism DT. 2571/10.09.2007 emis de Primaria Sectorului 3, având
în vedere faptul ca datorita suprafetei de 191 mp, terenul este needificabil solicit
schimbul de teren cu terenul domeniului privat al Municipiului Bucuresti, identificat
conform planului de situatie anexat, situata în strada Corneliu Coposu, teren în suprafata
echivalenta geometric si valoric.

Mentionez ca prin acest schimb ramâne neafectata situatia construita a
intersectiei strada Matei Basarab cu bulevardul Comeli-uCoposu,.

Cu multumiri.,
Aniso~a G~io~ghita

; .-..-,\
i,

, \
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DIRECTIA EVIDENTA lIvl0BlLIARA Si CADASTRALA
SERVICIUL EVIDENTA PROPRIET ATI

Va transmitem, alaturat, spre competenta solutionare si raspuns cererea
domnului Casuneanu Costel înregistrata în cadrul Directiei Juridic, Contencios,
Legislatie sub nr. 35851/06.09.2007 prin care solicita "schimbul de teren cu terenul
domeniului privat al Municipiului Bucuresti".

\.
-"

DIRECTOR EXECUTIV,
ADRIAN IORDACHE

, '

~f

T.R.
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Nr. cerere 1029386

Ziua 09
I
I Luna 10

I Anul 2007

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILlAR,l\. BUCURESTI SECTOR 3

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 78524 Comuna/Oras/Municipiu BUCURESTI SECTOR 3

A. Partea l-a
Nr. Nr. cad. sau topo Descrierea imobiluluiSuprafataObservatii --1

Crt.
1

1

10783BUCURESTI SECTOR 3, Strada MATEl BASARAB191 MP
1numarul 3. Descriere constructie: TEREN IN ___ J

SUPRAFATA DE 191 MP CF.RELEVEU

B. Partea a II-a

Nume si prenume proprietar

--
Nr. Inscrieri privitoare la proprietateObservatii

Crt. 5
pHEORGHITAANISOARA-1/1 - Incheiere nr. 987825/10.09.2007 in baza:PI/1

necasatorita
CONTRACT VANZARE-CUMPARARE nr.

1980/09.09.2007 emis de N.P. PANA
IRUXANDRA - MIHAELA se INTABULEAZA ' 1

dreptul de PROPRIETATE asupra PI/1 cu titlu I
I

de CUMPARARE. j

I
-

;

c. Partea III-a
Nr. Inscrieri privitoare la sarciniObservatii

Crt . ..... "-

. .-
~ "._. ---

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozitiile in vigoare din carte funciara originala,pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii la INFORMARE si nu este valabil la incheierea
actelor autentificate de notarul public.
S h't t 'ful d 20 Loj h' -. /2001 t ; . I d bl' t t' b;'" d"\

-a ac I a tari e >< •.•.• cu c Itanta nr. : ::.: I· .. ~ ~:~:.l-~_:u.serv,clu e pu ICa e Imo ,Ilai a ClI ca u .....- ,,~ \);..")I '. ,1, ~~.

AS~.st';.6t~re'gi5it.~:t~r, _.
DUM li{ \C.l:l-E-6-P.;j3~fC -

'.r 'b 'i:~., .--- •• '-. -- .. ---- --;;>-----;; ..-/,,- 1,9'~:::'-) . _1-".J ~.~~"---rT'6 '-- i:.:'/
\\.'!>,- '~

,\", 00- .,' ._ •-'~'I- '~~ .:. ••• -, ..,

.~~~2.~.~·1"~~.;'~:
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S-a cerut autentificarea prezentului Înscris.

DECLARATIE,

Subsemnata GHEORGHITA, ANISOARA, necasatori ta,

domiciliata În Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu nr. 6, bl. 2, SC. 4, ap. 100,

sector 2, posesoare a CI seria RX nr. 129056/10.06.1999 eliberata de

Sectia 6 Politie, CNP 2690505090097, În conformitate cu dispozitiile art.

