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Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii şi Expunerea de motive a 
Primarului Sectorului 1; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind 
transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1; 

Văzând actul de dezlipire autentificat sub nr. 1777 din 17 octombrie 2014 de către 
Societatea Profesională Notarială „Aequitas”; 

Luând în considerare încheierea nr. 70789/21.10.2014, precum şi extrasul de carte 
funciară nr. 70789/21.10.2014, ambele emise de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul sitaut 
în Bucureşti, Şos, odăi nr. 3-5, Sector 1;  

Pentru o administrare cât mai judicioasă a imobilelor (căi de acces, parcări, spaţii verzi) 
rezultate în urma încheierii actului de dezlipire nr. 1777/17 octombrie 2014; 

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea                   
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1.  Se ia act de finalizarea operaţiunilor cadastrale şi notariale de dezmembrare a 
terenului şi construcţiilor aflate în administarea Consiliului Local al Sectorului 1, situate în Şos. 
Odăi nr. 3-5, Sector 1. 

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, imobilele (căi de acces, locuri de parcare, 
spaţii verzi) având datele de identificare în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre,  vor fi transmise în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1. 

Art.3 . Predarea, respectiv primirea imobilelor menţionate la art. 2 se vor realiza pe bază 
de protocol de predare-primire, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Administraţia 
Domeniului Public Sector 1, în termen de maximum 60 de zile de la data adoptării prezentei 
hotărâri. 



Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din rândul aparatului de 
specialitate comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilelor menţionate la art. 2. 

Art.5 . Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia 
Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală, Administraţia Domeniului Public 
Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 27.11.2014. 
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