
PUNCTUL NR. 10

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARÂRE

privind aprobarea schimbului de proprietati Între terenul În suprafata de 184 mp situat În
Bd.Burebista nr. 7, sector 3, proprietatea S.C.MERIDIAN SUD SRL si terenul În suprafata de

352,67 mp situat În Str. Turturelelor/StrVulturilor, sector 3, domeniu 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 a
Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), 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 184 mp situat În
Bd.Burebista nr. 7, sector 3, proprietatea S.C.MERIDIAN SUD SRL si terenul În suprafata de
352,67 mp situat În Str. Turturelelor/StrVulturilor, sector 3, domeniu privat al municipiului
Bucuresti.

Art.2- Terenurile prevazute la art.1 se identifica potrivit planului de amplasare a
corpului de proprietate intocmit de autorizat ONCGC-ing.Furtuna Laurentiu si planului de
amplasament si delimitare al terenului Întocmit de autorizat ONCGC -ingVartolomei
Gabriela , anexele 1 si 2.

Art.3- Se Însusesc rapoartele de evaluare -proprietate imobiliara Întocmite de
evaluator ing.Diana-Mihaela Gireada , anexele 3 si 4.

Art.4- Anexele 1,2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.4- Directiile din cadrul aparatul de specialitate al Primarului General al
Municipiului Bucuresti vor aduce la Îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Bucuresti,
Nr.

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma
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S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

RAPORT DE EVALUARE
ÎNTOCMIT ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTARI

SERVICII DE EVALUARE NR. 58/03.05.2007

ANEXA 1

Proprietate imobiliara, constituita din:

teren intravilan În suprafata de 184 mp,

situata În Bucuresti, b-dul Burebista nr.7,,

fosta str.Popa Stoica Farcas nr.54, sector 3

Beneficiar,

S.C. "MERIDIAN SUD" S.R.L.

Proprietar,

S.C. "MERIDIAN SUD" S.R.L.

Teren intravilan 184 mp
b-dul. Burebista nr.?, sector 3, Bucuresti

Aprilie 2007

S.C. "MERIDIAN SUD" S.R.L.
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S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

1. REZULTATELE EVALUARII

1.1. Proprietateaimobiliara evaluata

Prezentul raport de evaluare are ca obiect estimarea valorii de piata a proprietatii

imobiliare, constituita din teren intravilan În suprafata de 184 mp, situata În Bucuresti, b-dul

Burebista nr.7 (fosta str. Popa Stoica Farcas nr.54), sector 3, cu numar de C.F. 74913 si numar

cadastral7898.

1.2. Proprietarulbunurilor imobile

Evaluarea a fost solicitata de catre S.C."MERIDIAN SUD"S.R.L. În calitate de proprietar al

bunului imobil care face obiectul prezentului raport de evaluare.

1.3. Dataevaluarii

Raportul de evaluare a fost elaborat având ca data de referinta 02.05.2007.

1.4. Bazaevaluarii

Valoarea de piata reprezinta baza prezentei evaluari si asa cum acest tip de valoare este

definit de catre Standardele Internationale de Evaluare IVSC - Editia a saptea 2005, standarde

adoptate din anul 2006 si de catre ANEV AR ca reglementari locale privind cea mai buna practica În

evaluare, prin Standardul International de Evaluare IVS 1 are urmatoarea formulare:

"Valoarea de pia,ta este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata la data

evaluarii, Între un cumparator decis si un vânzâtor hotarât, Într-o tranzac,tie cu pre,t determinat

obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, În care par,tile au ac,tionat În cunostinta

de cauza, prudent si fara constrângere."

1.5. Rezultatulevaluarii

Pentru proprietatea imobiliara - teren intravilan - se estimeaza ca valoare de piata - la nivelul

lunii mai 2007, suma de:

1.408.071 lei, respectiv 423.200 €

Teren intravilan 184 mp
b-dul. Burebista nr.7, sector 3, Bucuresti

S.C. "MERIDIAN SUD" S.R.L.
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S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

2. CERTIFICARE

Prin prezenta În limita cunostintelor si informatiilor detinute, certificam ca afirmatiile

prezentate si sustinute În acest raport sunt adevarate si corecte.

Deasemenea certificam ca analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate numai de

ipotezele considerate si conditiile limitative specifice si sunt analizate, opiniile si concluziile noastre

personale, fiind nepartinitoare din punct de vedere profesional.

Certificam ca nu avem nici un interes prezent sau de perspectiva În proprietatea care face

subiectul prezentului raport de evaluare. Suma ce revine drept plata pentru realizarea prezentului

raport de evaluare nu are nici o legatura cu declararea În raport a unei anumite valori.

Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate În conformitate cu cerintele din

standardele, recomandarile si metodologia de lucru recomandate de ANEV AR (Asociatia

Nationala a Evaluatorilor din România). Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEV AR.

Proprietatea a fost inspectata personal de evaluator.

La data elaborarii raportului de evaluare, evaluatorul care semneaza mai jos este membru

titular ANEVAR, Îndeplineste cerintele programului de pregatire profesionala continua al ANEVAR,

are Încheiata asigurarea de raspundere profesionala la ALLIANZ TIRIAC S.A. si are competenta

Întocmirii acestui raport.

Teren intravilan 184 mp
b-dul. Burebista nr.7, sector 3, Bucuresti

S.C. "MERIDIAN SUD" S.R.L.
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S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

3. DATE GENERALE

3.1. OBIECTUL EVALUARII

Prezentul raport de evaluare are ca obiect estimarea valorii de piata a proprietatii

imobiliare, constituita din teren intravilan În suprafata de 184 mp, situata În Bucuresti, b-dul

Burebista nr.7 (fosta str.Popa Stoica Farcas nr.54), sector 3, cu numar de e.F. 74913 si numar

cadastral7898.

3. 2 SCOPUL EVALUARII

Raportul de evaluare are ca scop estimarea valorii de piata a bunului imobil În vederea

informarii beneficiarului pentru efectuarea ulterioara a unui schimb de terenuri.

3.3. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII

Prezentul raport de evaluare a fost solicitat de catre S.C."MERIDIAN SUD"S.R.L. si se

adreseaza acesteia În calitate de client si destinatar, cât si În calitatea sa de utilizator.

3.3.1. Situatia juridica a dreptului de proprietate

Proprietarul bunului imobil evaluat, S.C."MERIDIAN SUD"S.R.L., a prezentat ca acte de

proprietate, urmatoarele documente care-i atesta aceasta calitate, acte anexate În fotocopie la

prezentul raport de evaluare:

• Contract de vânzare-cumparare, autentificat cu nr.378/22.02.2007, la BNP Liuba

Alexandrescu, din Bucuresti, str.lon Câmpineanu nr.31, b1.4,sc.3, et.1, ap.53-54, sector 1 ;

• Încheierea nr.714102/13.02.2007, prin care se Întabuleaza bunul imobil În e.F. nr.74913 cu

numar cadastral 7898, cu titlu de drept de mostenire;

• Fisa corpului de proprietate cu nr. cadastral 7898, Întocmita la data de 11.02.2004 de catre

ing. Furtuna Laurentiu, autorizat de O.N.e.G.C. cu certificat de autorizare seria B, nr.2529,

categoria D ;

• Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate;

• Plan de Încadrare În zona;

• Certificat nr.3045/11 01/03.02.2004, emis de PMB - Directia Patrimoniu si Evidenta

Proprietatii, Cadastru, Serviciul Nomenclatura Urbana, sector 3, prin care s-a schimbat

adresa din str.Popa Stoica Farcas nr.54 În b-dul Burebista nr.7.

Teren intravilan 184 mp
b-dul. Burebista nr.7, sector 3, Bucuresti

S.C. "MERIDIAN SUD"



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

Mentionam ca evaluatorul, prin reglementarile profesionale carora se supune, nu are

calitatea juridica de a certifica corectitudinea, din punct de vedere legal, a actelor mentionate si

nici a dreptului deplin de proprietate asupra bunurilor imobile evaluate, considerat existent În

prezenta lucrare, ca ipoteza de lucru.

Certificarea situatiei juridice a dreptului de proprietate si analiza care atesta acest drept

urmeaza a fi facut de specialistii juridici care analizeaza dosarul.

3.4. BAZA EVALUARII

Valoarea de piata reprezinta baza prezentei evaluari si asa cum acest tip de valoare este

definit de catre Standardele Internationale de Evaluare IVSC - Editia a saptea 2005, standarde

adoptate din anul 2006 si de catre ANEV AR ca reglementari locale privind cea mai buna practica În

evaluare, prin Standardul International de Evaluare IVS 1 Valoarea de piata - baza de evaluare, are

urmatoarea formulare:

"Valoarea de pia,ta este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata la data

evaluarii, Între un cumparator decis si un vânzator hotarât, Într-o tranzac,tie cu pre,t determinat

obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, În care par,tile au actionat În cunostin,ta

de cauza, prudent si fara constrângere."

La baza evaluarii stau si o serie de ipoteze si conditi limitative prezentate În cele ce

urmeaza.

Opinia evaluatorului este exprimata În concordanta cu aceste ipoteze si conditii, precum si

cu celelalte aprecieri din acest raport de evaluare.

3.4.1. Ipotezele si conditiile Iimitative de care s-a tinut seama În elaborarea

prezentului raport:

a. Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informatii furnizate de catre proprietar si au

fost prezentate fara a întreprinde verificari suplimentare. Se presupune ca actele de proprietate sunt

valabile, proprietatea asupra bunurilor imobile este libera la vânzare, si exista o stapânire

responsabila si administrare competenta a acesteia.

b. Anexele din acest raport de evaluare sunt incluse pentru a ajuta la formarea unei imagini

adecvate, referitoare la bunul imobil, fara a asigura garantia corectitudinii lor.

c. Se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatii imobiliare, ce s

ar putea constitui ca vicii si care ar avea ca efect o valoare diferita de cea estimata În prezentul

raport de evaluare.

