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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
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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 şi al Comisiei de 
sănătate şi protecţie socială ale 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;  

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; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

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 având datele de identificare în 

Anexa nr. 1 vor fi transmise în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului 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 Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 în Anexa                      
nr. 1 a prezentei hotărâri. 

 
Art.5 . Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 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 11.12.2014. 
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          Anexa nr. 1  
      la Hotărârea Consiliului Local  

     nr. 208/11.12.2014 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
  Ion Brad 

 
 
 
 
 

LL II SSTTAA  
iimmoobbii lleelloorr   ccaarree  vvoorr  ff ii   ttrraannssmmiissee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa    

DDii rreeccţţiieeii   GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii   PPrrootteeccţţiiaa  CCooppii lluulluuii   SSeeccttoorr  11  
 

 
 
1. Lot nr. 342 reprezentând trotuar, cu număr cadastral 264868, compus din teren în 

suprafaţă de 231 mp; 

2. Lot nr. 344 reprezentând spaţiu verde, cu număr cadastral 264870, compus din teren în 
suprafaţă de 126 mp; 

3. Lot nr. 345 reprezentând spaţiu verde, cu număr cadastral 264871, compus din teren în 
suprafaţă de 33 mp.  

4. Lot nr. 346 reprezentând imobil, cu număr cadastral 264872, compus din teren în 
suprafaţă de 570 mp şi construcţie edificată pe acesta, cu destinaţia de spaţiu comercial, având 
regim de înălţime S+P+1E, cu suprafaţă construită la sol de 570 mp şi suprafaţă construită 
desfăşurată de 6.115 mp, clădire construită în 2014; 

5. Lot nr. 347 reprezentând trotuar, cu număr cadastral 264873, compus din teren în 
suprafaţă de 233 mp; 

 
 
 
 
 


