
\ PUNCTUL NR. 8 \

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

HOTARÂRE
Nr.: din

privind abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr.199/27.11.1997 privind darea În folosinta gratuita pe termen
de 99 ani a unor terenuri apartinând domeniului privat/public al municipiului Bucuresti pentru

construirea Complexului Universitar si Cultural «România de Mâine », anulata În parte prin Sentinta
civila nr.810l/21.12.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia a VIII-a Conflicte de Munca,

Asigurari Sociale, Contencios administrativ si fiscal

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de
specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala ;

Tinând seama de Sentinta civila nr.81 O 1/21.12.2006 pronuntata de tribunalul Bucuresti-Sectia a VIII-a
Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, Contencios administrativ si fiscal

Vazând avizele Comisiei de patrimoniu si Comisiei jlJridice si de disciplina ale Consiliului General al
Municipiului Bucuresti;

În temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
republicata,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti
HOTARAsTE:

Art.1- Se abroga Hotarârea C.G.M.B. nr. 199/27. 11.1997 privind darea în folosinta gratuita pe termen de 99 ani
a unor terenuri apartinând domeniului privat/public al municipiului Bucuresti pentru construirea Complexului
Universitar si Cultural « România de Mâine », anulata în parte prin Sentinta civila nr.8I01/21.12.2006
pronuntata de tribunalul Bucuresti-Sectia a VIlI-a Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, Contencios
administrativ si fiscal ;
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Art.2- Aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotarâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Secretar General al Municipiului Bucuresti
TUDOR TOMA
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la Municiniului Bucuresti

EXPUNERE DE MOTIVE

În raportul de specialitate întocmit de Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala, se
precizeaza ca Hotarârea C.G.M.B. nr. 199/27. 11.1997 privind darea în folosinta gratuita pe termen de
99 ani a unor terenuri apartinând domeniului privat /public al municipiului Bucuresti, pentru
construirea unui Complex Universitar si Cultural, a fost anulata în parte prin Sentinta civila
nr.8l01/21.12.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia a VIII-a Conflicte de Munca,
Asigurari Sociale, Contencios administrativ si Fiscal.

Potrivit sentintei civile, instanta "anuleaza în parte Hotarâre a nr.199/27 .11.1997 a Consiliului
General al Municipiului Bucuresti- în ce priveste darea în folosinta gratuita a suprafetei de 243 mp ",
teren situat în stLPridvorului nr.21, sector 4, proprietatea reclamantilor Rusu Elena, Rusu Alexandru
Cristian si Rusu Haricleea.

Directia Juridic, Contencios si Legislatie a emis Nota informativa cu nr.1728/2008 prin care
ne comunica faptul ca la data de 10.01.2008, Curtea de Apel Bucuresti a respins ca nefondate
recursurile formulate în dosarul cauzei, hotarâre a fiind irevocabila.

Tinând seama de sentinta civila mai sus mentionata si având în vedere faptul ca proiectul
care a facut obiectul atribuirii terenului nu a fost realizat pâna în prezent, terenul nefiind folosit
conform destinatiei precizate în H.C.G.M.B. nr.199/27.l1.l997, se propune abrogarea H.C.G.M.B.
nr.199/27.l1.1997 prin care terenul situat in zona Bd.Tineretului/Splaiul Unirii/Calea Vacaresti,
sector 4 a fost transmis in folosinta gratuita Fundatiei "Romania de Maine"pentru construirea
Complexului Universitar si Cultural "Romania de Maine".

Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala
supunem aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti proiectul de hotarâre anexat.
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Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala
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Avizat

Hotarârea C.G.M.B. nr.199/27.11.1997 privind darea în folosinta gratuita pe termen de 99 ani
a unor terenuri apartinând domeniului privat /public al municipiului Bucuresti, pentru construirea unui
Complex Universitar si Cultural, a fost anulata în parte prin Sentinta civila nr.8101l21.12.2006
pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia a VIII-a Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, Contencios
administrativ si Fiscal.

Potrivit sentintei civile, instanta "anuleaza in parte Hotarârea nr.l99/27.11.1997 a Consiliului
General al Municipiului Bucuresti- în ce priveste darea în folosinta gratuita a suprafetei de 243 mp ",
teren situat în str.Pridvorului nr.21, sector 4, proprietatea reclamantilor Rusu Elena, Rusu Alexandru
Cristian si Rusu Haricleea.

Directia Juridic, Contencios si Legislatie a emis Nota informativa cu nr.1728/2008 prin care ne
comunica faptul ca la data de 10.01.2008, Curtea de Apel Bucuresti a respins ca nefondate recursurile
formulate în dosarul cauzei. hotarârea fiind irevocabila.

Tinând seama de sentinta civila mai sus mentionata si având în vedere faptul ca proiectul care
a facut obiectul atribuirii terenului nu a fost realizat pâna în prezent, terenul nefiind folosit conform
destinatiei precizate în H.C.G.M.B. nr.199/27.11.1997, se propune abrogarea H.C.G.M.B.
nr.199/27.11.1997 prin care terenul situat in zona Bd.Tineretului/Splaiul Unirii/Calea Vacaresti,
sector 4 a fost transmis in folosinta gratuita Fundatiei "Romania de Maine"pentru construirea
Complexului Universitar si Cultural "Romania de Ivlaine".

Având în vedere cele mentionate mai sus. înaintam Consiliului General al Municipiului
Bucuresti spre aprobare proiectul de hotarâre anexat.

Intocmit:
Mihaela Linca
2ex/28.02.2008
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