Teren intravilan 184 mp
b-dul. Burebista nr.7, sector 3, Bucuresti

S.C. "MERIDIAN



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

d. Se presupune ca activitatea desfasurata În cadrul proprietatii imobiliare nu este poluanta si

este În concordanta cu reglementarile legale În vigoare, pe plan local si republican, privind protectia

mediului Înconjurator.

e. Valorile estimate se bazeaza pe previziunile si estimarile de exploatare În conditiile

actuale ale pietei, pe factorii anticipati ai cererii si ofertei.

f. Valorile estimate În prezentul raport nu pot fi utilizate În alte evaluari, toate datele având

caracter de confidentialitate, posesia acestui raport nu da dreptul de a fi facut public În totalitate

sau În parte fara acordul scris al beneficiarului si al evaluatorului.

g. Evaluatorul, prin natura profesiunii sale, nu va fi obligat sa ofere În continuare

consultanta sau sa depuna marturie În instanta referitor la proprietatea În chestiune, deciziile

privind utilizarea informatiilor furnizate de Raportul de Evaluare fiind apanajul proprietarului

bunului imobil evaluat.

3.4.2. VALOAREA ESTIMATA! DATA EVALUARII

Evaluarea realizata conform prezentului raport reprezinta o estimare a valorii de piata a

bunului imobil, asa cum este aceasta definita de Standardele Internationale de Evaluare, adoptate si

ca standarde nationale de catre ANEVAR.

Evaluarea s-a realizat În perioada 02 - 04 mai 2007, iar la baza evaluarii au stat informatiile

privind nivelul preturilor de tranzactie corespunzatoare lunii mai 2007.

Data evaluarii este fixata pentru 02.05.2007, cursurile de schimb anuntate de BNR ca valabile

pentru aceasta data, sunt de 3,3272 lei! € si respectiv 2,4452 lei! $.

3.4.3. DATA INSPECTIEI

Inspectia bunului imobil a fost realizata la data de 02.05.2007 de catre evaluator Împreuna cu

un reprezentant al S.C.MERIDIAN SUD S.R.L..

4. PREZENTAREA PROPRIETATII IMOBILIARE

4.1. Amplasament si caracteristici tehnice

Terenul intravilan, În suprafata de 184 mp, supus evaluarii, situat În Bucuresti, b-dul

Burebista nr.7 (fosta str.Popa Stoica Farcas nr.54), sector 3, este amplasat În apropiere de

Fabrica de Ace si Ace de tricotat Bucuresti, fiind situat Între strada Unitatii si str. Popa Stoica

Farcas din zona Unirii - Piata Alba Iulia.

Teren intravilan 184 mp
b-dul. Burebista nr.7, sector 3, Bucuresti

S.C. "MERIDIAN S



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

5. PIATA PROPRIETATII IMOBILIARE

În anul 2005, investitile În terenuri au adus profituri Între 20-60%, piata aratând o dinamica

deosebita. În interiorul orasului, preturile terenurilor au ajuns la un prag maxim pentru cumparatorii

seriosi, iar piata imobiliara pe acest segment, s-a mentinut constanta din punct de vedere al

tranzactiilor.

Terenurile mari aflate În pozitii de exceptie au cunoscut o crestere sensibila a preturilor,

deoarece acestea ofera multe posibilitati de dezvoltare. S-au cautat, În special, terenurile care

permit constructii comerciale mari, de birouri sau ansambluri rezidentiale.

Dezvoltarea pietei În 2006 a fost constanta, iar investitiile În terenuri au constituit cel mai

dinamic sector din domeniul imobiliar, doar pentru simplu motiv ca orice dezvoltare imobiliara

pleaca de la achizitia unui teren.

Terenurile aflate În zonele limitrofe Bucurestiului (În afara liniei de centura) vor cunoaste o

crestere constanta mai ales În cazul În care se va pune În aplicare proiectul privind zona

metropolitana. Potentialul de crestere al acestor terenuri va fi de 2-3 ori mai mare decât al

terenurilor aflate În interiorul inelului liniei de Centura a capitalei. Vor creste preturile În zonele de

dezvoltare, acolo unde exista infrastructura si utilitati (sau proiecte de infrastructura si utilitati).

Dezvoltarea segmentului terenurilor În perioada urmatoare va fi influentata de trei factori:

locatie, destinatie si utilitate. Rentabilitatea unei investitii În terenuri va fi de 2,5-5 ori mai mare

decât celelalte investitii imobiliare, acestea generând un randament mediu În momentul actual de

20-30% pe an.

Tendinta generala este aceea de crestere a preturilor la toate categoriile de terenuri. Pana

acum, cea mai buna piata au avut-o terenurile situate În perimetrele construibile de la marginea

oraselor sau În apropierea acestora. Preturile variaza, insa, chiar pentru terenuri aflate În aceeasi

zona, În functie de deschiderea la strada, facilitati, regim tehnic sau situatie juridica.

Analistii Euroest estimeaza o crestere usoara a preturilor dupa cum urmeaza: terenurile din

interiorul orasului se vor aprecia În anul 2007 cu 5-10%, iar cele situate În jurul Capitalei vor

Înregistra cresteri de pâna la 20-25%, cresteri ce vor fi sustinute de apropierea unei dezvoltari

imobiliare sau de aparitia utilitatilor sau a infrastructurii, factori ce vor face sa cresca pretul Întregii

zone.

Se apreciaza ca 2007 nu va aduce ieftiniri ale terenurilor nici În zone mai putin cautate, din

contra: daca la Început de an cele mai miic preturi se Înregistreaza În partea de est si de sud a

Capitalei, unde valorile sunt cu 20-30% mai mici decât cele din vest si nord, pentru anul 2007,

expertii estimeaza o marire cu aproximativ 17-19%.

Teren intravilan 184 mp
b-dul. Burebista nr.7, sector 3, Bucuresti



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

6. EVALUAREA PROPRIETATII IMOBILIARE

Proprietatea imobiliara s-a evaluat În ipoteza celei mai bune utilizari si anume teren

destinat pentru constructii diverse.

Initial, ca ipoteza de lucru, am considerat dreptul de proprietate deplin si neafectat de

clauza de Întretinere, estimând potentiala valoare de piata pentru astfel de conditii care sunt În

general conditiile normale de tranzactionare pe piata imobiliara.

Astfel, pentru estimarea valorii de piata a unei proprietati de tipul celei de fata, Standardele

Internationale de Evaluare prevad posibilitatea utilizarii a trei tipuri de abordari, bazate pe:

comparatie directa, costuri si venituri.

În cazul de fata s-a considerat oportun a se aplica abordarea pe baza metodei comparatiei

directe pentru teren deoarece sunt suficiente informatii de piata.

6.1. Metoda comparatiei vânzarilor

Aceasta metoda utilizeaza analiza pietei În vederea identificarii unor proprietati imobiliare

similare si compararii acestora cu subiectul de evaluat. Astfel, preturile si informatiile referitoare la

loturi similare sunt analizate, comparate si corectate În functie de asemanari si diferentieri.

Dintre metodele de comparare cunoscute, s-a aplicat analiza comparatiilor relative, proces

În care nu se recurge la cuantificare, analizându-se tranzactii comparabile În scopul determinarii

existentei caracteristicilor inferioare, superioare sau egale cu proprietatea evaluata.

Datele utilizate pentru comparabilele din analiza sunt preluate din ofertele de vânzare ale

detinatorilor actuali a unor asemenea proprietati imobiliare, sau dintre cele existente la diferite

agentii imobiliare, În bazele de date prezentate de site-urile de specialitate de pe internet, precum

si informatiile privind tranzactiile imobiliare din marile cotidiene centrale.

În analiza s-au folosit proprietati imobiliare comparabile amplasate În zona subiectului si

care au caracteristici apropiate de cele ale subiectului evaluarii, fiind amplasate În perimetre

urbanistice similare.

Ca elemente de comparatie au fost luate În considerare numai acele caracteristici care au

drept consecinta variatii importante ale preturilor platite pe piata proprietatilor imobiliare de tipul

terenurilor.

Trebuie precizat faptul ca s-a considerat ca dreptul de proprietate transmis este integral

pentru toate comparabilele.

Grila de comparatie este prezentata În Anexa 1.

Teren intravilan 184 mp
b-dul. Burebista nr.7, sector 3, Bucuresti



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

Din analiza efectuata a rezultat ca cea mai apropiata comparabila de subiect este

comparabila D (care are cele mai multe corectii O), rezultând o valoare de piata a terenului

analizat de 2.300 € / mp.

Valoarea de piata a terenului devine:

1.408.071 lei, respectiv 423.200 €

7. OPINIA EVALUATORULUI

Pornind de la scopul declarat al lucrarii de fata si luând În considerare calitatea si cantitatea

informatiilor, precum si adecvarea metodei utilizate, se recomanda ca valoare de piata a bunului

imobil - teren intravilan - aflat În proprietatea S.C."MERIDIAN SUD" S.R.L. valoarea de:

1.408.071 lei, respectiv 423.200 €

Anexe la raportul de evaluare:

• Contract de vânzare-cumparare;

• Încheiere de Întabulare ;

• Fisa corpului de proprietate;

• Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate;

• Plan de Încadrare În zona a corpului de proprietate;

• Certificat de schimbare adresa;

• Fotografii.

