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Consiliul General al Municipiului Bucuresti

HOTARÂRE
Nr. din ----

privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren situat În vecinatatea imobilului din
Calea Grivitei nr. 164A, sector 1, În suprafata de 149,95 mp, teren apartinând domeniului privat al
municipiului Bucuresti, necesar extinderii unei constructii deja existenta cu o cladire având destinatia

de atelier de creatie

Având În vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si
Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana prin
Directia Administrare Patrimoniu si Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului
Bucuresti;

Luând În considerare Hotarârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 325/24.08.2006 de
aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu;

În conformitate cu prevederile art. 15(e) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. "c", art. 36 (5) lit. "b", art. 45 (3) si art. 123 (1) din
Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba concesionarea, catre dl. Bâzgan Mihai Marian, a terenului În suprafata de
149,95 mp - identificat conform planului anexat, ce face parte integranta din hotarâre - teren
apartinând domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat În vecinatatea imobilului din
Calea Grivitei nr. 164A, sector 1, necesar extinderii unei constructii deja existenta cu o cladire
având destinatia de atelier de creatie.

Art. 2. ' Durata concesiona~ii este de 49 de ani.
Art. 3. Redeventa minima anuala, calculata conform Hotarârii Consiliului General al

Municipiului Bucuresti n~. 211/30.08.2006, modificata, este de 25.012 RON/an, reprezentând
7.195 Euro/an, aceasta urmând sa fie actualizata la cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data
semnarii contractul ui.

ArtA. Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Dezvoltare,
Investitii si Planificare Urbana - Directia Administrare Patrimoniu va Încheia contractul de
concesiune, iar Directia Generala Economica - Directia Venituri va raspunde de Încasarea
redeventei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Secretar General al

Municipiului Bucuresti
TUDOR TOMA

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucures1l:-ruJmaria.rQ
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PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro
SMC certJ,callSO 9001 2000 SMM cert'ic", 15014001 200'

Primaria Municipiului Bucuresti

EXPUNERE DE MOTIVE

Referitor la: concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren situat adiacent imobil din
Calea Grivitei nr. 164A, sector 1, În suprafata de 149,95 mp, teren
apartinând domeniului privat al municipiului Bucuresti, necesar extinderii unei
constructii deja existenta cu o cladire având destinatia de atelier si garaj

în conformitate cu prevederile art.15(e) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
terenurile apartinând domeniului privat al municipiului Bucuresti pot fi concesionate pentru
extinderea unei constructii, deja existenta, fara licitatie publica.

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat - prin Hotarârea nr. 325/24.08.2006 
Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru terenul situat adiacent imobil din Calea Grivitei
nr. 164A, sector 1, În vederea realizarii extinderii locuintei construite pe terenul situat În
Calea Grivitei nr. 164A, sector 1 - proprietatea solicitantului - cu o cladire având destinatia
de atelier si garaj. Extinderea se va realiza pe terenul situat adiacent imobil din
Calea Grivitei nr. 164A, sector 1, În suprafata de 149,95 mp.

Din verificarea regimului juridic al terenului În cauza, rezulta ca nu sunt Înregistrate
cereri de revendicare, nu sunt procese În instanta si nici platitori de rol fiscal pentru terenul
municipalitatii.

Terenul ce urmeaza a fi concesionat apartine domeniului privat al municipiului
Bucuresti si a intrat În proprietatea statului În baza Deciziei S.P.C. nr. 847/27.04.1953, ca
urmare a preluarii acestuia prin Decretul nr. 224/12.12.1951, privitor la urmarirea
imobiliara pentru realizarea creantelor statului.

Redeventa minima anuala, calculata conform Hotarârii Consiliului General al
Municipiului Bucuresti nr. 211/30.08.2006, modificata, este de 25.012 RON/an,
reprezentând 7.195 Euro/an, aceasta urmând sa fie actualizata la cursul de schimb
valutar, stabilit de BNR, la data semnarii contractului.

Fata de cele prezentate mai sus se propune concesionarea, fara licitatie publica,
a terenului mai sus mentionat, necesar extinderii unei constructii deja existenta cu o
cladire având destinatia de atelier si garaj, În acest sens elaborându-se alaturatul proiect
de hotarâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ce se supune dezbaterii si
aprobarii.

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



RAPORT DE SPECIALITATE

privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren situat adiacent imobil din
Calea Grivitei nr. 164A, sector 1, În suprafata de 149,95 mp, teren apartinând domeniului
privat al municipiului Bucuresti, necesar extinderii unei constructii deja existenta cu o cladire

având destinatia de atelier si garaj

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat - prin Hotarârea nr. 325/24.08.2006 
Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru terenul situat adiacent imobil din Calea Grivitei
m. 164A, sector 1, În vederea realizarii extinderii locuintei construite pe terenul situat În
Calea Grivitei nr. 164A, sector 1 - proprietatea solicitantului - cu o cladire având destinatia
de atelier si garaj. Extinderea se va realiza pe terenul situat adiacent imobil din
Calea Grivitei nr. 164A, sector 1, În suprafata de 149,95 mp.

În conformitate cu prevederile art.15(e) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
terenurile apartinând domeniului privat al municipiului Bucuresti pot fi concesionate
pentru extinderea unei constructii, deja existenta, fara licitatie publica.

Din adresa nr. 38338/08.11.2006 emisa de Primaria Sectorului 1, adresa
m. 5291/12.01.2007 emisa de Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1, adresele
m. 16239/20.11.2006, nr. 9361/20297/3956/21.12.2006 si nr. 1611/18419/1504/11.2007
emise de Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala, adresele nr. 38009/30.11.2006 si
nr. 39152/08.12.2006 emise de Directia Juridic, Contencios si Legislatie - Serviciul
Instante Civile si Contencios Administrativ si nr. 38009/06.12.2006 si
nr. 39152/08.12.2006 - Serviciul Analiza Dosare si Emitere Avize Legea nr. 10/2001,
precum si din adresele nr. VB/29262/SP3/18.12.2006 si nr. VB/27970/SP3/12.10.2007
emise de Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti (anexate in copie), rezulta ca nu sunt
înregistrate cereri de revendicare, nu sunt procese în instanta si nu figureaza platitori de
rol fiscal pentru terenul solicitat spre concesionare.

Terenul ce urmeaza a fi concesionat apartine domeniului privat al municipiului
Bucuresti si a intrat În proprietatea statului În baza Deciziei S.P.C. nr. 847/27.04.1953, ca
urmare a preluarii acestuia prin Decretul nr. 224/12.12.1951, privitor la urmarirea
imobiliara pentru realizarea creantelor statului.

Redeventa minima anuala, calculata conform Hotarârii Consiliului General al
Municipiului Bucuresti nr. 211/30.08.2006, modificata, este de 25.012 RON/an,
reprezentând 7.195 Euro/an, aceasta urmând sa fie actualizata la cursul de schimb
valutar, stabilit de BNR, la data semnarii contractului, dar nu poate fi mai mica decât
redeventa aprobata prin prezenta hotarâre.

Fata de cele prezentate, se propune concesionarea, fara licitatie publica, a
terenului mai sus mentionat, necesar extinderii unei constructii deja existenta cu o cladire
având destinatia de atelier si garaj.

