Lista unitatilor de invatamant preuniversitar de stat administrate de AUIPUSP cu situatie juridica
incerta

1. LICEUL TEORETIC « C. BRANCOVEANU »
Din datele furnizate de Administratia Financiara a Sectorului 1 , in anul 1992 , rezulta ca la imobilul din
strada Pajurei nr. 9 , sector 1 , figureaza inscris ca titular de rol Albu Anton , cu o suprafata de teren , de
42, 03 mp in proprietate .
2. LICEUL DE ARTE PLASTICE « N. TONITZA »
Proces pe rol de revendicare deschis de catre Institutul « Sf. Maria » – aflat in faza expertizarii cadastrale
a imobilului in vederea retrocedarii – pentru cladirea din str. Berthelot nr. 58 (Liceul mai are un sediu in
str. Iancu de Hunedoara nr. 27). Cauza nr. 1414/3/2000 aflata pe rolul Tribunalului Bucuresti, avand ca
obiect revendicare imobiliare teren si constructii a fost respinsa.
3. GRUP SCOLAR AGRICOL « HARNAJ »
Notificare de retrocedare inaintata P.M.B. de catre Institutul Apicol pentru o parcela de teren si cladirea
caminului din Bd. Ficusului nr. 18 (sediul liceului).
La ferma didactica a grupului scolar din Aleea Privighetorilor, au fost transferate prin hotarare de guvern
la nivelului anului 1995 catre LOCATO S.A. in vederea amenajarii unei zone rezidentiale destinate
grupurilor de protocol 9,6 ha de teren, dintr-un total de 11,4 ha. Nu au fost inca demarate lucrari.
Conform prevederilor legale asemenea grupuri scolare trebuie sa functioneze cu ferme didactice de minim
5 ha.
4. SCOALA NR. 3 « NICOLAE TITULESCU »
Notificare de retrocedare nr. 2337/12.11.2001, respectiv dosar L10 nr. 18663/14.11.2001, avand ca obiect
revendicare suprafata teren in curtea scolii, solicitant Cuibul cu Barza.
5. Grup Scolar de Aeronautica H. Coanda
SC Romaero a depus documentatia intocmita in baza prevederilor HGR nr.834 / 1991 prin care a solicitat
certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 35073,82 mp , situat in
Bd. Ficusului nr. 44 , Sector 1. De altfel, a fost constituit dosarul nr.28331/3/2007 pe rolul Tribunalului

Bucuresti, avand ca obiect revendicarea imobiliara, dosar al carui recurs a fost respins de catre Inalta
Curte de Casatie si Justitie la data de 29.11.2012.
6. Scoala nr. 13
Din evidentele informatizate ale PMB , rezulta ca pentru imobilul cu adresa postala Bd. Petrila ,nr. 10 ,
respective nr. 10-12 , sector 1 , au fost depuse notificarile nr. 2394 / 2001
Nr. 5876 / 2002 – dosar nr. 15156 / 2001 , respective 36935 / 2002 , prin care s-a revendicat imobilul in
conformitate cu prevederile Legii 10 / 2001, nu s-a emis dispozitia de restituire, fapt pentru care
reclamanta Savut Aurelia a depus cerere de chemare in judecata pe rolul Tribunalului Bucuresti,
constituindu-se dosarul nr. 4371/3/2012, avand ca obiect obligatia de a face L10/2001.
7. Scoala nr. 175
Din evidentele informatizate ale PMB rezulta ca pt. imobilul din str. Lainici nr. 4 a fost depusa
notificarea nr. 4701 / 2001 – dosar nr. 16344 / 2001 prin care s-a revendicat imobilul in conformitate cu
prevederile Legii 10 / 2001, prin masuri reparatorii.
Pt. imobilul din str. Lainici nr. 6 , sector 1 s-au depus urmatoarele notificari :
-

notificarea nr. 4427 / 2001 – dosar nr. 21176 / 2001

-

notificarea nr. 3018 / 2001 – dosar nr. 31274 / 2001

-

notificarea nr. 3017 / 2001 – dosar nr. 33160 / 2001

-

notificarea nr. 4809 / 2001 – dosar nr. 34140 / 2001

-

notificarea nr. 4808 / 2001 – dosar nr. 34141 / 2001

Pe rolul Tribunalului Bucuresti s-a constituit dosarul 362/3/2012, avand ca obiect constatatrea calitatii
de persoana indreptatita la masuri reparatorii pentru imobilul compus din teren 756 mp si
constructie in suprafata de 67,7 mp (derivat din imobilul de la nr.6) si suprafata de 197,5 mp,
reprezentand ½ din suprafata totala de 395 mp (derivat din imobilul de la nr. 6) si obligatia
trasnmiterii dosarului catre CCSD, dosar care a fost admis prin Sentinta Tribunalului Bucuresti
nr. 438/04.03.2013.
Obligă pârâtul MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN PRIMAR GENERAL să emită dispoziţie motivată
prin care să propună reclamantei şi intervenientei măsuri reparatorii prin echivalent pentru
imobilele sus menţionate, constând în despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale
privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, în
termen de 30 zile de la rămânerea irevocabilă a sentinţei.
8. GRADINITA DE COPII NR. 2

Notificare de retrocedare inaintata Primariei Municipiului Bucuresti si inregistrata sub nr.635/12.07.2001,
in urma careia s-au acordat masuri reparatorii prin echivalent constand in diferenta dintre despagubirile
incasate si valoarea reala pentru ap 2 cu cota de teren aferenta in suprafata de 25 mp.
9. Liceul « George Calinescu »
Imobilele din str. N. Titulescu 79 – ateliere-scoala (in parte libere la data de 10.04.2006). A fost constituit
dosarul nr. 3525/3/2002 pe rolul Tribunalului Bucuresti de catre reclamantul Endeleanu Alexandru, avand
ca obiect revendicarea imobiliara, cauza ce a fost respinsa.
prin care s-a revendicat imobilul in conformitate cu prevederile Legii 10 / 2001.
10. Gradinita nr. 252
Potrivit evidentelor PMB , pentru imobilul situat la adresa str. Venezuela nr.7-9, 11, sector1 a fost depusa
notificarea nr. 1533/18.07.2001 – dosar nr. 17353/17.10.2001 , prin care s-a revendicat imobilul in
conformitate cu prevederile Legii 10 / 2001 prin Dispoziția nr. 16908/04.03.2013 a Primarului General al
Municipiului București. Imobilul teren si constructii a fost retrocedat in natura.
11. Gradinita nr. 283
Notificare de retrocedare nr. 3170/03.05.2001, respectiv dosar L10 nr. 1416/18.05.2001, avand ca obiect
revendicare suprafata teren si constructie, solicitant Frank Emil Arthur, dispusa prin Dispozitie
nr.15778/27.03.2012 a Primarului General al Municipiului Bucuresti.
12. Scoala Gimnaziala nr. 183
In baza Sentinței Civile nr. 434/26.03.2009 pronunțată de Tribunalul București – Secția a V-a Civilă, în
dosarul nr. 14573/3/2008, definitivă și irevocabilă cu apel prin Decizia Civilă nr. 842 – A pronunțată de
Curtea de Apel București – Secția a III-a Civilă și pentru Cauze cu Minori și de Familie, în dosarul nr.
1834/2/2011 (432/2011), definitivă și irevocabilă prin care schimbă în parte sentința apelată, emisă ca
urmare a Deciziei Civile nr. 612/28.01.2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I
Civilă și a prevederilor Dispoziției nr. 17040/29.04.2013 a Primarului General al Municipiului București,
a fost dispusa restituirea in natura a unei suprafete de 3.316,96 mp.