Teren intravilan 184 mp
b-dul. Burebista nr.7, sector 3, Bucuresti



GRILA DE COMPARATIE PE PERECHI DE DATE

ANEXA 1

DATE SubiectComparabilaComparabilaComparabilaComparabila

A

BCD

Pret vânzare

x2.0001.2662.3002.265

(€ I mp) Localizare

B-dulUniriiUniriiUniriiUnirii

Burebista

Teatrul evreiescAlba IuliaOctavian GogaGeorge Cosbuc i

Corectie

x-O
O-

Suprafata teren

184200150164200

(mp) Corectie

xO--O
Deschidere

9,5016,6011,009,0011,60

(mI) Corectie

x+OO+

Utilitati

toatenespecificattoatetoatetoate

Corectie

x-O
OO

Amenajari

gard partialnespecificatcasa demolabilastrazistrazi

strazi amenajate

strazi amenajateamenajateamenajate

Corectie

x--O
O

Acces

stradalnespecificatstradalstradalstradal

Corectie

x-O
OO

Corectii -

x4211
Corectii +

x1xx1
Corectii O

x1454
Sursa informatiei

xImobiliare.run.ro Imobiliare.run.roImobiliare.run.roImobiliare.run.ro



TEREN B-DUL BUREBISTA NR.7
184 MP
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S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

RAPORT DE EVALUARE
ÎNTOCMIT ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTARI

SERVICII DE EVALUARE NR. 58/03.05.2007

ANEXA 2

Proprietate imobiliara, constituita din:

teren intravilan În suprafata de 394,80 mp,

situata În Bucuresti, sector 3

Beneficiar,

S.C. "MERIDIAN SUD" S.R.L.

Proprietar, L' > - c;.
Primaria sectorului 3

Apri Iie 2007

Teren intravilan 394,80 mp
sector 3, Bucuresti



s.c. TAVIS CONSULT S.R.L BUCURESTI

NOTA

de completare la contractul de prestari servicii

de evaluare nr. 58 / 03.05.2007

Ca urmare a completarii dosarului de evaluare cu documentatia

cadastrala, respectiv cu planul de amplasament si delimitare, executat În luna

iunie 2007, de catre ing. Vartolomei Gabriela, autorizata de catre O.N.e.G.C.

cu certificat de autorizare seria B, nr. 2446, categoria D, prin S.C. TOPOMAP

S.R.L. autorizata cu certificat de autorizare seria B, nr.144, clasa III, suprafata

terenului analizat este de 352,67 mp.

Valoarea de piata unitara pentru terenul subiect, conform anexei 2 la

contractul nr. 58 I 03.05.2007 este de 1.200 € I mp, iar valoarea totala a

terenului analizat În lucrarea de evaluare este de:

1.407.805 lei, respectiv 423.200 €

s.c. "MERIDIAN S(J[)" S.R.l.



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

1. REZULTATELE EVALUARII

1.1. Proprietateaimobiliara evaluata

Prezentul raport de evaluare are ca obiect estimarea valorii de piata a proprietatii

imobiliare, constituita din teren intravilan În suprafata de 394,80 mp, situata În Bucuresti, la

intersectia strazilor Turturele, Ion Pillat, Vulturilor, În imediata vecinatate a blocului F5 de la

nr.postal1 pe str. Ion Pillat, sector 3.

1.2. Proprietarulbunurilor imobile

Evaluarea a fost solicitata de catre S.C."MERIDIAN SUD"S.R.L. proprietar al bunului

imobil care face obiectul prezentului raport de evaluare, fiind Primaria sectorului 3.

1.3. Dataevaluarii

Raportul de evaluare a fost elaborat având ca data de referinta 02.05.2007.

1.4. Bazaevaluarii

Valoarea de piata reprezinta baza prezentei evaluari si asa cum acest tip de valoare este

definit de catre Standardele Internationale de Evaluare IVSC - Editia a saptea 2005, standarde

adoptate din anul 2006 si de catre ANEV AR ca reglementari locale privind cea mai buna practica În

evaluare, prin Standardul International de Evaluare IVS 1 are urmatoarea formulare:

"Valoarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata la data

evaluarii, Între un cumparator decis si un vânzâtor hotarât, Într-o tranzactie cu pret determinat

obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, În care partile au actionat În cunostinta

de cauza, prudent si fara constrângere."

1.5. Rezultatulevaluarii

Pentru proprietatea imobiliara - teren intravilan - se estimeaza ca valoare de piata - la nivelul

lunii mai 2007, suma de:

1.576.294 lei, respectiv 473.760 €

Teren intravilan 394,80 mp
sector 3, Bucuresti



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

2. CERTIFICARE

Prin prezenta În limita cunostintelor si informatiilor detinute, certificam ca afirmatiile

prezentate si sustinute În acest raport sunt adevarate si corecte.

Deasemenea certificam ca analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate numai de

ipotezele considerate si conditiile limitative specifice si sunt analizate, opiniile si concluziile noastre

personale, fiind nepartinitoare din punct de vedere profesional.

Certificam ca nu avem nici un interes prezent sau de perspectiva În proprietatea care face

subiectul prezentului raport de evaluare. Suma ce revine drept plata pentru realizarea prezentului

raport de evaluare nu are nici o legatura cu declararea În raport a unei anumite valori.

Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate În conformitate cu cerintele din

standardele, recomandarile si metodologia de lucru recomandate de ANEV AR (Asociatia

Nationala a Evaluatorilor din România). Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEV AR.

Proprietatea a fost inspectata personal de evaluator.

La data elaborarii raportului de evaluare, evaluatorul care semneaza mai jos este membru

titular ANEV AR, Îndeplineste cerintele programului de pregatire profesionala continua al ANEV AR,

are Încheiata asigurarea de raspundere profesionala la ALLIANZ TIRIAC S.A. si are competenta

Întocmirii acestui raport.

Teren intravilan 394,80 mp
sector 3, Bucuresti

S.C. "MERIDIA· •••



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

3. DATE GENERALE

3.1. OBIECTUL EVALUARII

Prezentul raport de evaluare are ca obiect estimarea valorii de piata a proprietatii

imobiliare, constituita din teren intravilan În suprafata de 394,80 mp, situata În Bucuresti, la

intersectia strazilor Turturele, Ion Pillat, Vulturilor, În imediata vecinatate a blocului F5 de la

nr.postal1 pe str.lon Pillat, sector 3.

3. 2 SCOPUL EVALUARII

Raportul de evaluare are ca scop estimarea valorii de piata a bunului imobil În vederea

informarii beneficiarului pentru efectuarea ulterioara a unui schimb de terenuri.

3.3. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII

Prezentul raport de evaluare a fost solicitat de catre S.C."MERIDIAN SUD"S.R.L. si se

adreseaza acesteia În calitate de client si destinatar, cât si În calitatea sa de utilizator., ,

3.3.1. Situatia juridica a dreptului de proprietate

Beneficiarul raportului de evaluare, S.C."MERIDIAN SUD"S.R.L., a prezentat ca acte de

proprietate, urmatoarele documente care atesta aceasta calitate, acte anexate În fotocopie la

prezentul raport de evaluare:

• Documentatia tehnica topografica pentru terenul situat În Bucuresti, la intersectia strazilor

Turturele, Ion Pillat, Vulturilor, În imediata vecinatate a blocului F5 de la nr.postal 1 pe

str. Ion Pillat, sector 3 ;

• Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate;

• Plan de Încadrare În zona;

Mentionam ca evaluatorul, prin reglementarile profesionale carora se supune, nu are

calitatea juridica de a certifica corectitudinea, din punct de vedere legal, a actelor mentionate si

nici a dreptului deplin de proprietate asupra bunurilor imobile evaluate, considerat existent În

prezenta lucrare, ca ipoteza de lucru.

Certificarea situatiei juridice a dreptului de proprietate si analiza care atesta acest drept

urmeaza a fi facut de specialistii juridici care analizeaza dosarul.

Teren intravilan 394,80 mp
sector 3, Bucuresti

S.C. "MERIDIA



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

3.4. BAZA EVALUARII

Valoarea de piata reprezinta baza prezentei evaluari si asa cum acest tip de valoare este

definit de catre Standardele Internationale de Evaluare IVSC - Editia a saptea 2005, standarde

adoptate din anul 2006 si de catre ANEVAR ca reglementari locale privind cea mai buna practica În

evaluare, prin Standardul International de Evaluare IVS 1 Valoarea de piata - baza de evaluare, are

urmatoarea formulare:

"Valoarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata la data

evaluarii, Între un cumparator decis si un vânzator hotarât, Într-o tranzactie cu pret determinat

obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, În care partile au actionat În cunostinta

de cauza, prudent si fara constrângere."

La baza evaluarii stau si o serie de ipoteze si conditi limitative prezentate În cele ce

urmeaza.

Opinia evaluatorului este exprimata În concordanta cu aceste ipoteze si conditii, precum si

cu celelalte aprecieri din acest raport de evaluare.

3.4.1. Ipotezele si conditiile Iimitative de care s-a tinut seama În elaborarea

prezentului raport:

a. Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informatii furnizate de catre proprietar si au

fost prezentate fara a Întreprinde verificari suplimentare. Se presupune ca actele de proprietate sunt

valabile, proprietatea asupra bunurilor imobile este libera la vânzare, si exista o stapânire

responsabila si administrare competenta a acesteia.

b. Anexele din acest raport de evaluare sunt incluse pentru a ajuta la formarea unei imagini

adecvate, referitoare la bunul imobil, fara a asigura garantia corectitudinii lor.

c. Se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatii imobiliare, ce s

ar putea constitui ca vicii si care ar avea ca efect o valoare diferita de cea estimata În prezentul

raport de evaluare.

d. Se presupune ca activitatea desfasurata În cadrul proprietatii imobiliare nu este poluanta si

este În concordanta cu reglementarile legale În vigoare, pe plan local si republican, privind protectia

mediului Înconjurator.

e. Valorile estimate se bazeaza pe previziunile si estimarile de exploatare În conditiile

actuale ale pietei, pe factorii anticipati ai cererii si ofertei.

f. Valorile estimate În prezentul raport nu pot fi utilizate În alte evaluari, toate datele având

caracter de confidentialitate, posesia acestui raport nu da dreptul de a fi facut public În totalitate

sau În parte fara acordul scris al beneficiarului si al evaluatorului.

Teren intravilan 394,80 mp
sector 3, Bucuresti



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

g. Evaluatorul, prin natura profesiunii sale, nu va fi obligat sa ofere În continuare

consultanta sau sa depuna marturie În instanta referitor la proprietatea În chestiune, deciziile

privind utilizarea informatiilor furnizate de Raportul de Evaluare fiind apanajul proprietarului

bunului imobil evaluat.