În acest sens af6sfe;labQ(at alaturatul proiect de Hotarâre a Consiliului General al

Municipiului Bucuresti;:ce' ~~s'upune spre aprobare .
.1 • ~
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BU'CURESTI
Directia Generala Operatiuni

Directia Integrare Europeana

Directia Generala de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana
Directia Administrare Patrimoniu I Biroul Concesionari si Vânzari Legea 85

Doamnei Maria PETRA~ ._-- ._-D' t E t' PRIMARiA MU i[:!Ci,'-'LUI BUCURESTilfec or xecu IV . D I:L :PU.

Directia M"Xslfare Patrimoniu

NR J,ZJ''',')J " ......•y'l'. 200L!:Ui:·:!:.~:[Z .. ZIUA .«.....

Stimata doamna director executiv,

Având în vedere adresa dumneavoastra înregistrata la Directia Generala
Operatiuni cu nr.689/22.11.2007, si la Directia Integrare Europeana cu
nr.445/23.11.2007,. privind avizarea consultativa a proiectului de hotarâre
CGMB referitor la concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren situat
în ve~natate3._iIno-bllullli din Calea Grivitei nr.164A, _sector 1, În
supraf;;ta d; 149,95 mp, teren ap~lrtiilârid aomeniuhIf= privat al
municipiului Bucuresti, necesar extinderii unei constructii deja existenta
cu o cladire având destinatia de atelier si garaj, mentionam ca acesta nu
contravine legislatiei europene în vigoare.

Cu stima,

Dr.
DI

Avizat,

Sef Serviciu SAP

Ma, uela Coruga
i

/. ,.v·../'
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MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTARÂRE
pâvind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru

constructii definitive pe teren proprietate privata
PUD -Calea Grivitei nr.164A

Având în vedere:

-expunerea de motive a Primarului sectorului 1;
-raportul de specialitate al arhitectului sef al Primariei sectorului l ,
-avizul nr.163/16.08.2006 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si

dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, a Consiliului
Local al sectorului 1, avizul nr. 8 CA 8/15.03.2006 al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului.

si considerând ca reglementarea dezvoltarii urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al
administratiei publice locale;

Tinând seama de prevederile:
-Ordonantei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea, si completarea art. 4 din Legea

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.
-Legii 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea

executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea ~ocuintelor.
-Legii nr.350/200 1 privind amenajarea teritoriului.
- Legea nr.219/1998 privind amenajarea teritoriului; ,
-Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si

aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului în municipiul Bucuresti .
- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, aprobat cu Hotarârea

Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000. r'

-Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de autorizare si continutul
documentatiilor prevazute la art.2 alin.2 si art.6 al.in.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea
const.rltctiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

În temeiul' prevederilor art 46, alin.(1), lit."e", art.95, lit. "i" si art.1207, alin.(l), lit."b" din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTARAsTE:

Nr.: 325
Data: 24.08:2006

Art.l- Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu pentru constructii amplasate pe teren proprietate privata a
Municipiului Bucuresti - S = 149,95 mp propus concesionarii - PUD - Calea Grivitei nr.164A.,
Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pâna la
obtinerea autorizatiilor de construire.

Art.3. Se abraga toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.
ArtA. Prezenta documentatie este valabila pâna la aprobarea unor alte reglementari urbanistice
contrare.

Art.5. Prezenta hotarâre va fi comunicata Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform
Ordinului MLPTL nr.1107/01.08.2001.
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MUNICIPIUL ~UCURESTI

PRIMARIAlSECTORULUI

Nr.M.? .~/ .., F: J( 2006

Ca t r e,
Primaria Municipiului Bucuresti

Directia de Achizitii Concesionari si Contracte
Biroul Concesionari si Vânzari Legea 85 (S.A.D.)
Bd.Regina Elisabeta m.47 - sector 5·- Bucuresti

Urmare adresei dumneavoastra nr.7618/2006 înregistrata la Primaria Sectorului 1 sub
nr.38336/28.10.2006, prin care solicitati situatia juridica a terenului adiacent imobilului amplasat în
Ca1eaGrivitei nr.l64A, sector 1, va comunicam ; --------------

. InstitutIa noastra nu detine documente din care sa reiasa situatia juridica a imobilelor.
Evidentele cadastrale sunt întocmite la nivelul anului 1986, pe baza declarativa, pe adresa

postala (strada si numar postal), conform carora imobilul mentionat nu figureaza.
Conform evidentelor Subcomisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar de pe lânga

Consiliul LocalI nu sunt înregistrate cereri de revenniC'::ITPîn nn3 Legii 18/1991 republicata si a Legii

nr.247/2005 pentru terenul m~e planul anexa
Pentru relatl1 privind situatia juridica a imobilului, va îndrumam sa va adresati Primariei

Municipiului Bucuresti - Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala din Bd.Regina Elisabeta m.47,
sector 5.

,.
._,1

Întocmit, ~. ,Ana Nicolae (1Jl e/
Dact.IB/2ex. 02.11.2006

SEF SERVICIU
Radu-Vlad Gogorici. L

CIY--

Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucuresti

Tel: +40-21-3191013· Fax: +40-21-319 1006· Email: registratura@primariascctorl.ro
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DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI

CADASTRALA

SERVICIUL EVIDENTA PROPRIETATI

etaj: 2, cam. 214

tel.: 305 55 39; 305 55 00 int. 1214

e-mai 1: evidenta.imobil ia ra@bucuresti-primaria.ro

Primaria Municipiului Bucuresti

Nr.16239/ Jo, 1/ .2006 12550

CATRE, PRIMARIA MUNCIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA DE ACHIZITII, CONCESIONARI SI CONTRACTE
BIROUL CONCESIONARI SI VAN ZARI LEGEA 85 (S.A.D.)
Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5.

Urmare cererii dumneavoastra nr.7618/18.10.2006, înregistrata la Directia Evidenta
Imobiliara si Cadastrala cu nr. 16239/18.10.2006, prin care solicitati date din evidentele noastre, la
data prezentei, referitoare la situatia juridica a terenului marcat pe planul topografic anexat la cerere,
pentru care folositi localizare a "adiacent terenului cu adresa Cal. Grivitei nr.l64A, sector 1", va
comunicam urmatoarele:

Potrivit planului topografic scara l :500 - editia an 1940, terenul marcat pe planul
topografic anexat la cerere, pentru care folositi localizarea "adiacent terenului cu adresa Cal. Grivitei
nr.164A, sector 1", reprezinta o sectiune din terenul imobilului ce a facut obiectul Procesului-verbal
de carte funciara nr.62750/1940, imobil ce a avut adresa postalaJ3d. Basarabi (actual Bd. Nicolae
Titulescu) nr.118.

In baza Deciziei S.P.C. nr.847/27.04.1953, s-a autorizat Sfatul Popular al Raionului
"Grivita Rosie" sa transmita in folosinta LL.L. Bucuresti imobilul din Str. Nicolae Titulescu nr.118,
fost proprietatea mostenitorilor N. Ionescu, preluat in conformitate cu Decretul nr.224/1951 .•

Precizam ca pana in present, nu detinem date privind actul normativ de dezafectare a
imobilului cu adresa Bd. Nicolae titulescu nr.118, sector 1. .