292 Cod Penal, declar ca nu am vândut, donat, schimbat sau ipotecat

imobilul proprietatea mea, situat În dreptul de proprietate asupra

terenului intravilan situat ÎIl Bucuresti, Str. Matei Basarab, nr. 3,

sector 3, parcela S2, ÎIl suprafata de 191 m.p., intabulat În Cartea

Funciara nr. 78524 a localitatii Bucuresti, sectorul 3 si are numar

cadastral 10783 si ca asupra imobilului nu exista litigiu judecatoresc.

Totodata, declar pe propria raspundere, ca imobilul nu este

revendicat si ca asupra imobilului nu exista litigii corespunzatoare

prevederilor Legii nr. 10/2001 sau alte litigii.

Dau prezenta declaratie spre a fi depusa la organele competente.

Redactata si dactilografiata În 3 exemplare la Biroul Notarului
Public PANA RUXANDRA - MIHAELA, din Bucuresti, str. Ceahlau nr.
10, sector 6, astazi data autentificarii, din care s-au eliberat 2 exemplare.
Am primit 2 exemplare.

Declaranta,

fihi~ Ict/,; lw'.f1 'W~
~ ,). )nume SI prenume)

t~
Urmeaza autentificarea pe verso.



CONTRAcr DE VÂNZARE - CUMPARARE
ft, 1\: E x A, (1')

_ ,~ ,'i: _ 1, . "~
Intre subsemnatii:
~CASUNEANU COSTEL, domiciliat în sat Gituz, com. Oituz, jud. Bacau,
posesor al CI sena XC nr. 214000/22 10.2002 eliberata de Politia Mun.
Bucuresti, CNP 1590809044446, CÂSUNEANU PAUUNA. domiciliata in

sat Oituz. com. OltUZ: jud. Bacau. posesoare a CI seria XC nr,

214001/22.10.2002 eliberata de Politia Mun. Onesti, CNP
2600628044451, sotii În calitate de vânzatorif si

. GHEORGHITA ANISOARA, necasatoritaI domiciliata În Bucuresti,
Str. Barbu Vacarescu nr. 6, bl. 2, se 4, ap. 100, sector 2, posesoare a

CI seria RX nr. 129056/10.06.1999 eliberata de Sectia 6 Politie, CNP
2690505090097, in calitate de cumparato,are, a intervenit prezentul
contract de vânzare cumparare.

Noii CASUNEANU COSTEL si CASUNEANU PAULlNA1 vindem

lui GHEORGHITA ANISOARA, dreptul de proprietate asupra
terenului intravilan situat in Bucuresti, Str. Matei Basarab, nr. 3,
sector 3, parcela 52, In suprafata de 191 m.p., care se Învecineaza
cu: la Nord - pe o lungime de 27,06 m.l. cu Statie PECO OMW, la Est
- pe o lungime de 13, 14 m.l. cu teren liber, la Vest - pe o lungime de

29,87 ro.! cu Trotuar (str. Matei Basarab), conform schite; plan anexa
ce face parte integranta din prezentul act. ---------------- ••......••••-----------

Temui este intabulat În Cartea Funciara nr. 78524 a localitatii,
Bucuresti, sectorul 3 si are numar cadastral 10783, conform încheierii
nr, 966091/23,08.2007 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate
1mobi lia ra sector 3 Bucuresti. ----------------- •..•••.... u ••••••