3.4.2. VALOAREA ESTIMATA I DATA EVALUARII

Evaluarea realizata conform prezentului raport reprezinta o estimare a valorii de piata a

bunului imobil, asa cum este aceasta definita de Standardele Internationale de Evaluare, adoptate si

ca standarde nationale de catre ANEVAR.

Evaluarea s-a realizat În perioada 02 - 04 mai 2007, iar la baza evaluarii au stat informatiile

privind nivelul preturilor de tranzactie corespunzatoare lunii mai 2007.

Data evaluarii este fixata pentru 02.05.2007, cursurile de schimb anuntate de BNR ca valabile

pentru aceasta data, sunt de 3,3272 lei I € si respectiv 2,4452 lei I $.

3.4.3. DATA INSPECTIEI

Inspectia bunului imobil a fost realizata la data de 02.05.2007 de catre evaluator Împreuna cu

un reprezentant al S.C.MERIDIAN SUD S.R.L..

4. PREZENTAREA PROPRIETATII IMOBILIARE

4.1. Amplasament si caracteristici tehnice

Terenul intravilan, În suprafata de 394,80 mp, supus evaluarii, este situat În Bucuresti, la

intersectia strazilor Turturele, Ion Pillat, Vulturilor, În imediata vecinatate a blocului F5 de la

nr.postal1 pe str.lon Pillat, sector 3, În zona Unirii Piata Alba Iulia.

Conform memoriului prezentat În documentatia tehnica topografica Întocmita de

ing.Vartolomei Gabriela (certificat de autorizare seria B, nr.2446, categoria D) prin S.C.TOPOMAP

S.R.L. (certificat de autorizare seria B, nr.144, clasa III) terenul intravilan evaluat În prezenta

lucrare are urmatoarele vecinatati:

• Ia nord - str.Turturele, pe o lungime de (17,19+2,99) mi ;

• la sud - bloc F5 situat la nr.postal1 pe str. Ion Pillat cu terenul din imediata vecinatate, pe o

lungime de 24,81 mi ;

• Ia est - str.lon Pillat, pe o lungime de (1,51 +17,55)ml ;

• Ia vest - alee acces, pe o lungime de (4,84+4,21 +3,07 +1,84+ 1,79) mI.

Teren intravilan 394,80 mp
sector 3, Bucuresti



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

5. PIATA PROPRIETATII IMOBILIARE

În anul 2005, investitile În terenuri au adus profituri Între 20-60%, piata aratând o dinamica

deosebita. În interiorul orasului, preturile terenurilor au ajuns la un prag maxim pentru cumparatorii

seriosi, iar piata imobiliara pe acest segment, s-a mentinut constanta din punct de vedere al

tranzactiilor.

Terenurile mari aflate În pozitii de exceptie au cunoscut o crestere sensibila a preturilor,

deoarece acestea ofera multe posibilitati de dezvoltare. S-au cautat, În special, terenurile care

permit constructii comerciale mari, de birouri sau ansambluri rezidentiale.

Dezvoltarea pietei În 2006 a fost constanta, iar investitiile În terenuri au constituit cel mai

dinamic sector din domeniul imobiliar, doar pentru simplu motiv ca orice dezvoltare imobiliara

pleaca de la achizitia unui teren.

Terenurile aflate În zonele limitrofe Bucurestiului (În afara liniei de centura) vor cunoaste o

crestere constanta mai ales În cazul În care se va pune În aplicare proiectul privind zona

metropolitana. Potentialul de crestere al acestor terenuri va fi de 2-3 ori mai mare decât al

terenurilor aflate În interiorul inelului liniei de Centura a capitalei. Vor creste preturile În zonele de

dezvoltare, acolo unde exista infrastructura si utilitati (sau proiecte de infrastructura si utilitati).

Dezvoltarea segmentului terenurilor În perioada urmatoare va fi influentata de trei factori:

locatie, destinatie si utilitate. Rentabilitatea unei investitii În terenuri va fi de 2,5-5 ori mai mare

decât celelalte investitii imobiliare, acestea generând un randament mediu În momentul actual de

20-30% pe an.

Tendinta generala este aceea de crestere a preturilor la toate categoriile de terenuri. Pana

acum, cea mai buna piata au avut-o terenurile situate În perimetrele construibile de la marginea

oraselor sau În apropierea acestora. Preturile variaza, insa, chiar pentru terenuri aflate În aceeasi

zona, În functie de deschiderea la strada, facilitati, regim tehnic sau situatie juridica.

Analistii Euroest estimeaza o crestere usoara a preturilor dupa cum urmeaza: terenurile din

interiorul orasului se vor aprecia În anul 2007 cu 5-10%, iar cele situate În jurul Capitalei vor

înregistra cresteri de pâna la 20-25%, cresteri ce vor fi sustinute de apropierea unei dezvoltari

imobiliare sau de aparitia utilitatilor sau a infrastructurii, factori ce vor face sa cresca pretul Întregii

zone.

Se apreciaza ca 2007 nu va aduce ieftiniri ale terenurilor nici în zone mai putin cautate, din

contra: daca la Început de an cele mai miic preturi se înregistreaza În partea de est si de sud a

Capitalei, unde valorile sunt cu 20-30% mai mici decât cele din vest si nord, pentru a

expertii estimeaza o marire cu aproximativ 17-19%.

Teren intravilan 394,80 mp
sector 3, Bucuresti



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

6. EVALUAREA PROPRIETATII IMOBILIARE

Proprietatea imobiliara s-a evaluat În ipoteza celei mai bune utilizari si anume teren

destinat pentru constructii diverse.

Initial, ca ipoteza de lucru, am considerat dreptul de proprietate deplin si neafectat de

clauza de Întretinere, estimând potentiala valoare de piata pentru astfel de conditii care sunt În

general conditiile normale de tranzactionare pe piata imobiliara.

Astfel, pentru estimarea valorii de piata a unei proprietati de tipul celei de fata, Standardele

Internationale de Evaluare prevad posibilitatea utilizarii a trei tipuri de abordari, bazate pe:

comparatie directa, costuri si venituri.

În cazul de fata s-a considerat oportun a se aplica abordarea pe baza metodei comparatiei

directe pentru teren deoarece sunt suficiente informatii de piata.

6.1. Metoda comparatiei vânzarilor

Aceasta metoda utilizeaza analiza pietei În vederea identificarii unor proprietati imobiliare

similare si compararii acestora cu subiectul de evaluat. Astfel, preturile si informatiile referitoare la

loturi similare sunt analizate, comparate si corectate În functie de asemanari si diferentieri.

Dintre metodele de comparare cunoscute, s-a aplicat analiza comparatiilor relative, proces

În care nu se recurge la cuantificare, analizându-se tranzactii comparabile În scopul determinarii

existentei caracteristici lor inferioare, superioare sau egale cu proprietatea evaluata.

Datele utilizate pentru comparabilele din analiza sunt preluate din ofertele de vânzare ale

detinatorilor actuali a unor asemenea proprietati imobiliare, sau dintre cele existente la diferite

agentii imobiliare, În bazele de date prezentate de site-urile de specialitate de pe internet, precum

si informatiile privind tranzactiile imobiliare din marile cotidiene centrale.

În analiza s-au folosit proprietati imobiliare comparabile amplasate În zona subiectului si

care au caracteristici apropiate de cele ale subiectului evaluarii, fiind amplasate În perimetre

urbanistice similare.

Ca elemente de comparatie au fost luate În considerare numai acele caracteristici care au

drept consecinta variatii importante ale preturilor platite pe piata proprietatilor imobiliare de tipul

terenurilor.

Trebuie precizat faptul ca s-a considerat ca dreptul de proprietate transmis este integral

pentru toate comparabilele.

Grila de comparatie este prezentata În Anexa 1.

Teren intravilan 394,80 mp
sector 3, Bucuresti



S.C. TAVIS CONSULT S.R.L. BUCURESTI

Din analiza efectuata a rezultat ca cea mai apropiata comparabila de subiect este

comparabila D (care are cele mai multe corectii O), rezultând o valoare de piata a terenului

analizat de 1.200 € / mp.

Valoarea de piata a terenului devine:

1.576.294 lei, respectiv 473.760 €

7. OPINIA EVALUATORULUI

Pornind de la scopul declarat al lucrarii de fata si luând În considerare calitatea si cantitatea

informatiilor, precum si adecvarea metodei utilizate, se recomanda ca valoare de piata a bunului

imobil - teren intravilan - aflat În proprietatea S.C."MEnIDIAN SU8" S.R:L. valoarea de:
C c-;.. r-/ ~~.

1.576.294 lei, respectiv 473.760 €

Anexe la raportul de evaluare:

• Documentatie tehnica topografica

• Plan de amplasament si delimitare;

• Plan de Încadrare În zona;

• Fotografii.

Teren intravilan 394,80 mp
sector 3, Bucuresti

" S.R.L.
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TEREN STR.TURTURELE

394,80 MP



GRILA DE COMPARATIE PE PERECHI DE DATE

ANEXA 1

~ ~ ...":- /1 ...."",~
~ ..~.Î

/
/

DATE SubiectComparabilaComparabilaComparabilaComparabila
A

BCD

Pret vânzare

x2.0001.7001.9001.200

(€ I mp) Localizare
IntersectiaUniriiUniriiUniriiUnirii

Str.Tuturelelor,

Alba IuliaPopa NanMateiLogofat

Str. Ion Pillat,

BasarabUdriste

Str. Vulturilor Corectie

xOOOO

Suprafata teren

394,80311,00300300,00300,00

(mp) Corectie

xOOOO

Deschidere
20,1811,0010,0011,008,00

(mI)
(17,19+2,99)

Corectie

x----
Utilitati

toatetoatetoatetoatetoate

Corectie

xOOOO

Amenajari
gard partialstrazi amenajatestrazi amenajatestrazi amenajatestrazi amenajate

strazi amenajate

casa demolabilacasa demolabilaconstruibilcu gard

Corectie

x--+O
Acces

stradalstradalstradalstradalstradal

Corectie

xOOOO

Corectii -

x2211
Corectii +

xxx1x
Corectii O

x4445
Sursa informatiei

xImobiliare.run.ro Imobiliare.run.roImobiliare.run.roImobiliare.run.ro



PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 5589; 30555 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 0030

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro
SMC ce1,f1cat 150 9001 . 2000 SMM certificat 15014001 2004

Prinlaria Municipiului Bucuresti

EXPUNERE DE MOTIVE

În raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala se precizeaza ca
S.c. MERIDIAN SUD S.R.L. în calitate de proprietar al terenului în suprafata de 184 mp situat în
Bdul.Burebista nr.7, sector 3, solicita un schimb de proprietati între terenul pe care îl detine în
proprietate si un teren apartinând municipiului Bucuresti în suprafata de 352,67 mp situat la
intersectia strazii Turturelelor cu stLVulturilor, sector 3.