Facem precizarea ca relatii privind istoricul inscrierilor terenului in cauza ce a
aprtinut de imobilul cu adresa Bd. Basarabi (actual Bd. Nicolae Titulescu) m.118, in evidentele
fiscale, precum si actele in baza carora s-au facut inscrierile, se obtin de la Directia de Impozite si
Taxe Locale a sectorului 1, cu sediul in Piata Amzei m.D, sector 1.

Pentru informatii daca au fost depuse cereri de revendicare pentru terenul in cauza,
este necesar sa va adresati Comisiei de aplicare a Legii m.18/1991 din cadrul Primariei sectorului l,
Serviciului "Instante" si Serviciului de aplicare a Legii nr.10/2001 din cadrul Directiei Juridic,
Contencios, Legislatie a P.M.B.

SEF SERVICIU,

'~~-.-_.._-----~-...
- ,'fi~::;L\ !\/!''';NfN'll:'

!..·~:r~t(I·~:~:f~'-::i/:;'" .g~oU
;c:1_hl.'/"'\':,-·"lf"·•• ~I'." .--- ....-.-.:..:.. ...•---.

DIRECTj ~XECUTIV,CRISTlJ'Î~
I

Intocmit Ing.M.HrîricuID

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

etaj: 1, ca ill, 122

__~3!-J)3 55 Sj3~305.,:3,::;00 ir]U.l22 _
fax: 305 55 86

e-mail: juridic@bucuresti-prirT.aria.ro

Primaria r-Aunicipiului Bucuresti/) _

~e;iciu~~stte~iVi~;oSi/~ont::~:sAdministra~i;"~:;~~~~;i,,cfui-i~~

CATRE,

DIRECTIA DE ACHIZITII, CONCESIONARI SI CONTRACTE

Raspunzand adresei dvs. cu nr. JJ.:l.tij.<.''1'/(. ~tr)G , inregistrata
la Registratura Generala a P.M.B. sub nr. I ----:> si transmisa
Serviciului Instante Civile si Contencios Administrativ, va facem cunoscut ca in
baza noastra de date privind revendicarile imobiliare aflate pe rolul instantelor
judecatoresti, pana la data redactarii prezentei nu exista nici un proces cu privire la

ft7281.il/L-- situat in Bucuresti,
I1rlJuL. ,v/MLrTe- 7IlokJCtI J NIC' r11J1 J ~lJi? 1

CUTIV ADJUNCT,
RE-€I

u t(?r-

7
~\

b-dul Regina Eiisaoeta 47, sector 5. Bucuresti, România; ~eL: '-~C2~ 305 00 DO; wW'N,b(.;cur~st:-:;)rirT:a.ia .•o
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DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI

LEGISLATIE

etaj: 1, cam. 122

tel.: 305 55 86; 305 55 00 in!. 1122

fax: 305 55 86

e-mail: juridiC@bucuresti-primaria.ro

SMC oertificallSO 9001: 2000 SMM certificat IS014001 : 2004

Priluaria Municioiului Bucurd\sti tl
S .. I 1 t t C"I . C ntencI'os Adml' 'str~' ------- -~j~ ~ (y~~erVIClU ns an e IVI e SI o m p .'. S·'.'" ".". '''''IP1'1 'J'I BII~URE', ;', 1.I liI/1. !!!M l\. IJlvll...l.' d •...· dlJ vII \

r>iR>::r-'-',~ 1':.: r,('UIZITII 'N 39152/08 12 2006 I ''''''..__'.,1 ,.>-, L-'~ ,,,,,,II . '"r... CONCES\C:i::\F1\ 'i CONTFtACTE

Int'-.--.- ,'!,. C't/, 'OI"> 1

\, ••!j;llC 1\)1 .J.'-f.."i"t'Ic,.,. ~12oof'J Luna , ~iua ...!•..
CATRE,

DIRECTIA DE ACHIZITII, CONCESIONARI SI CONTRACTE

Raspunzand adresei dvs. cu TII. 9168/06.12.2006, va facem cunoscut ca in baza
noastra de date privind revendicarile imobiliare aflate pe rolul instantelor
judecatoresti, pana la data redactarii prezentei nu exista nici un proces cu privire la

terenul situat in Bucuresti, )~ Nicolae Titulescu, TII. 118, sector 1.
Precizam ca in nomenclatorul stradal al bazei noastre de aate Sos. Nicolae

Titulescu ( si nu B-dul. Nicolae Titulescu cum mentionati dvs. ) este actuala denumire
pentru B-dul. Basarab ( si nu B-dul. Basarabi, cum de asemenea, mentionati dvs. ).

o~

to~\J L.V./C.C.

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

..Jj..;l ?) / a~ ?c( ()



l l
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

SMC ee1,fioat ISO 9D01 20CO SMM certinoat IS014001 2004

Prilnaria Munici iului Buc rest"

Serviciul analiza contestatii -- .. ---~v~

si epjj' . ~~ dtft' zjtj,i Legea nr.10/2001 WRIMAI-',:~~\ ,111 'WltLi!: B~C~RN ..zI ·1<><· 2006 \ r" •.,,'. ·.",'··;l.CHlr;lllr \.,..-. ~,. , ..0 '- • I! ...•• ,

;~Ol,J~.,~' 'i' ,-'; "":: 9Y?HllTRACTE,

, Inla'" '1/(7 ';""rD I~~".-;.., WJ Ziua. ~ ..

1h~~C-f)'4-'~kJI/~'7/;'-Catre, ) .V .

.......................QQ19:.f!.~/?~f!tT: q9!!r<1.9.~ ............................................

Urmare solicitarii dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti - Registratura sub

nr ..3.0}6:,.fJ .I..IJ6,--:::... Z ;;!fid,J si la Directia Jurid~c, Co~tenci.os si Legi.sl.at.ie subnr /(.. ~ ../ : l va aducem la cunostmta ca m eVldentele ComlSlel pentru
analizarea notificarilor formulate in temeiul Legii nr.1 0/200 1, pana la aceasta data., nu figureaza

cerer~ .d~me (di~ • },l~~eJt~~ H~C.~~il~ situat S~~uresti,.......................................D..~ ..:: J: .. ~ .. .l.1L .
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 .

. SEF SERVICIU,
CECILIA MANOLESCU

Intocmit, cons.jur. JCLra .