Am dobândit terenul, prin cumparare, În timpul casatoriei,
contributia fiind comuna si egala, conform contractului de vânzare
cumparare terenuri aut. sub nr. 2238/17,08.2007 de BNP Olaru Aurelian
- Romeo, cu sediul în Mun. Onesti, Jud, Bacau, intabulat cu încheierea
nr. 966091/23,08.2007 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara sector 3 Bucuresti, de la Arhiepiscopia Româno - Catolica
Bucuresti, persoana juridica, prin mandatar Alois Arcana, care la rândul
ei l-a dobândit prin revendicare. În baza Sentintei civile nr.
1780/16,12.2002 data în dosar nr 3245/2002 de Tribunalul Municipiului
Bucuresti si în baza deciziei civile nr, 221/12.05 2003 data În dosar nr
450/2003 de Curtea de Apel Bucuresti, ramase definitive si irevocabile
prin respingerea recursului. fiind pusa In posesie conform procesului
verbal de punere În posesie incheiat În data de 01.11.2005 de Biroul
Executorului Judecatoresc - 8ran Cristian, cu sediul În Bucuresti, emis
În dosar nr. 107/2006, mtabulat Cu j nCheleriie nr. 931793/27.07.2007, nr.

931793/27.09,2007 si nr. 959116/1708.2007 emise de OfiCIu! de
Cadastru 'Si Publicitate Imobiliara sectnr :. Bucuresti U_UUM~"U" ·h~_nc. ,



Terenui ce face obiectul prezentului contract nu a fost scos din
circuitul civil În temeiul vreunui act normati\i: nu este grevat de sarcini
sau servituti, nu este supus filci unei forme de executare silita, asa cum

rezulta si din extrasul de Carte Funciara pentru autentifica re nr. ~985192/Q6 09.2007 eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate /, ".t

Imobiliara sector 3 Bucuresti, noi vânzatoni garantam pe cumparatoare /~

în:~otri\!a oricaror evictiunl tataie sau partiale conform art. 1337 Cod ,0(_

C:iV!1. Q__Q_Q.Qoo_. __QQ o o o .o~ ._O_. .Q~_O_o __• o oooO__.Q__._ ~

ImpezÎtele si taxele datorate catre stat sunt achltate la zi de noi\y~ "@)

vânzatoril. conform certificatului de atestare fiscala pentru persoane
fizice privind impozitele si taxele locale nr. 1124299/07.09.2007 eliberat

de Consiliul Local sector 3 Bucuresti - Directia Impozite si Taxe Locale,
Iar de ia aceasta data ele trec În sarcina cumparatoarei, care suporta SI

taxele de autentificare ale acestui contract de vânzare - cumparare. u

Noi, vânZatorii, declaram pe propria raspundere, sub sanctiunile
legii penale, ca nu am vândut, donat. schimbat sau ipotecat acest teren
În favoarea altor persoane Înainte de autentificarea prezentului contract
si ca asupra terenului nu exista litigiu judecatoresc. oon_u oo_n _

Transmisiunea proprietatii, posesiei si folosintel are loc fara nici o
alta formalitate din momentul autentifjcarii prezentului înscris. n u _

Pretul acestei vânzari este de 114.600 (unasutapatrusprezecemii
sasesute) EUR.O, echivalentul În scopul exclusiv al taxarii a sumei de
360839 (treisuteoptzecimiioptsutetreizecisinoua) lei, calculata la cursul
8NR 1 EURO = 3,3232 lei, pe care noi vânzatorii l-am primit În întregime
de la cumparatoare, astazi data autentificaril prezentului Înscris. o ~

Eu: GHEORGHITA ANISOARAJ am cumparat de le CASUNEANU
COSTEl. si CASUNEANU PAUlINA, terenul descris mai sus, la pretul
de 114.600 (unasutapaisQLezecemiisasesute) EURO, pe care l-am
achitat astazi data autentificarii prezentului înscris. Cunosc situatia
ju ridica si de fapt a terenului ca fiind cea descrisa mai sus de vânzatori,

sunt de acord sa dobândesc terenul În aceste conditii si ma declar
multumita de cuprinsul prezentului act. __n •••••••••--_nnn n __ o oa •••••• ,., ••uuu

ELI, cumparatoarea, cunoscând dispozitiile ari. 292 Cod Penal,
de Cl8 r ca su nt necas ato rita .""'0' =7"~-~~'~~" ~- .~ .._- --- .. -- .._h",~~_ o"~"_UUM __ ~ ._

"'-_L.,; :oo"l.~M;1 •••. '"' ••.•tl"'"~,....4--~::ofto •. .-. -.f Al-.,..~~ .-.::; ~ "",;t;t t '1 . pc:d"a''IVI, fJC!I\,e \,.,UIIICl\,,;lCllllll;;, ""e •..•,Olellll ,-,a om ,-,,,,, act... SI ac,.......•
corespunde vointei noastre, am luat cunostinta de dispozitiile Legii nr.