Solicitarea este motivata de faptul ca Patriarhia Româna urmeaza a dezvolta un proiect 
biserica si sediu social, în vecinatatea terenului pe care S.c. MERIDIAN SUD S.R.L. îl detine în
stLBurebista nr.7, sector 3.

Potrivit adreselor emise de Directia Juridic, Contencios si Legislatie si a Primariei Sectorului
3, terenul solicitat la schimb constituie domeniu privat al municipiului si nu face obiectul unor
revendicari conform Legii nr.l 0/200 1, a Legii nr.18/I99I rep, a Legii nr.24 7/2005 si nu exista
niciun proces cu privire la aceste imobile.

S-au anexat rapoartele de evaluare imobiliara, potrivit art.12I alin.( 4) din Legea nL2I5/200 1
a administratiei publice locale, rep.:
-Raportul de evaluare - proprietate imobiliara - teren intravilan în suprafata de 352,67 mp, proprietar
P.M.B, întocmit de evaluator ing.Diana-Mihaela Gireada,
-Raportul de evaluare proprietate imobiliara -teren intravilan în suprafata de 184 mp, situat în
Bucuresti, Bdul.Burebista nr.7, sector 3, proprietar S.C. MERIDIAN SUD S.R.L. întocmit de
evaluator ing. Diana-Mihaela Gireada.

Tinând seama de raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala
precum si de art.12I, alin (4) din Legea nr.215/200 1 a administratiei publice locale , republicata,
supunem aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, proiectul de hotarâre privind
schimbul de proprietati între terenul în suprafata de 184 mp proprietatea S.C. MERIDIAN SUD
S.R.L. si terenul în suprafata de 352,67 mp apartinând municipiului Bucuresti.

PRIMAR GENERAL,

---~---------------------------- ----------------------------------
b-dul Regina Elisabeta 47. sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 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 5520; tel. centrala: 3055500 Înt. 1125; fax 3055510

http://www.bucuresti-primaria.ro

Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala
Serviciul Evidenta Proprietati

SMC certifical1S0 9001 . 2000

NI. 629583/9096/ ... ~~.... 0.g.2007 Avizat,
Viceprimar general

RAP O R T DE S P E eIA L 1 T A T E

Prin adresa înregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti sub nr.629583/14.05.2007 si la Directia
Evidenta Imobiliara si Cadastrala sub nr.9096/22.05.2007, S.c. MERIDIAN SUD S.R.L. în calitate
de proprietar al terenului în suprafata de 184 mp situat în Bdu1.Burebista nr.7, sector 3, solicita un
schimb de proprietati între terenul pe care îl detine în proprietate si un teren apartinând municipiului
Bucuresti în suprafata de 352,67 mp situat la intersectia strazii Turturelelor cu str.Vulturilor, sector 3.

Solicitarea este motivata de faptul ca Patriarhia Româna urmeaza a dezvolta un proiect -biserica si
sediu social, în vecinatatea terenului pe care S.C. MERIDIAN SUD S.R.L. îl detine în str.Burebista
nr.7, sector 3.

Potrivit evidentelor pe care le detinem, terenul solicitat la schimb constituie domeniu privat al
municipiului, a rezultat în urma sistematizarii zonei si constituie sectiuni din fostele imobile situate
la fostele adrese postale str.Vulturilor nr.102 si str.Turturelelor nr.15, sector 3.

Conform adreselor cu nr.2250/18.06.2007, nr.225001l5.06.2007 si nr.CS/887/18.06.2007, de la
Directia Juridic, Contencios si Legislatie si de la Primaria Sectorului 3, terenurile situate la fostele
adrese postale str.Vulturilor nr.102 si str.Turturelelor m.15, sector 3, nu au fost revendicate în baza
Legii nr.l0/2001, a Legii m.18/1991 rep, a Legii m.247/2005 si nu exista niciun proces cu privire la
aceste imobile.

Documentele anexate cererii sunt urmatoarele:

-contractul de vânzare-cumparare autentificat sub m.378/22.02.2007 la Biroul Notarului Public
"Liuba Alexandrescu",

-Incheierea nr.726435/09.03.2007 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti sector 3.
potrivit careia s-a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Bdu1.Burebista m.7, în
favoarea S.C. MERIDIAN SUD SRL.

-planul de amplasament si delimitare al terenului aflat la intersectia str.Turturelelor, str.Ion PiUat,
str.Vulturilor. sector 3. scara 1:200 întocmit de autorizat Vartolomei Gabriela,
-Raportul de evaluare - proprietate imobiliara P.M.B - teren intravilan în suprafata de 352,67 mp, si
Nota de complectare întocmita de evaluatol' ing. Diana-Mihaela Gireada,



-Raportul de evaluare proprietate imobiliara -teren intravilan în suprafata de 184 mp, situat în
Bucuresti, Bdu1.Burebista nr.7, sector 3., proprietar S.C. MERIDIAN SUD S.R.L. întocmit de
evaluator ing.Diana-Mihaela Gireada,
-Declaratia autentificata sub nr.2601l04.07.2007 la Biroul Notarului Public "Silvia Bârladeanu", în
care se precizeaza ca terenul proprietatea S.C. MERIDIAN SUD S.A. nu a fost înstrainat, ipotecat , nu
se afla în litigiu si nu face obiectul Legii nr.1 0/200 1.

Tinând seama de art.121, alin (4) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata,
supunem spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti, proiectul de hotarare privind
schimbul de proprietati între terenul în suprafata de 184 mp situat în Bdu1.Burebista nr.7, sector 3, si
terenul în suprafata de 352,67 mp situat în str.Turturelelor f.n., sector 3.

CRIS

EXECUTIV,

Intocmit:
Mihaela Linca
28.08.2007/2ex



S-a cerut autentificarea prezentului act:

DECLARA TIE,

Timbru sec:

Subsemnatul BULTOC CALIN, domiciliat în mun.Bucuresti, B-dul
Unirii nr.69, bl.G2B, sc.1, etA, ap.9, sector 3, CNP: 1670326072625. cunoscând
dispozitiile art.215 privind infractiune a de înselaciune si art.292 Cod penal,
privind declaratiile nesincere, în calitate de asociat si administrator al
SC MERIDIAN SUD SRL, cu sediul în mun.Bucuresti, str.Turnu Magurele
nr.58-60, sector 4, înmatriculata la Registrul Comertului sub
nr.J40j25483j1994, CUI: RO 6639012, declar pe proprie raspundere ca
terenul intravilan, proprietatea societatii, în suprafata de 184 m.p., situat în
mun.Bucuresti, B-dul Burebista nr.7 (fosta str.Popa Stoica Farcas nr.54)
sector 3, cu nr.cadastral 7898, CF nr.74913, nu a fost înstrainat. ipotecat. nu se
afla în liti2iu, nu a facut si nu face obiectul Le2ii nr.lO/2001.--------------

Dau prezenta declaratie pentru a fi folosita la autoritatile c
Redactata si editata în 3 (trei) exemplare, la sediul biro

2(doua) exemplare fiind înmânate partii.

ROMÂNIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC: SILVIABÂRLADEANU

Sediul: Bucuresti, Sos. Oltenitei nr.220, b1.8,sc.B, ap.56, sector 4,
teI.636.70.92

ÎNCHEIERF6DE. 4 UTENTIF...ICARE NR. oP6'olAnul: "«'[,,l{ Luna: t):t' Ziua: ()~

În fata mea, Silvia Bârladeanu, notar public, 225, la sediul biroului notarial, s-a
prezentat BULTOC CALIN, domiciliat în mun.Bucuresti, B-dul Unirii nr.69, bl.G2B, se.1,
et.4, ap.9, sector 3, identificat prin CI seria RR nr.365107113.12.2005emisa de SPCEP S3
biroul m.1, în nume propriu si care, dupa ce a citit actul, cuvânt cu cuvânt, a consimtit la
autentificarea prezentului înscris si a semnat toate exemplarele.

În temeiul arte 8 tit. b din Legea nr. 36/1995

SE ~ECLARA j~UTENTIC.PREZENTU~ÎNs IS. Il {Q __

" ,S-~ perceput onoranu de 42 leI + 7,98 leI TVA, cu chlta n~; o<.lo1~or.iNR"
SIlVIaBarladeanu. -4 ~1!G(1t"-"Q~/,>-..A1 1<-.

4·l/!h 1, .. " ? ';'Martor de consimtamânt, N ,/, 'AR P Up L~, /('.;}1'1 ~ "p ,

Secretar. 1\·.. 0;;; ("; ..'.".~/.~...i.. '.c:.~ ,</ tt' Î''l

cor~b. nu Iuha \ _.~i< -_.- . ~,.

\ (\ ~"'IA .1\":)\< <il,

- ~Ri~'-~l~_~""
.......