'JIJELIliJ Qlm'
<-.J b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

\lllt1IJ1~~ (~



DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI

LEGISLATIE

etaj: 1, cam. 122

tel.: 305 55 86; 305 55 00 înt. 1122

fax: 305 55 86

e-mail: juridiC@bucurestî-primaria.ro

Primaria Munici

NR.:~&.Q.9.5... /0#:Jl: ..2006

iului Bucuresf

Catre:

..~a~·~~·(.·.~~·0·.(·~~f~~·~iZ:~r:';:··;;'i~·7J..e·::LEGEA. cPS- (~. ~.~)•••.••• r •••••••••••••••••••.• '"

Urmare solicitarii dwnneavoastra inregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti -CRM sub
nr ..... ::-.... / .. -:-.... 2006 si la Directia Juridic,Contencios si Legislatie cu nr.~0-.~ ../.2+',.! !:. 2006 va
aducem la cunostinta ca in evidentele Comisiei pentlU aplicarea Legii nr. 10/2001, pana la aceasta
data, nu figureaza cerere de restituire in natura pentru imobilul situat in Bucuresti,

str ..0.~ ~h~.~Af;....J.f.t:y. t-.t:...<?r.~/ .. :<J.(2 Ul~..<;t;.(J.~~..! j:j .••••••••••••••••••••••••••