24'1/2005 privind evaziunea fiscaia, de dispozitiile art 1303 Cod Civil cu
priVire la nulitatea actului prin nedeclararea pretului real convenit Între

parti. precum si de dispozitiile codului fiscal, asumâlidu-ne întreaga
raspundere ca cele declarate În continutul actului sunt reale. ou __.u~ u.

Noi, partile contractante, declaram ca am luat la cunostinta de
...J ... '. I . '" ,..ce /"" O ()'" ... - 1- ..i.11SpOzlt!\ie !-egii nr Y;Jl~l.G Il,n:: pentru preven\re;3 Si sanctionarea spa 3ril
banilor. ,.. ,~-··",,"'__'~r ""~,.'- ""-""""'-.""" "'-.., "' .•.•••. "'.-,.- . "" ,.:"" .••• -- •...••,...•.• ...,.- ~.,,- . ...,-,-:-~. -.".. ••·".,-.,.."..,...."".=,.,. ..,,~<3~,;. __ • ,_ .•.•••.••.O..,

NOI. partile contractante, declaram ca terenul ce face obiectul
Piezentull.li contract de venzare cumparare, (l'.1 a facut obie(::tu! unei
con"'e-J.j·! ~~,.-,t-, .....i,..,~;:' ",,··t,...,·;,..,,· 1..., r. -- ....nt·le '1~"f.,.·i'll·""··;;:'.' j, Iili il jl",,1 lc,~n.(;;lOi' Ci !\..il 10 V d~c, [1i'-"!..i, dl C. '.0 """. ~~"~0·>_~"'."",', .."·." •••_
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30 de zile, de azi data autentificarii prezentului contract. formaiitatile
necesare prevazute de codul fiscal la Consiliul Local sector 3 Bucuresti

- Directia Impozite si Taxe Locale, uuu •• __uou •• u uuuuu __uu uu

"fl': ~ Documentatia depusa pentru intocmirea prezentului act contractul!~Y' e vânzare cumparare aut. sub fir, 2238/17,08.2007 de BNP Olaru

;: ureiian - Romeo, cu sediul în MUri. Onesti, Jud. Bacau, încheierea nr

ÎI. ;~~ 966091/23.08.2007 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
'Iii u ~."" sector 3 Bucuresti, schita, certificatul de atestare fiscala pentru persoane

fizice privind impozitele si taxele locale nr. 1124299/07.09.2007 eliberat
de Consiiiu! Local sector 3 Bucuresti -- Directia impozite si Taxe Locale
si extras de carte funciara pentru autentificare nr, 985192/06.09,2007
eliberat de Oficiu! de Cadastru si Publicitate Imobiliara sector 3
B U eLA resti. -- ------------------------.-------.---------------------------------------.g g- _~_c

În baza art. 56 din Legea nr. 7/1996 modificata si completata, eu,
Pana Ruxandra - Mihaela, notar public, ma oblig sa comunic prezentul
contract la Oficiu! de Cadastru si Publicitate Imobiliara sector 3
Bu cu resti .•• --.- -------------- -. -~-------------- --------------------- ------~----------- - ---.

Redactat si dactilografiat in 5 exemplare la Biroul Notarului Public
Pana Ruxandra . Mihaelal astazi data autentificariil din care: un
exemplar pentru arhiva biroului, un exemplar pentru Oficiul de Cad astru
si Publicitate Imobiliara sector 3 Bucuresti. 2 exemplare pentru
cumparatoare si un exemplar pentru vânzatori.