PROCES VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE

Între Consiliul General al Municipiului Bucuresti reprezentat prin Comisia constituita în baza
DispoziVel nr.553/09.07.2003 a Primarului General al Municipiului Bucuresti compusa din:

-ing. GABRIEL PAUN -reprezentant al Administratiei Fondului Imobiliar( CGMB)
-ing IOSIF DUMITRU -reprezentant al Directiei Patrimoniu Evidenta Propietati Cadastru
(PMB)
-arh. HORIA STUPCANU -reprezentant al Directiei Generale Urbanism si Amenajarea
Teritorului (PMB)

si Patriarhia Româna ,reprezentata prin:
-Episcop VINCENTIU Pl01ESTEANU PRESEDINTE

VICAR PATRIARHAL
-P.C.Pr. EMtUAN STANESCU
-P.C.Pr. DANIEL ROSU
-ing. STEFANESCU MtRCEA

In temeiul HCGMB nr.62/28.06.1993 modificata prin HCGMB nr. 173/15.06.2000,
Consiliul General al Municipiului Bucuresti preda gratuit pe o perioada de 49 ani, terenul în
suprafata de 2850mp. situat în Bucuresti 1 la intersectia str.UNITATII ~bd. BUREBISTA, sector 3,
identificat în planul topografic scara 1:500 ,plan ce face parte integranta din prezentul proces
verbal, iar Patriarhia Româna preia in folosinta gratuita pe o perioada de 49 ani acest teren, azi
data încheierii procesului verbal de predare-primire.

Procesul verbal de predare-primire s-a efectuat in conformitate cu legislatia în vigoare
avand anexata întreaga documentatie ce a stat la baza întocmirii acestuia.

Titularul dreptului de folosinta a terenului este obligat sa respecte regimul juridic ,tehnic si
economic stabilit plin cadrul legal în vigoare.

Prezentul proces verbal s-a încheiat in 5 (cinci) exempalare din care un exemplar la
Patriarhia Româna, un exemplar la Directia Patrimoniu Evidenta Propietati, Cadastru (PMB), un
exemplar la Directia Generala Urbanism si Amenajarea Teritorului (PMB), un exemplar la Directia
Administratie Publica (PMB) si un exemplar la Administratia Fondului Imobillar(CGMB).

AM PREDAT AM PRIMIT

Episcop VICENTIU PLOIESTEANU PRESEDINTE.~

\CARPATRIARH~ ~ ...,/~\i,t"A. fiflOOI.~1f

\ ~ "'~ 4A'~

.'" '1/'
,., ' •..•.. o...: ~ ii,< ' ~" ~••••••••••••• ,,-':t. f.'<.:~7-~,

, /!;'~~;'l~.',r,~ ! '*

PC.Pr.EMIU.m-sTANESCU :( ~ ~~, J.
~~ \?;.~.CABINET <i;-

I r. - '" G' ,<- '/" \L , ? I . ,?~'"
P.C. P·r.D I OSU ~~?'

I~,

Ingr;;1Îj~

C.G.M.B.-A.F.1.

Ing..GABR~L PAUN
r~~~

P.M.B.-DIRE TI R!M8~

71ENTAPR - T~l.~.~~.!AS~ttRU
ng. IOSIF I:IBQr, ·il;" c:1

,l, 'fi,' ''''. '.' r') I4~ ii,;;.':."'? ~~ 1/.5

,1 4;,. "J" ~, 1.
4- ,~, '. ·,,·il\"·0 ,.."":, !-":Jt

~ ~ ,l"',/'•• 1. h'
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ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
PRIMARIA SECTORULUI 3

AUTOR~ TIE DE CONSTRUIRE ./Nr. 5 din C $.06, <iro ,_

Urmare cererii adresate de PATRIARHIA ROMÂNA
. - reprezentata de Preot Rosu Daniel

domiciliul municipiul
cu în judetul orasul Bucuresti

sediul comuna

satul sectorul __ --4 cod postal _
A1eea Dealul Patriarhiei or. 25, bl. sc. et ap. _
telefon/fax. ---e-mail ,
înregistrats la nr. 22319 din 20.052004.

în conformitate cu prevederile Legi nr.50/1991 f privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare, se

AUTORIZEAZA
EXECUTAREA LUCRARJLOR DE CONSTRUIRE pentru :
Biserica ortodoxa (etapa 1) - categoria de importanta C
Se = 290,00 mp; Sd =650,00 mp; H cornisa = 16,00 m; H max = 28,00 m.

Pe terenul situat in 'Calea Dudesti nr.157 in suprafata de 2852,18 mp., transll}isînJolosinta gratuita
Patriarhiei Române confonn H.C.G.M.B. nr.6211993 modificata eu HCGMB nr.173/2000, a'DiSpozitiei Primarului
General or.553!09.07.2003 si a procesului verbal de predar&-primire or.19253/17 .072003 se construieste o biserica
ortodoxa (cu hramuISf.TreilTle). Biserica are suprafata construita Se = 290,00 mp. Sistemul cg(lStructiveste de tip
sala cu pere~ structurali perimetrali din beton armat placa~ cu zidarie din bea. Structu~':subsolutylfurmeazao cutie
rigida c~ planseu si pereti transversali si longitudinali pe fundatie de tip radier gene~r PI9nSeele sunt din beton
armat Inchiderea superioara se realizeaza cu un planseu înclinat din beton armat~ cate,se sprijina turla cu
structura mixtametal- be1pn.invelitoarea este din placi bituminoase cu suprafata aP§t~de·<?'yprU. Biserica se
dezvol~ape solutia clasica - pridvor, pronaos, naos, altar cu proscomidiar si diaconicon"t',pip:'pttjnaos se accede la
balconul"':'eafasprin intermediul a doua scari. Legatura cu subsolulse face pe doua scari separare. La subsol se

,afla o 'sali!~e,reuniuni, centrala termica,spatfi depozitare si curatenie si o zona pentru cripta. Biserica va avea o
turla cu'sectillne circulara pe naos. Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli de exterior decorative si placaje
d~ caramida. Tâmplaria exterioara este din lemn. Încalzirea se face cu centrala termica proprie cu combustibil gaze
naturale.

La executie se proteje,aza retelele tehnico-edilitare de distributie a gazelor naturale, termoficare, apa, canal, retelele
electrice si de telecomunicati, caile de rulare si instalatiile aferente transportului În comun.

Pentru imobilul- teren silsau construc~i - situat în municipiul Bucuresti, sectorul_3 _, cod postal _
Calea Dudesti nr. 157 bl.__ sc.__ et.__ ap.__
Cartea funciara .
Fisa bunului imobil
sau Of. cadastral

În valoare de: 20.000.000.000 lei
.In baza proiectul pentru autorizarea executani lucrarilor de construire (PAC) nr: 0312003

elaborat de S.C. Urban Concept srl cu sediul în judetul _
municipiul! orasul! comuna Bucuresti sectorul! satul 1 _
cod postal __ Calea Doroban~lor nr. 59.



CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUT ARlI LUCRAR!LOR. SE FAC URMA TOMELE PRECIZARl :
A. DOCUMENTATIATEHNICA PACIPAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURlLE OBTlNUTE,

FAC PARTE lNTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.

Nerespectarea intocmai a documentatiei - vizata spre neschimbare( inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute)
- constituie contraventie - in temeiul Legii nr.5OI1991, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii

sau la unitatile subordonate
a auIorizaiiei de construire I

Întocmit,
Arh. Andrea Somesan

;C
Taxa de autorizare în valoJe de a fost achitata cu chitant~ nr....,
Prezenta autorizatie a fo~. tran-s-m-is-a-s-ol-ic-ita-n-tu-'uidirect I plin posta ia~a de OKJDhDir însotita deexempl~r(e) din documentatia tehnica, împreuna cu avizele si acordurile obtinute, vizate s~re neschlmbare.

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executanllucrarilor de constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare,

8. TERMENUL DE VALABIUTATE AL AUTORIZATlEI este de 12 luni de la data emiterii, interval de timp in care trebuie începute
lucranle de executie autorizate.

C. DURAT A DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de 24 kmi calroIata de la data începerii efective a lul:raIilor (allUntata în preaJabiO.
sitJ.Jaqein care perioada de valabilitate a ammza~ se efinde pe inlrea.ga duiata de execu\iea lucrarilof autorizate.
D. TlTULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:
1. Sa anunte data î~ lucrarilor autorizate, pnn trimiterea înstiintanl conform rormulartiui anexat autorizatiei la autoritatea administra~ei

publice locaIe ernitente a autorizatia.
2- Sa anunte data începerii lucrarilor auforiza1e, prlnemiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei la Inspectoratul de Stat in

Construc~i, împreura cu dovada a.chiI:ariicotei !egale de.O,1 % din vafoarea lucrarilor autorizate. .
3. Sa pastreze pe santiE!{"- iI1. perfecta stare - autorizatia de construire si documentatia vi2ala spre neschimbare, pe care le va prezenta la

cererea organelor de comol, potrivit legii, pe toata executaJi ltlcrariIor.
4. În cazul in care, pe. pereursut exeatarii fuaariIor, se descopera vestigii art1eoIogice (~ de ziduri, ancadrarnerne de goluri, furldalii,

pietre cioplite sau sculptat, oseminte, inventar monetar, ceramic, etc.), sa sisteze executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si protec~e si
sa anunte imediat emltentul autorizatie!, precum si Directia judeteana pentru cultura, culte si pa1rirnooiu cu\turaI national.

5. Sa .respecte condi~e impuse de utilizarea si proteFe domeniutui public. precum si de prolectie a mediului, potrivit normelor generale si
Ioca/e.

6. Sa transporte la materialele care nu se pot recupera sau valorifica, ramase în urma executarii lucrarilor
de constructii.

7. Sa desfiinteZe constructiile prrovtrori de santier în termen de zile de la ten"nk1areaefectiva a lucrafillor.
8. La inceperea executiei 1uaariIor, sa mOl"ltezela loc vizibil" Panou! de idenlifJCarea ~ ".
9. La finalizarea executiei lucrarilor. sa monteze • Placuta de identificare a inYestitiei •.
1Q. în situtia nefinalizali Iuctarllor Îl lennenul prevazut de autoriza~,. sa solicite prelungirea valabilita{ii

termeoo.~i . ·rare·a vaIa.biIita-tii autorizatiei de construire I desfiintare ( irn:Iusiv durata de elreCUtiea 1:

11. Sa reguiariz taxa de autorizare ce revine emitentului, preaJm si celelaJte obligatii de p/ata ce-i
investitiei. '

12. Toate 1ilrO' particulara se declara, in \'ederea impmeri, la organele
completa si nu mai fârzlJ de 15 zjje de la data expirarii

. a lucraIilcr ).