...........f~~.~t;:Â..U....~~!Zt;.ei;.;.~~ 2i;;~7D,:--:f..~i;,..~~~!?!--!.fu0.~(.C..<:;.0.c.):4:t ... ~!'!.
~~~v.t(.e.<;;t~!...~J) ...~fc;~kAJ~..7:/. !.-:J.&,:?~~/... F.7':l.~.~.c~~q..~~..~~Ag ....J:·;!!t ... U.5-3.L .

Nu/raspundem pentru eventualele modificari de artera si numar postal, nici pentru
renumerotarea imobilelor/apartamentelor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati si Prefecturii Municipiului Bucuresti.

_ ,~ul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro
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II'\STITUTL\ PREFECTULCI \IUNICIPIUlUI GUCCRESTi

'.'~ ' " /<, CAB\NET SUBPREFECT
28236/SP 3/ : ..' 2006

-'-('-IJl~~jV~Otf
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI '/'

DIRECTIA DE ACHIZITII CONCESIONARI SI CONTRAC 1t! ~ tl)f
Biroul Concesionari si Vânzari Legea 85 (S.A.D.) 1/ -

B-dul Regina Elisabeta nr. 47
Sector 5, Bucuresti

Referitor la adresa nr. 8822/27.11.2006 înregistrata la Institutia Prefectului
Municipiului Bucuresti cu nr. 28236/27.11.2006, va comunicam urmatoarele:

,.--- Din verificarile efectuate în evidentele noastre, între anii 1995-2006 rezulta

l. ~a în baza Legii nr. 18/1991, republicata, si Legii nr. 1/2000, cu modifi~arile si~ completarlle ultenoare aduse rin Legea nr. 247/2005, s-a emis TillUI-â-e-
Prciprietat~PL /01.1QJ991_p-YJ).truo_s.\Wrafat~_deteren de 254,00 m.2. situata

1il1f:'(hî1 Nicolae Titulescu f.n., sector 1. ----
Pentru relatii suplimentare, cât si în eventualitate a ca exista depuse cereri de

restituire în baza Legii nr. 18/1991, republicata, si Legii nr. 1/2000, cu modificarile
si completarile ulterioare aduse prin Legea nr. 247/2005, pentru aceste terenuri si
nu au fost înaintate la Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, sau au fost
emise titluri de proprietate, care nu se regasesc în evidentele noastre, va
recomandam sa va adresati Primariei Sectorului 1.

.--' În urma verificaril~r efectuate a reiesit faptul ca nu se regasesc la institutia
noastra notificari care sa aiba ca obiect imobilul situat în B-dul NiColae Titulescu 

~--::1----::-1-:::8-,-se-c-to-r-l-,-B-u-cu-r-e-st-l,-era'-r--a'-e-Xl-s-t-at-n-o-'t7';if""ic-a-i"e-~--nÎ;--Im5706~082LKJr-Sos. :

9rhideelor fosta Sos~Basarabi f.n., notificare ce a fost transmisa spre compet~ntaI

~b7t~~T-04~~~~~~ ~~~~~ipiUluiI311~uresti cu adr:s_~ !r. Ji

Pentru relatii suplimentare, va rugam sa va adresati Primariei Municipiului
Bucuresti.

Mentionam ca în cadrul institutiei noastre au fost depuse notificarile prin care
S-au solicitat despagubiri banesti (potrivit fostului art. 36 din Legea nr. 10/2001,

actualmente abrogat prin art. 33 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005), cele prin
care se solicita restituirea în natura fiind de competenta Primariei Municipiului
Bucuresti.

SUBPREFECT,

o-auL Rl?:gin<, Elusat>eta nI'. 47, Sector5,c&'W~tf)) CPl-67 , Tel/Fa:.:: +4021 3110017
E-mail: subprefect_3@mâ\.oov.ro. WeQ:-/r~\"N';,prefe.cturabucurestLro

j"/,/
.','
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Catre,

1z9262/SP 3/ /.{ /) CABINET SUBPREfECT..................... 2006

a'-P(~ ... ":1' :

,:J-t .... {q ,

,:,,6, .. J~~-' ~:::~:.::,!

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI (\ ,:

DIRECTIA DE ACHIZITII CONCESIONARI SI CONTRACT r{ I~IJ ,Biroul Concesionari si Vânzari Legea 85 (S.A.D.) VfJ
B-dul Regina Elisabeta nr. 47

Sector 5, Bucuresti

Referitor la adresa nr. 9168/06.12.2006 înregistrata la Institutia Prefectului
Municipiului Bucuresti cu nr. 29262/06.12.2006, va comunicam faptul ca ne
mentinem raspunsul emis în adresa nr. VB/28236/SP 3/06.12.2006, în sensul ca:

Din verificarile efectuate în evidentele noastre, între anii 1995-2006 rezulta
ca în baza Legii nr: 18/1991, republicata, si Legii nr. 1/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare aduse prin Legea nr. 247/200~ s-a emis Titlul de
Proprietate nr. 14404/01.10.1997 pentru o suprafata de teren de 254,00 m.p. situata
în B-dul NicOIae TimksL:u f.n., sedur l.---- ----

Penti1iret'<4-.....,a~~ii:-s-Ll~p.1.li:..ll~lt:-I'"'ltn;ar;:;:;;e:-,-;:;ca~~tsi în eventualitate a ca exista depuse cereri de
restituire în baza Legii nr. 18/1991, republicata, si Legii nr. 1/2000, cu modificarile
si completarile ulterioare aduse prin Legea nr. 247/2005, pentru aceste terenuri si
nu au fost înaintate la Institutia Prefectului Municipiului Bucur~sti, sau au fost
emise titluri de proprietate, care. nu se regasesc în evidentele noastre, va
recomandam sa va adresati Primariei Sectorului 1.

În urma verificarilor efectuate a reiesit faptul 'ta nu se regasesc la institutia
noastra . ~ri care sa aiba ca obiect imobilul situat în B-dul Nicolae Titulescu

nr. 118, sector 1, Bucuresti, ar a eXlSa notllcarea nr. 13215/06.08.2001 - Sos.
'---rhIdeelor fosta Sos. Basarabi f.n., notifica~~ ~e a fost transmisa sore comoetenta
sOflltionare la Primaria Municipiului Buc~
OD/13215/SG/21.04.2003.

Pentru relatii suplimentare, va rugam sa va adresati Primariei Municipiului
Bucuresti.

Mentionam ca în cadrul institutiei noastre au fost depuse notificarile prin care
s-au solicitat despagubiri banesti (potrivit fostului art. 36 din Legea nr. 10/2001,
actualmente abrogat prin art. 33 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005), cele prin
care se solicita restituirea în natura fiind de competenta Primariei Municipiului
Bucuresti.
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CABINET SUBPREFECT

PRI~1ARiA i'dL!~,iIC,jP~titlJi BUCURESTI
DIRECTIA AJJ1\dINISTFARE PATRIMONIU

Directia Generala de Dc/vo\13ri:', ;n\'e:-;titii si Planificare Urbana

PRIMARIAMUNICI?iULUIBUCuRtttflulConce::ioi1~tii? V~Ull~l"i Legea 85 (S.A.D.)
D G D I PU ' B (['11 R'"""]ir El""111e"a n\" 47

.. '. " .. ". I -- l.•. 1" _'-'1:'1 ,o. -~ ;"', .'.L 11.DirectiaAdtjmlstrar~ Patrimoniu C: ""Li"\' t; 1=I'I'~' 1\"''''st\'Il ) \ '.: _J, Ll L .•. '.J l~•. 1,-"NR / '

L~OO.'J:;. LUNA .lQ..ZIUA .. ~

Ca urmare adrese: (v·; m. ()\)}/02.! 0.2007 înregistrata la Institutia
Prefectului Municipi1jlui f'lJCLi :·e~[. I~I) el'. 27970/05.10.2007, va comunicam
urmatoarele:

Asa cum va infc>1ll1,FTJin a(k~:-;ele anterioare nr. VB/28236/SP
3/06 12 "'006' VD 'le) ,)'SP ",' 1') 127006 ~I 'fi - '1.. "- SI nr. :'J,'._ /;_ !)~:, .. )' \ ,').1 ..••. , n urma ven lcan or

efectuate a reiesit faptUl Ul JlU ',e 1·~2,~.:;':,~c1.'1institutia noastra notificari care-
sa aiba ca obicc~ imobiltd ,'·,i :1.Ll, 11; r:;-_Ll N:i:olae Titulescu nr. 118, sector 1,
Bucuresti, dar a existat u n')tiii"-;,!"~: 111J i:glstrata la institutia noa tra sub n)".

~e aV(:2\ce..:,Jbi,:;ctill;obilul situat in o. O- ide lor ost-
os as "abi .n., notific:ilT ~\; c fest tJ Uc:.;1"lisa spre competenta solutionare

la rimaria Municipiului BUC:I'~:~I:l!~'U(~d·CS;\ m. OD/132l5/SG/21.04.2003.
Din consvltareq ~~ilte:u; <:~.,{\,. !)J:':l'J.9.., aceasta notificare face

Obiectuld~
,~tJ~~i'Jd~FECT,

~ B-dul Re ' " ,', "

. gma E!lsabeta nr, 47, Sc.;'· r' .. ,-- -

, E-mail: "'t'b . ~ ' ~' - ~~tor 5, Bucure<;ti , ,., ,--. ,

1/'4-21; 1 O'Le? CI b "' p,efect j@l1laLaO'HO, weL'w,~~,1-67 ; TeliFa", +,4021"31106'1'7' ' .. -- ----d- ' _ . I ' h ,p,eht", aPUCUr"'" .~ Cu' 10
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t DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI

CADASTRALA

SERVICIUL CADASTRU EDILITAR IMOBILIAR

Str. Academiei nr. 3-5, sector 3

etaj: 3, cam. 65