VÂNZATOR!;

C4&"/k'~V c.tv~~
(nume si prenum~~

(semnatura)

-
(>Iri _)(/)./.i.,/if/V ti /'/1t/// /.,1 .1;

,(nume si prenume)

CUMPARArOARf:



ROMÂNIA
BIROUL NOTARULUf PUBLIC PANA RUXANDRA e MIHAELA

Sediu!: Bucuresti, ,str. Ceahlau nr. 10, sector 6
TEL./FAX: 021,221. 76.67; 021.221.05.30

NumarUl 2594 in regis~ru§ de evidenta 2 operatorilor de date
personale

iNCHEiERE Oi: AUTENTIFiCARE Nr. 1980

~l~i-~
Anu! lOO., Luna SEPTEMBRIE ZiuafH\'a\iUlI ~. \

r::.~~~\În fata mea PANA RUXANDAA • MIHAELA, noti~~a;Jediu'

biro~uluis-au prezentat: ~~}un\t. ~~" CASUNEANU COSTEL, domiciliat În sat Gituz, com. ~8acau,
identificat cu CI seria XC nr. 214000/22.10.2002 eliberata de Politia
Mun. Bucuresti, CNP 1590809044446, În nume propriu,
• CASUNEANU PAULiNA, domiciliata În sat Oituz, corn. Oituz, jud.
Bacau, identificata cu CI seria XC nr. 214001/22.10.2002 eliberata de

Politia Mun. Onesti, CNP 2600628044451, în nume propriu,
.. GHEORGHITA ANiSOARA, domiciliata În Bucuresti, Str. Barbu
Vacarescu nr. 6. bl. 2, se. 4, ap, 100, sector 2, identificata cu CI seria
RX nr. 129056/10.06.1999 eliberata de Sectia 6 Politie, CNP
26905050900971 În nume propriu,
care dupa citirea actului au consimtit la autentificarea lui si au semnat
toate exemplarele, precum si documentatia depusa.

în temeiul Art. 8 lit. b din Legea nr. 36/1995 SE DeCLARA AUTENTIC
PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul redus cu 15% de 3.430 lei + 1. V.A. 651)0 lei, se
achita cu OP conform facturii rrr.2795/07.09,2007.

S~a perceput swme de 9.619 lei, se achita cu OP În contul nr.
R026R1'~CB00660039126î0001 deschis la SeR SUCURSALA

CRANGASI. pe numele BNP Pana Ruxandra - Mihaela, CU!
R020708851: ce reprezinta iiTIpozit pe tranzactii imobiliare, în
conformitate cu codul fiscaL din care 40% = 3.847,60 lei venit la bugetul
Consolidat, 50% = 4.809,50 lei venit la bugetul unitatIi administrative
teritoriale Sector 3 Bucuresti si1 0% = 961 :90 lei venit la bugetul r(\gentiel
Nationale de Cadastru si Publicitate imobiliara,
SAM-. , .• i



~IV~TCIP[Li. BUCURESTI
lP'Rl'L.\RIA SECTOR 3

Str. ParfumuJui. nr. :2 --+

Tel. 318.03.23. 2~, 25: Fax. 318.03 .O~

\\"V\o'W .sector3p rimarie.ro

'.
. -:•..- ..:,

. -- ~ .-" .. - .-

DIRECTIA JURIDICÂ SI PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU EVIDENTA PROPRIETATii SI CADASTRU

CATRE.

ARHITECT- SEF
O-nul Stefan Dumitrascu

Referitor la adresa dvs. nr. 85960 din 04.09.2007, va comunicam

urmatoarele:

Amplasamentul solicitat se identifica partial cu fosta str. Matei

Basarab si partial cu fosta proprietate de la fosta adresa str. Matei Basarab

nr. 3-5.