SE PRELUNGESTE VALABILITA TEA
AUTORIZA TIEI DE CONSTRUIRE I DESFIINTARE

de la data de ~pâna la data de _

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmând sa obtina, În conditiile legii, o alta
autorizatie construire I desfiintare.

PRIMAR,' Secretar,
Av. Eugen Plesca Marius Mihaita

Arhitect Sef,
Arh. Stefan Dumitrascu

Data prelungirii valabilita~î : _
Achitattaxa de : lei, conform chitantei nr. din --
Transmis solicitantului la data de . direct I prin posta.



ROMÂNIA
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
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v\GENT~ NATI9NALApE ADMINISTRAREJ'I~CALACERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA

Seria J\ Nr. 03 5 192 5

Denumire/Nume si prenume

PAROHIA SFANTA TREI~E-DUDESTI

(

Domiciliul fiscal: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3,
BUREBIST A, Nr.11

\

Emitent

000000000000000000000833780071

A

Cod M.F.P. 14.1l.îu.99/2 (
\

Codul de înregistrare fiscala (C.I.F.): 21524067

Data atribuirii (C.I.F.): 05.04.2007

Data eliberarii: 06.04.2007

Se utilizeaza începând cu 01.,lt1.2007
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FROM : SERU1C lUL PROGRAME- It~TEGRARE mx t-l0. : 3410701
.j ,It 1,"(' 1..., L-L ,.:.'I.,l.-. 1/1/1" (:, • ! L '-"/ '-, ':'" '

IMUNICIP.IUL BUCURESTI
PR[~IARIA SECTOR 3

Str, Parfumulul, nr. 2 - 4
Tel. 3) 8.03.23,24,25; Fax. 318.03,C)4

,\'ww .sector3 primarie.ro

Serviciul Fond Funciar si Registru Agricol

Jun. 23 2007 12:07AM P1
'- c. t :... -'.',-I..I'~.__,

flRK-~:-IDU VI/Ar-: ,'~

~JI'~I( ,,1)·': ,~_..).:'
".'~L!U ,J--

~$ftSmll:2000
VI: ?fi.1IUU0203

TOV P.hllinl:ltullntGrClllt

Nr. CS/887/18.06.2007

Catre,
Primaria Municipiului Bucu resti
Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala
Serviciul Evidenta Proprietati

Ca urmare a adresei Dvs.: nr. 9096/01.06.2007: inregistrata la Primalia
Sectorului 3 cu nr. CS/887/07.06.2007, va con1unicam ca nu s-au îmegistrat cereri de
revendicare în confomritate cu prevederile Legii m. 18/1991, republicata, modificata
si completata prin Legea nr. 247/2005, pentru imobilele situate în str. Vulturilor: nr.
102 si str. Turturele1or, nr. 15, sector 3.

/
/

Sef Serviciu,
Fond Funciar si Registru Agricol

Aureliana Popescu

Tr
Întocmit,

N·~asr

Primaria Sector 3

~ww .sector3prim:arie. rO
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S~!M certifica: IS014001 2804

DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI

LEGISLATIE

etaj: 1, cam. 122

tel.: 305 55 86; 305 5500 int. 1122

fax: 305 55 86

e-mail: juridic@bucuresti-primaria.ro

Prilnaria Municipiului Bucuresti

Serviciul Instante Civile si Contencios Administrativ

Nr. eL) ~(d / I;?·;,ij k) 2007

CATRE,

DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA

Raspunzând adresei dvs. cu nr. ~() 'JG !()J. O G. "2..00:1- , inregistrata la
Registratura Generala a PMB sub nr. -- si transmisa
Serviciului Instante Civile si Contencios Administrativ, va facem cunoscut ca în
baza noastra de date privind revendicarile imobiliare aflate pe rolul instantelor
judecatoresti, pâna la data redactarii prezentei nu exista nici un proces cu privire
la i fJ10 f..'J; L. f't.{- , situat~in Bucuresti,

'3TR. \JUL~ Of< ,'{ CiR ,HR· Jc l. 'Ki 'SiR·-i(j RIU q~ FILL.oR ,fir? 11:L ~t\.f(JR3 .

L.V.

~-----_.-------~------------- ------.- ------------~----------~
b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România: tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti·primaria.ro



DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI

LEGISLATIE

etaj: 1, cam. 122

tel.: 305 55 86; 305 55 00 int. 1122

fax: 305 55 86

e-mail: juridic@bucuresti-primaria.ro

® 1. k. \',

P r i111 a r ia M LI11ici pili 1LI i B li CLIre sti

Serviciul analiza contestatii

si evidenJ_a_D!_C?zitii Lege~/l 0/200 1Nr. "i.2..·.? ' / ,(.'::< .. :?t 2007

Catre,
DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA

SERVICIUL EVIDENT A PROPRIET ATII

Urmare adresei dvs. nr. 9096/ 01.06.2007 înregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti
Directia Juridic, Contencios si Legislatie sub nr. 22501/ 01.05.2007 va aducem la cunostinta ca in
evidentele Comisiei pentru analizarea notificarilor formulate in temeiul Legii nr.I 0/200 L tJâna la
aceasta data, nu figureaza inregistrata notificare pentru imobilul situat in Bucuresti,

Vulturilor nr. 102, sector 3;
Turturelelor nr. 15, sector 3.

Nu raspundem pentru eventualele modificari de artera si nr. postal si niCI pentru
renumerotarea imobilelor/apartamentelor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati si Institutiei Prefectului Municipiului
Bucuresti.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

ANA SANDU./j

SEF SERVICIU.
CECIUA MANOLESCU

Intocl1ll!. eonsikrluridlc Popescu II:J\ius

b-dul Regina Elisabeta 47. sector 5. Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria_ro



MERIDIAN

CATRE,
SECRETARUL GENERAL AL PRIMARIEI

Subscrisa S.C MERIDIAN SUD S.R.L cu sediul in Bucuresti str. Tumu Magurele nr.58
60, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/25483/1994, avand CUI RO 6639012,
reprezentata legal prin director general BUL TOC CALIN

Va rugam sa supuneti atentiei CONSILIULUI GENERAL spre aprobare schimbul de
terenuri situate in Bucuresti, Bdul Burebista nr.7, fosta str. Popa Stoica Farcas nr ~sector 3,
respectiv terenul situat la intersectia strazilor Turturele, Ion PiUat, Vulturi lor, in imed'iata vecinatate
a blocului F5 de la nr. postalI pe str. Ion PiUat, sector 3.

Va aducem la cunostinta faptul ca SC MERIDIAN SUD SRL este proprietara terenului situat in
Bucuresti, Bdul Burebista nr.7, fosta str. Popa Stoica Farcas Î1r.54, sector 3, teren detinut in baza
titlului de proprietate nr. 378/22.02.2007.

Subliniem faptul ca terenurile pentru care va solicitam aprobarea schimbului au fost evaluate la
aceeasi valoare, conform rapoartelor de evaluare anexate.

Mentionam ca solicitam acest schimb, pentru a putea permite Patriarhiei Romane dezvoltarea unui
proiect (biserica si centru social) in vecinatatea terenului pe care il detinem.

MERIDIAN SUD: Tumu Magurele 58-60
Tel.: 301.90.35 c WoWI.aulo",e,idian.ro
J40 (25483/1994= CUI' R06639012
Capital social: 13 000 000 RON

MERIDIAN VEST: Iuliu Man;u 319·329
Tel.: 334.33.33 c WoWI.autorneridian.ro
J40 /11268 f 2004 : CUI: R016594074
Capital social: 1 350 000 RON

MERIDIAN TAXI: Dumitru Brumarescu 7
Tel.: 301.19.12 ewww.meridlantaxLro
J40/11258/2004 :CUI: R015370052
Capital social: 1 350 000 RON

MERIDIAN Lassing: Turnu Magurele 58-60TaI.: 301.SQ.20 r: www.meridianlgQSing_ro
J40 f 12475/2005 G CUI: R01B902090
Capital social: 1 000 000 RON



S-a cerutautentificarea prezentului înscris

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPARARE

Între subsernnatii:
- SIEGMUND (nascuta Fuia) NICULET A, cetatean român, domiciliata în Bucuresti, Calea

Mosilor, m.278, bl.20bis, sc,a, etA, ap.l4, sector 2, CNP 2560821400137, în calitate de
VÂNZATOARE si

- S.C. MERIDIAN SUD S.R.L., pesoana juridica româna, cu sediul în Bucuresti, Str.
Turnu Magurele, nr.58-60, sector 4, cu numar de ordine în registrul comertului J40/25483/1994, cod
unic de înregistrare R 6639012, în calitate de CUMPARATOARE, reprezentata de administrator
Bultoc Calin, cetatean român, domiciliat în Bucuresti, Bd, Unirii, nr,69, bl.G2B, sc,l, et,4, ap.9,
sector 3, a intervenit prezentul contract de vânzare - cumparare în unnatoarele conditii:

Eu, Siegmund Niculeta vând societatii comerciale Meridian Sud SRL, terenul în suprafata de
184 mp, situat în Bucuresti, Bd. Burebista, nr.7, (fosta Str, Popa Stoica Farcas nr.54) sector 3, cu
numarul 'cadastral 7898, intabulat în cartea funciara nr,74913 a localitatii Bucuresti sector 3, cu
încheierea m. 714102/13.02.2007 de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti sector 3,

Terenul ce face obiectul preientului contract a fost dobândit de mine vânzatoarea, astfel: cota
indiviza de 1/2 am dobândit-o prin mostenire de la defunctul meu tata Fuia Ion, conform certificatului
de mostenitor ru, 162/28.10.2003, dat în dosarul nr.l93/2003 de Notar Public DaniIa Stefan, iar cota
indiviza de 1/2 a dobândit-o în baza art,36, alin,5 din Legea nr.18/1991, republicata, conform Titlului
de Proprietate nr.12361/3 eliberat la data de 20.02.2003 de Institutia Prefectului Municipiului
Bucuresti, titlu în baza caruia Fuia Ion, a dobândit cealalta cota indiviza de 1/2 din teren.