tel.: 31.0 12 00; 30555 40; 305 55 00 înt. 3365

SMC certificallSO 9001 : 2000 SMM certificat 13014001 2004

Primaria Municipiului Bucuresti

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
D.G.D.I.P.U.

Jt~;.~~.~r;f..~~i.~.~;<-200 LUNA /r... ZIUA ..(: .

Directia Administrare Patrimoniu

Biroul Concesionari si Vinzari Legea 85(SAD)

Catre,

Nr.1611/18419/1504.l1.2007

,,,)~\"J~ '
/ (1'. ~I ~, '1 .

V\v rf(/ Spre stiinta: Directia Juridic C a le
\ \ A DOSARE SI EMITERE AVIZE LEGEA 10/2001

./ \)J .
"j '{.\

J

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

- Urmare adresei nr.l611l30.10.2007 a Directiei Administrare Patrimoniu -Biroul

Concesionari si Vinzari Legea 85 (SAD)-, inregistratata la Directia Evidenta Imobiliara si
Cadastrala cu nr•...:..18419/30.l0.2007 si inregistrata la Serviciul Cadastru Edilitar Imobiliar cu
nr.1504/31.1 0.2007 va comunicam urmatoarele:

- Imobi1ul posat de dumneavoastra (cu culoarea verde) pe planul anexat scara 1/500
ca" fiind adiacent imobilului din Calea Grivitei nr.164A,sector 1 (actual Bd.Nico~ Titulescu

m.118) ;,ceurmeaza a se conces~ona, nu se su])ra])une cu zmobilul notificat in dosarul de Ler~e~10/200 1 n~ 4O!}l~00 1, identificat ca pentru terenul situat in Sos. Orhideelor, Sos. Basarabi f n'jAnexe: .

-Plan topografic scara 1/500 cuprinzind imobilul din Calea Grivitei nr.164A.
!

~,

Intocmit:ing.Duca.ltifi1jN:;-14.11.201f( ,
.'"' [)

J- \ el./
~,.~
~~1 \



6OJ:O ,LlII., 80/1 g.c ( .o;t .. I
PRIMARIA M\J~!C~\PiUt.lJ) BUCUR

DIRECTi.b Li: ,c\CH!ZITII

ICONCESIONARi SI CONTRACTE

!2~~t,hun~~~.::.·.·~~iJ~:.....·~·i~~..·.~~.:...

Catre

Primaria Municipiului Bucuresti
Biroul Concesionari si Vânzari Legea 85 (S.A.D.)
Str. Regina Elisabeta nr.47

Urmare adresei dumneavoastra nr.91 68/06. 12.2006, înregistrata la Directia Impozite si
Taxe Locale Sectorl cu nr. 49268/13.12.2006, va comunicam faptul ca terenul din Bd. Nicolae
Titulescu nr.118 nu figureaza în evidentele noastre.""'-----------------

Cu stima,

Sef serviciu,
Huidici Viorel

~

Referent

1p::
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DEC. 224 121l21l9S1 L 1Le I-'latra Neamt - lntralegls

DECRET Nr. 224 din 12 decembrie 1951

privitor la urmarirea imobiliara pentru realizarea creantelor Statului

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA;
PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL NR. 117 din 12 decembrie 1951;

ART. 1

Page 1 01 )

xi

Urmarirea restante lor si majorarilor din impozite, taxe si alte venituri bugetare, datorate de populatie se
poate face, si prin scoaterea in vanzare a bunurilor imobiliare apartinand restantierului.

ART.2

Vanzarea imobiliara se incuviinteaza de catre Judecatoria Populara a locului unde este situat imobilul, la
cererea unitatii financiare care a pornit urmarirea .

.~ ART.3

) Daca debitorul nu a achitat, in termenele legale, datoriile din impozite, taxe si alte venituri bugetare, se
va proceda la sechestrarea averii imobiliare a acestuia si a familiei lui (sot, sotie, copii si parinti), cu care
are gospodarie comuna si au mai multe imobile.

Sechestrarea averii imobiliare se face de un inspector financiar sau alt functionar desemnat de
circumscriptia sau sectiunea financiara respectiva.

Odata cu aplicarea sechestrului se va da debitorului un avertisment scris prin care i se pune in vedere ca
daca in termen de zece zile de la aplicarea sechestrului pe averea imobiliara nu va achita suma datorata i
se va scoate imobilul in vanzare.

ART.4

Nu se poate sechestra si scoate in vanzare casa de locuit cu anexele sale, in total sau in parte, locuita
efectiv de debitor cu familia sa.

ART.5

Procesul verbal de sechestru se intocmeste in trei exemplare si va cuprinde:

- Data si locul intocmirii procesului verbal de sechestru;

- Numele, prenumele si functia organului financiar care il intocmeste;

- Numele, prenumele si domiciliul debitorului;

- Numele si prenumele martorilor;

- Suma datorata si natura debitului;

hnp://172.16.1.22:8090/1egis/oficiale/afis.php?f=70&cadru=2&frmPrint=l

•

27.04.2007
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- Descrierea generala a imobilului sau partii de imobil ce se scoate in vanzare si locul unde este situat;

- Evaluarea imobilului;

- Averea imobiliara scutita de urmarire.

In procesul verbal de sechestru se vor consemna plangerile sau observatiunile facute de debitor sau
marturii asupra modului cum s-a aplicat sechestrul.

Procesul verbal se va semna de .cel care l-a intocmit, de debitor si martori. Refuzul acestora de a semna
se va consemna in procesul verbal.

Un exemplar din procesul verbal de sechestru se va preda debitorului, unul ramane la unitatea financiara
care a inceput urmarirea, iar altul se va inainta judecatoriei populare pentru a dispune transcrierea in
registrul de transcriptiuni sau in Cartea Funduara.

ART.6

)eful Sectiunii Financiare orasenesti (raionale) poate permite debitorului sa vanda imobilul sechestrat in
, total sau in parte pentru achitarea sumei datorate.
;

ART.7

In cazul cand debitorul n-a achitat sumele datorate in termenul de zece zile de la inmanarea

avertismentului prevazut de art. 3 din prezentul Decret, unitate a financiara care urmareste debitul va cere
judecatoriei populare a locului unde este situat imobilul sa incuviinteze vanzarea.

ART.8

Cererea de incuviintare va cuprinde:

- Numele, prenumele si domiciliul debitorului;

- Legea pe baza careia a fost stabilit debitul;

) . Suma de plata si perioada de timp pe care este datorata;

- Imobilul ce se urmareste si locul unde este situat.

La cerere se va atasa do sarul de urmarire care va cuprinde:

- Copia instiintarii de plata si dovada inmanarii acesteia;

- Un exemplar din procesul verbal de sechestru;

- Dovada de primire a avertismentului de plata;

- Un extras din rolul debitorului, cu aratarea quantumului debitorului urmarit.

http://1 72.16.1.22: 8090/legis/oficiale/afis.php?f=70&cadru=2&frmPrint=1 27.04.2007
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ART.9

.0.--0- - --

In termen de cinci zile de la primirea cererii si dosarului, judecatorul verifica daca acestea contin toate
elementele prevazute la art. 8.

Daca cererea a fost introdusa fara respectarea dispozitiunilor de mai sus, judecatorul o restituie cu intreg
dosarul unitatii financiare respective, acordand un termen pentru completarea actelor.

In cazul cand in termenul acordat nu se fac completarile cerute, cererea se considera neintrodusa, iar
judecatorul va instiinta serviciul financiar ierarhic superior celui obligat a face completarea.

ART.10

Pentru cererile facute cu respectarea dispozitiunilor art. 8, judecatorul fixeaza termenul de judecata in
cel mult zece zile de la primirea cererii si dispune citarea partilor.

ART.l1

. ~ ..Japrimul termen de infatisare, debitorul urmarit sau tertii interesati, sunt obligati sa depuna, sub
";) sanctiunea decaderii, toate probele de care inteleg sa se serveasca.

)

In cazul cand partile, desi citate legal, nu se prezinta, judecatoria populara examineaza cazul in lipsa lor.

ART.12

Daca debitorul prezinta judecatorului, fie inainte de termenul de judecata, fie la judecata, dovada
achitarii sumei datorate, judecatorul da o incheiere de incetare a urmaririi.

ART.13

In solutionarea cazului, judecatoria populara examineaza:

a) Daca felul impozitului, taxei sau altor venituri bugetare ce se urmaresc sunt prevazute de lege;