Mentionam ca, pentru amplasamentul mentionat mai sus nu sunt

inregistrate cereri de revendicare conform Legii nr. 18/1991, modificata si

completata cu Legea nr. 247/2005.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,

VASILE DOBRANICI

• ./ ~!'/''j/IY'/ / 'i '·./)/Yy!/~vtlllfiI

~

Sef/se~i.~~,
'~:rfr/ .:~':,

Mihal·ac'he Mirea

Primaria Sector 3
WW\V .secto r3primarie. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia Juridic,Contencios Legislatie

Serviciul Instante Civile si Contencios Administrativ

Nr. ft/}5j /10.10.2007

CATRE,

DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE,

INVESTITII SI PLANIFICARE

DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA

SERVICIUL EVIDENTA PROPRIETATI, ,

În atentia d-nei. Mihaela Linca,
.1-\.

Va facem cunoscut prin prezenta ca în baza noastra de date privind
revendicarile imobiliare aflate pe rolul instantelor judecatoresti, pâna la data
redactarii prezentei nu exista niciun proces cu privire la terenul situat în Bucuresti,
str. Matei Basarab, nr. 3-5, sector 3.

Precizam ca baza de date a Primariei Municipiului Bucuresti, Serviciul
Instante Civile si Contencios Administrativ, nu certifica existenta sau
inexistenta proceselor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, ci are doar un
caracter informativ.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

AND~I

j./c.c.
···i~I._"



.~~,~;~~~;/r"::'
: ~•. ,. ~j .{ MUNICIPIUL BUCURESTI

PRIMARIA SECTOR 3
Str. Parfum ului, nr. 2.- 4

Tel. 318.03.23, 24, 25; Fax. 318.03.04
www.sector3primarie.ro

. - '.-" --------- ------ -.---.----------------- ---------------------
S('n'iciul Fond Funciar si Registru Agricol NI'. 98752/16.10.2007

Catre.

GheOl'ghita Aoisoal'a
Str, Barbu Vacarescu, 01'.6, bl. 2,
ap. 100. sector 2, Bucuresti

Ca urmare a cererii Dvs., înregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 98752/
16.10.2007. prin care solicitati eventualele revendicari privind terenul situat la
ill1crst:ctia Bct. Corneliu Coposu/str. Iuliu Barasch, delimitat în planul anexat, va
C'()mull1c.;lll1 :

Supraf~lta de teren situata la intersectia Bct. Corneliu Coposu/str. Iuliu Barasch,
deli mitata în p lanul anexat, se identifica prin fosta adresa postala:

- str. Mat(;;j Basarab, fost nr. 3-5.

Terenul situat la adresa mai sus mentionata nu a fost revendicat în conformitate
cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr.
247/2005.

Totodata mentionam ca nu detinem o evidenta a cererilor de revendicare sau a
restituiri lor pe cale judecatoreasca si a litigiilor existente pe rol sau a celor în
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001.

Sef Serviciu,
Fond Funciar si Registru Agricol

Aureliana Popescu

:Â1y
Intocmit,

iN.Ce~~l

Primihia Sector 3

O,:'..: \:o::~t;:S:!D~JQIJ..I!.!l!L~4,;·~rg
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Primaria Municipiului Bucuresti

Directia Juridic, Contencios, Legislatie

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România
Tel.: 3055586; tel.centrala: 305 5500, înt. 1122; fax: 3055586

http://www.bucuresti-primaria.ro

SMC certificallSO 9001 : 2000

SMM certincal1S0 1400 1 : 2004

Serviciul analiza contestatii si
Evidenta dispozitii Legea nr.lO/2001

Catre,
Directia Generala de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana

Serviciul Evidenta Proprietati

Prin prezenta va facem cunoscut ca, în baza noastra de date privind
suprafata de teren de 191 m.p. situata la intersectia Bd. Corneliu Coposu/str. Iuliu
Barasch identificata conform adresei nr.98752/16.10.2007 emisa de Serviciul Fond

Funciar si Registru Agricol - Primaria Sector 3, ca fiind fosta str.Matei Basarab
nr. 3-5 , sector 3, nu exista notificari depuse în baza Legii 10/2001 privind terenul sus
mentionat ..

Consjur.Roxana Miritescu
2ex.
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