Pretul acestei vânzari este de 482.460 (patrusuteoptzecisidouamiipatrusutesaizeci) Iei,
reprezentând echivalentul sumei de 141.900 EUR, la cursul conventional stabilit de parti, de 3,4 leil1
EUR, pret pe care eu, vânzatoarea, declaram ca l-am primit în întregime de la cumparatoare, astazi
data autentificarii prezentului contract, astfel: suma de 475 A56 lei prin, transfer bancar, iar suma de
7.004 lei în numerar.

- Cumparatoarea intra în stapânirea de drept si de fapt a terenului astazi, data autentificarii
prezentului contract.

Eu, vânzatoarea, declar pe proprie raspundere cunoscând dispozitiile art.292 Cod Penal, ca
terenul ce face obiectul prezentului contract este proprietatea mea exclusiva, nu a trecut în
patrimoniul statului prin vreun act normativ, ramânând continuu în stapânirea mea de la data
dobândirii si pâna în prezent, ca nu, este constituit vreun drept de uz, uzufruct, superficie, servituti,
ipoteci sau alte drepturi si garantii care sa limiteze în orice mod deplina proprietate a acestuia, asa
cum rezulta si din extrasul de carte funciara pentru autentificare m.721321/20.02.2007 eliberat de

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti sector 3, nu face obiectul vreunui litigiu,
sechestru, interdictie de vânzare, masuri asiguratorii sau de executare silita si garantez pe
cumparatoare împotriva oricarei evictiuni conform art, 1337 Cod, Civil.

Impozitele si taxele aferente terenului sunt achitate la zi, conform certificatului de atestare
fiscala m,962 7/2202.2007 eliberat de Consiliul Local sector 3 - Directia Impozite si Taxe Locale,
data de la :;are trec în sarcina cumparatoarci care suporta si onorz.-;ul notarului public pentru
autentificarea prezentului contract.

Subscrisa SC Meridian Sud SRL prin reprezentant, cumpara, terenul descris mai sus la
pretul si în conditiile mentionate în prezentul contract, cunoscând situatia juridica si de fapt a acestuia
fara ca vânzatoarea sa fie exonerata de raspunderea pentru evictiune prevazuta de art, 1337 Cod Civil.

Noi, partile contractante, declaram ca pretul este real, fiind sincer si serios, cunoastem

dispozitiile Legii 11[.241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si dispozitiile Legii
nr.656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cu modificarile ulterioare.



ROMÂNIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC LJUBA ALEXANDRESClJ

SEDIUL Bucuresti, Str. Ion Câmpineanu nr.31; BlA, Se3: EU; Ap.53 si 54; Sector I
Operator de date cu caracter personal nr.2220

Impozitul pc ycnitul realIzat de \3Ilzatoart' din tlansferul dreptului de proprietate asupra
terenului ce face obiectul prezentului contract cade în sarcll1a vânzatoarci.

Fom1alitatile d~ publicitate imobiliara a prezcntului contract vor fi efectuate de Notaml
Public Liuba Alexandrescu, conform ar1.54 din Legea nr.71l996, modiflcata si repllblicata

Redactat în 6 (sase) exemplare de Notar Public Lluba Alexandrescu, din care s-au lIliberat
partilor 4 (patru) exemplare

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NI.

Anul 200.7 Luna FEBRUARIE Ziua 22

Eu, LIUBA ALEXANDRESCU, Notar Public m-am deplasat la sediul bancii HVB BANK
ROMANIA SA - Sucursala Mun. Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr.l5,
parter, etaj 1,2 si 3, Sector 1, unde am gasit pe:

- SIEGMUND NICULETA, cetatean român, domiciliata în Bucuresti, Calea Mosilor,
nr.278, bL20bis, sc.a, etA, ap.14, sector 2, CNP 2560821400137, identificata cu CI seria RX nr
232259/20,03 - Sectia 8 Pol. Bucuresti si

- Bultoc Calin, cetatean român, domiciliat în Bucuresti, Bd. Unirii, nr,69, bLG2B, sc.l, e1.4,
ap.9, sector 3, identificat cu CI seria RR nr.365107!2005 - SPCEP S 3biroul nr.l, în calitate de
administrator al S.c. MERIDIAN SUD S.RL., pesoana juridica româna, cu sediul în Bucuresti,
Str. Turuu Magurele, nr.58-60, sector 4, cu nUmar de ordine în registrul comertului J40/25483/1994,

cod unic de înregistrare R 6639012, . '
care dupa citirea actului au consinitit la autentificarea prezentului înscris si au semnat toate
exemplarele lui,

In temeiul art.8 lit.b, din Legea nr.361l995 SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL
ÎNSCRIS.

m3'~/~~~2~~;~eput rmpozit in suma de 6.825 lei (din care 682,5 lei pentru ANCPI) cu chitanta

S-a perceput onorariul de 5.100 lei si TVA 969 lei cu OP nr. ... 0.1......../2007.
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OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BUCURESTI SECTOR 3

Dosarul Tir 726435 123022007

INCHEIERE Nr. 726435

Reglstrator MINEA ARGENTINA

Asistent - reglstrator GIORGI CAMELLA

Asupra cererii introduse de se MERIDIAN SUD SRL pnvind inscrierea in cartea funciara, in baza
acte CONTRACT VANZARE-CUMPARARE nr. 378122.022007 emis de NP L1UBA ALEXANDRESCU

vazand referatul aSistentulUI - registrator, in sensul ca nu exista piediCl la Inscnere, fiind Indeplmrte
conditiile prevazute la art. 48 din Legea 7/1996 - repUbllcata, tariful achitat in suma de 682 lei, pentru
iNSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE SI A DEZMEMBRAMINTELOR ACESTUIA,
DOeANOITE P.RIN ACTE JURmlCE ÎNCHEIA TE ÎNTRE O PERSOANA FIZICA Si O PERSOANA
JURIDICA PENTRU CARE SE PERCEPE 10% DIN IMPOZITUL PREVAZUT DE ART. 77 DIN
CODUL FI$CAL avand codul nr. 10,3

DISPUNE:

Admite radierea INTABULARII dreptului de PROPRIETATE asupra imobIluluI situat in strada
BD.BUREBISTA( FOSTA POPA STOICA FARCAS NR.54), cu numarul cadastral 7896 Inscris In
Cartea FUrlciara cu numarul 74913 a localitatii BUCURESTI SECTOR 3 la Pl/ 1 in favoarea lui
SIEGMUND NICULETA cu titlU de MOSTENIRE la PIli 1

Admite INTABULAREA dreptului de PROPRiETATE. asupra Imobilului situat in strada
BD.BUREBISTA( FOSTA POPA STOICA FARCAS NR.54) numarul 7, cu numarul cadastral7898
inscris in Cartea Funciara cu numarul 74913 a localitatii BUCURESTI SECTOR 3 la PI/1 In favoarea

lui se MERIDtAN SUD $,RL asupra cotei de 1/1 cu miu de CUMPARARE la Pili 2.
Prezenta se va comunica SC MERIDIAN SUD SRL

Cu drept de plangere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara,se inscrie in cartea funciara si se solutIoneaza de Instanta
competenta din circumscriptia in care se afla imobilul

Asistent - registrator,
GIORGI CAMELIA

pagina 1 J ,
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OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BUCURESTI SECTOR 3

Dosarul nr 726435 123.022007

INCHEIERE Nr. 726435

Reglstrator MINEA ARGENTINA

Asistent - rl!'9lstrator GIORGI CAMELlA

Asupra cererii introduse de se MERIDIAN SUD SRL privind Inscrierea in cartea funciara, in baza
acte CONTRACT VANZARE-CUMPARARE nr. 378122.02.2007 emis de NP L1UBA ALEXANDRESCU

vazand referatul aSIstentuluI - registratof, in sensul ca nu exista piediC1 la lliscnere, fiind indeplmite
conditiile prevazLIte ta art. 48 din Legea 7/1996 - repUbHcata, tariful acnitat in suma de 682 lei, pentru
iNSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE SI A DEZMEMBRAMINTELOR ACESTUIA,
DOaANDITEF'R1N ACTE JURtmCE lNCHEIA TE ÎNTRE O PERSOANA FIZICA SI O PERSOANA
JURIDICA, PENTRU CARE SE PERCEPE 10% DIN IMPOZITUL PREVAZUT DE ART. 77 DIN
CODUL FISCAL avand codul nr 10.3

DISPUNE:

Admite radierea INTABULARII dreptului de PROPRIETATE asupra imobilului situat in strada
BDBUREBISTA( FOSTA POPA STOICA FARCAS NR.S4) cu numarul cadastral 7896 Inscris In
Cartea Funciara cu numarul 74913 a localitatii BUCURESTI SECTOR 3 la Plj 1 in favoarea lui
SIEGMUND NICULETA cu titlu de MOSTENIRE la Pili 1

Admite INTABULAREA dreptului de PROPRIETATE asupra Imobilului situat in strada
BD.BUREBtSTA( FOSTA POPA STOICA FARCAS NR.54) numaful7, cu numarul cadastral7898
inscris in Cartea Funciara cu numarul 74913 a localitatii BUCURESTI SECTOR 3 la PI/1 In favoarea

lui SC MERID\AN SUD S.R.L. asupra cotei de 1/1 cu titlu de CUMPARARE la Pili 2
Prezenta se va comunica SC MERIDIAN SUD $RL

Cu drept de plangere in termen de 15 zile de la comunicare. care se depune la Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara,se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de Instanta

competenta din circumscriptia in care se afla imobllul

Asistent - registrator,
GIORGI CAMELIA
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