b) Daca persoana urmarita poate fi obligata, potrivit legii, la plata acelui impozit, taxa sau venit bugetar;

. ~ c) Daca stabilirea debitului s-a facut cu respectarea procedurii legale;
T)

d) Daca debitorului i s-au acordat scutirile sau reducerile la care avea dreptul potrivit legii.

ART.14

Daca impozitul, taxa sau alte venituri bugetare ce se urmaresc, nu sunt prevazute de lege, instanta
respinge cererea unitatii financiare.

Daca din dezbateri rezulta ca impozitul sau taxa au fost gresit calculate, judecatoria populara suspenda
judecarea cererii si restituie dosarul unitatii financiare pentru recalculare.

Cand unitate a financiara gaseste ca nu este cazul de recalculare, inainteaza dosarul cu propuneri unitatii
financiare superioare. Aceasta se pronunta asupra calculului impozitului si trimite dosarul cu adresa

hnp:/ /172. ]6.1.22:8090/legis/oficiale/afis.php?f==70&cadru==2&frmPrint==1 27.04.2007



motivata, direct judecatoriei respective pentru reluarea judecatii.

Instanta nu poate acorda esalonari de plata si nici anula sau judeca in fond stabilirea debitului.

ART.15

Daca judecatoria populara stabileste ca unnarirea este legala, da o hotarire prin care incuviinteaza
vanzarea imobilului de catre organele Ministerului Finantelor si obliga pe debitor la plata cheltuielilor de
judecata.

Hotarirea este supusa recursului la instanta superioara, in termen de zece zile de la pronuntare.

Recursul nu suspenda executarea.

ART.16

Imediat dupa obtinerea hotaririi judecatoriei populare, unitate a financiara va fixa termenul de vanzare,
care nu poate fi mai mare de 15 zile de la pronuntarea hotaririi.

'i In acest scop, se vor emite publicatiile de vanzare, care vor cuprinde:
IJ

- Numele unitatii financiare care face urmarirea;

- Numele si prenumele debitorului urmarit;

- Descrierea imobilului urmarit;

- Evaluarea imobilului;

- Data, ora si locul unde se va face vanzarea;

- Denumirea judecatoriei populare care a incuviintat vanzarea, numarul si data hotaririi respective.

Publicatia de vanzare va fi afisata la locul imobilului si la usa unitatii financiare urmaritoare cu cel putin
cinci zile inainte de ziua fixata pentru vanzare.

Daca debitorul achita suma datorata, majorarile si cheltuielile de judecata, inainte de termenul fixat
pentru vanzare, sau chiar in ziua vanzarii, aceasta nu se mai face.

ART.17

Vanzarea se face la evaluarea prevazuta in procesul verbal de sechestru.

Rezultatul vanzarii se va consemna intr-un proces verbal.

Vanzarea este interzisa catre sectorul particular.

ART.18

http://I n.16.1.22:8090/legis/oficiale/afis.php?f=:70&cadru=2&frmPrint== 1 27.04.2007
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Daca la primul termen vanzarea nu se poate face din lipsa de cumparatori, imobilele vor fi predate fara
plata Comitetelor Executive ale Sfaturilor Populare din orasul sau comuna unde este situat imobilul,
incheindu-se despre aceasta proces verbal.

In acest caz, debitul urmarit se scade cu suma reprezentand evaluarea imobilului, iar daca evaluarea este
mai mare, scaderea se face numai in limita debitului ..

ART.19

Dispozitiunile prezentului Decret se aplica cu incepere de la data publicarii in Buletinul Oficial.
Urmaririle incepute potrivit legii anterioare vor continua dupa acea lege, daca unitatea financiara nu
incepe o noua procedura de urmarire potrivit prezentului Decret.

ART.20

Dispozitiunile cuprinse in art. 240 pana la art. 272 inclusiv din legea NI. 269 din 1 Aprilie 1942, pentru
Codul de Procedura Fiscala, cu toate modificarile ulterioare, se abroga.
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TlmlJru sec

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE

Subsel11natul Stancscu Valcrian-Nclu, domiciliat în Bucuresti, str. Turcia nr.

127, bl. 2, sc. 1, el. 4, ap. 17, sectorul 1, identificat cu B.l. scria 8.0. nr. 231307
eliberat de Circa 17 la data de 15 februarie 1981, reactualizat de Sectia 4 la data de 1)

ianuarie 1991, în calitate de vânzator, denumit în continuare astfel în cuprinsul
contractului si

Subsel1111atii Bâzgan Mihai-MarimI si Bâzgan Melentina, soti, domiciliati în
Bucuresti, bd. Hristo Botev nr. 12-14, el. 2, ap. 6, sectorul 3..,identificati cu permis de
conducere nr. B0034l4l5 eliberat la data de 28 octombrie 1999 de Inspectoratul
General <\1Politiei si, respectiv cu c.I. seria RR nr. 075514 eliberatft de Secpa 10 la
data de 2 ucccmbrie 1999, în calitate de cumparatori, dcnumiti în continuare astfel în
cuprinsul contractului, întelegem de comun aeord sa încheiem prezentul Contract de
vânzaJ"c-Ctllllpa •.al-e, În urmfttoarele conditiuni:

Subsc1lll1atul Stancscu Valcdan-Nclu vând solilor 13âzgan Mihai-Ma •.iall si
Bâzgan Mclcntina, Întregul drept de proprietate asupra imobilului situat În
Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu f.n.,(În prezent Calea Grivitei nr. 164'A) sectorul'
1, llvâ/ld Ilr. cadastral 5813, compu-s din· teren În suprafata de 254 mp, cu
urmatoarele vecinatati:

la Nord - Ghitescu D.;
la Est - alee; •
la Sud - teren proprietatea primariei;
la Vest - Calca Gl'ivitci.

Desi din actele de proprietate rezulta eri supnlfaF'\ de teren este de 254 mp, din
Fisa bunului imobil avizata de Oficiul National de Cad astru, Geodezie si Cartografie,
sllpmrata dc tercn din masuratori este de 253,40 mp, categorie de folosinta TDI, cod
grupa destinatie CC.

Adresa imobilului este Calea Grivitei nr. 164 A, potrivit certificatului nr.
20257/7237 tiin data de 5 iulie 2000 emis de Primaria Municipiului Bucuresti 
Departamentul Patrimoniului Imobiliar - Directia Evidenta Proprietati - Serviciul
Nomenclaturrl UrbanrL

Eu', Stanescu Valerian-Nelu, declar ca am dobâlldit imobilul ce face obiectul
prezentului contract, prin mostenire, de la mama mea, Stanescu Nicolina, În baza
ccrtilicatului de mostenitor nr. 3 din data de 12 ianuarie 2000 eliberat de Biroul
notarului public Lidia Scceleanu în dosarul succesoral nr. 312000. Aceasta, îl dqinea,
în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate privata nr. L4~.04lI din _data
de 1octombrie 1,9~7emis, potrivit dispozitiilor art. 35 alin. 5, din Legca nr. 18/1991,
de· Prefectura Municipiului Bucuresti, transcris sub nr. 15171 din data de 16 octombrie
1997 de Juuecatoria Sectorului 1 Bucuresti. Ordinul prefectului nI'. 317 din data de 30
septembrie 1997 (tabel anexa, pozitia 1) a fost emis urmare sentintei civile nr. 326 din
data de 29 mai 1996 pronuntata în dosarul nI'. 613/1994 de Tribunalul Municipiului
Bucuresti - Sectia Contencios Administrativ, ramasa definitiva prin anularea ca
netimbrat ti recursului, potrivit deciziei civile nr. 320 din data de 19 deccmbrie 1996,
prolluntata de Curtea dc Apel Bucuresti - Sectia Contencios Administrativ În dosarul
nr. 1238/1996.

lmobilul este înregistrat în evidentele fiscale, astfel cum rezulta si din certificalul
fiscal nr. 10004645 din data de 9 iunie 2000 eliberat, de Directia Impozite si Taxe
Locale a Sectorului 1 Bucuresti.

lmobilul este liber de oricc sarcini si urmariri de orice natura, nu a rost scos elin

circuitul civil. Întcmciul vrcunui uctnormuliv de trccerc În proprietatea statului, ustlc!
efi se n il[1 liber si continuu în proprietatea mea, a vânz[ltorului, din momentul



dubC\I1dirii si 1'[111[1îll pre7.ent, astlCl cel îi g,lrante7. pe cu 111pflriitori Împotriva oriciirci
cvicliulli, COl1l'Drlll ,11"1. 1117 Cod civil.

'Transllliterea proprictrltii si a puscsiullii arc luc azi, data autclltilidirii
prczcntului cOlltrad dc vâllzarc-cumprlrare, filril nici () altil furmalitate.

I':u, Stanescu Valeriall-Nelu, declar pc proprie raspundere, cunose<Înd

prevederile 'Irl. 292 dill Codul pel\,tI, Cel IIU lll11 ÎIIstrilil\~II, sellil\lb,ll, dUll11t S~IUiputce,\l
acest i1110bil de la data dob[u1llirii si pân[l azi, data <lutclltiiicflrii prezentului contract.

1\l1po:l.iklc ~i l<lxelc ,lrcrente imobilului vândul sunt ,lehil,lte la f.i de mine,
V[\Ilz[ltor, uala ue la care ele trec asupra cumpar8torilor, care achita si toate cheltuielile

(taxe, onorariul notarial si orice alte cheltuieli) ocazionate de prezenta autentificare.

Noi, partile semnatare ale prezentului contract declaram pe proprie raspundere,
sub sanqiunea legii penale, ca pretul real al vânzarii, stabilit de comun acord, este de
229.362.000 (douasutedouazecisinouamilioanetreisutesasezecisidouamii) lei, pe
care eu, vânzator, l-am primit integral de la cumparatori, azi, data autentiticarii

prezentului contract.
Subsemnatii Bâzgan Mihai-Marian si Bâzgan Melentina cumparam de la

Stanescu Valerian-Nelu întregul drept de proprietate imobilului situat în
Bucuresti, bll. Nicolae Titulescu f.n., (în prezent Calca Grivitei n •.. 164 A) sectorul
i, descris mai sus, la pretul de 229.362.000 (douasutcdouazecisinouamilioalle
treisutes~lsezecisidoualllii) lei si în conditiile prezentului înscris.

Noi, cumparatori, cunoastem situatia juridica si de fapt a imobilului ca fiind cea
descrisa mai sus ele vânzator, stim ea nu are sarcini sau servituti, astfel C[l, declar[lm C[l
suntem elc acord sa scutim judecatoria competenta de veriticarea sarcinilor imobiliare,
întclcgând sa dobândim astCel acest imobil si pe riscul nostru, în conformitate CLI
prevederile art. 716 Cod procedura civila, fara ca prin aceasta sa se înl[lturc
rrlspunLlcrca vânz[ltorului în caz de evictiune, potrivit art. 1337 Cod civil.

Noi, cumpari.Hori, declaram ca ne obligam sa prezentam contractul de vânzare
CLlll1ptlrarc la .lullec[ltoria Sectorului I 13ucuresti, În vederea Îndeplinirii formalitfltilor
de publicitate imobiliar[l - înscrierea în cartea funciara nedefinitiva, potrivit
dispozitiilor art. 4S alin. 3 din Legea nr. 36!l99S, arI. 22 si art. S6 coroboratc cu arI. 61
din Legea nr. 7/1996.

Declaram c[l ne-:au [ost aduse la cunostinta dispqzitiile arI. 1303 Cod civil
I'cll:ri(ll~\rl.: 1,1sel'iol'.iltlte:1 pn.:lului, ale Legii 111'. R7/1994 privind combaterea eva/.iunii
liscale si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru
pentru adi v itatca notarialtl, rc1'eritoare la nulitatea contractului ue vfll1'-.arc-cumparare
în cazul În care, printr-un act ascuns, ne-am înteles SEI se plateasca un pret mai mare
decât cel u in prezentul act; stim ca, În aceasta situatie, devine nul atât actul aSClIns, cflt
~i actul autentificat de notarul public.

Taxa de timbru, onorariul si timbrul judiciar au fost stabilite la valoarea
contractului ce a fost determinata pe baza expertizei efectuate de Camera Notarilor
Publ ici Bucuresti CLi nr. 1625/1998.

Adul s-a Întocmit, la Biroul Notmllllli Public CARMEN VARGA, în 7
exemplare, azi data autentificarii, din care 6 exemplare s-au înmânat partilor si I
exemplar s-a depus la arhiva biroului notarial.

VÂNZATOR, CUMP ARATORI,"
Bâzgan Mihai-Mari 7_

Bâzgan Melentina

~ 'f;,~~~



ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

CARMEN VARGA

Str. Lt. Câmpeanu nr. 5,

bl. 2, se. 1, parter, ap. 4,

Sectorul 5, BUCURESTI

Telefon-fax: 423 1628

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. --
Anul 2000 luna iulie ziua 11

În fata mca, CARMEN VARGA, notar public, la sediul biroului, s-au prezentat:
1. Stanescu Valerian-Nelu, domiciliat în Bucuresti, str. Turda nr. 127, bl. 2, se.

1, eL 4, ap. 17, sectorul 1, identificat cu B.I. seria B.D. nr.,231307 eliberat de Circa 17
la data de 15 februarie 1981, reactualizat de Sectia 4 la data de 8 ianuarie 1991, în
!lumc propnu,

2. Bâzgan Mihai-Marian, domiciliat în Bucuresti, bd. Hristo Botev nr. 12-14,
ap. 6, sectorul 3, identificat cu permis de conducere nr. B00341415 eliberat la data de
28 octombrie 1999 dc Inspectorâtul General al Politiei, în nume propriu,

3. Bâzgan Meleritina, domiciliata în Bucuresti, bd. Hristo Botev nr. 12-14, eL 2,
ap. 6, sectorul 3, identificata cu C.I.'serîa RR nr.075514 eliberata de Sectia 10 la data
de 2 decembrie 1999, în nume propril.~, care, dupa, Citirea actului, au consimtit la
autentificarea pr~zentului înscris si au sdnnat toate cele 7 exemplare ale sale.

În temeiul art. 8 lit. b din Legea nr. 36/1995, SE DECLARA AUTENTIC
PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a taxat cu 3.293.620 lei cu chitanta nr. 64002-034428 emisa de C.E.C. -...

Agentia Alexandria la data de 7 iunie 2000.
S-a perceput onorariul de 3.218.620 lei cu chitanta nr. 890 emisa de biroul

notarial la data de 7 iunie 2000.

S-a aplicat timbrujUdicia.r~l.O~ .. de 50.000 lei.t(- O •. ~Iy;..,
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JUDECATORIA SECTORULUII BUCURESTI

Prezentul drept s-a intabulat în C,F. colectiva nr. __ si C.F. irldividuala nr. __ din data
de 2000.

Conducator de Carle Funciara,



PRIMARIA SECTORULUI 1
SAC- Reglementari Urbanistice
Nr.9136/2006

AVIZ DE URBANISM nr. 8 CA 8/15.03.2006
PUD Calea Grivitei nr.164 A

extindere imobil Ds+P+3E, atelier, garaj

Beneficiar Bazgan Mihai Marian Proiectant: ICPECOM SCA

REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI ce a generat documentatia de urbanism-
- Imobil alcatuit din: lotul de la nr.164 A cu S = 254,00 mp, proprietate privata si lotul adiacent
- S = 149,95 mp pentru care s-a solicitat concesionarea.

AMPLASARE, DELIMITARE, STUDII:

-amplasamentul studiat se afla iri zona rezidentiala a Municipiului Bucuresti. Terenul este cuprins
-,1 in PUG aprobat' cu HCGMB nr.269/2000 - zona CB3 - subzona poli urbani principali cu

POTmax. admis = 70 %, CUTmax. admis = 4,5.

SE AVIZEAZA: extinderea locuintei existente pe IOhll adiacent propus concesionarii cu o
constructie Ds+P+3E cu functiunea atelier si garaj care se va amplasa la limita de nord-vest si
sud-vest a proprietatii, retrasa fata de limita sud-est.
Amplasament conform plan reglemeI'ltari anexat.

-Indicatori urbanistici: POT= 69,64 %; CUT= 2,53 ; RH- corespunzator unui regim de inaltime
Ds+P+3E

Accesul se va realiza din aleea dinspre latura de sud-est a proprietatii.
Parcarea/gararea se rezolva in incinta proprie.

AVIZE NECESARE pentru promovarea PUD in cadrul Consiliului Local Sector 1:
Avizul Comisiei de Precoordonare retele PMB nr.514047/17.02.2006; Avizul Comisiei de
circulatie - PMB nr.372 bis/08.02.2006.

La faza AC se vor respecta conditiile impuse prin avizele sus mentionate cu planurile lor anexa

Intocmit,
Arh. Lucia Ionita

Arhitect Sef al sectorului 1
Arh. Oana Radulescu

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal din 22.12.2003 publicat. in M.a., J?artea 1 nr.927/23.12.2003, avizul se taxeaza cu 350.000 lei, chitantei nr.J12.?~.~.din .~Y....rfj •.7oP.Jo. Prezentul
aviz poate fi folosit numai dupa aprobarea POD-ului de catre CLS1. Autorizatia de construirel'e va elibera
respectind datele tehnice solicitate prin acest aviz, avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de
organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator si in
conditiile aprobarii de CLS1.


