
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 

privind inscrierea in domeniul privat al municipiului Bucure~ti a bunului imobil ce face 
obiectul Certificatului de vacanta succesorala nr. 8/30.03.2021, situat in Bucuresti, str. 

' ' Murgului nr. 36, bl. 55A, et. 9, ap. 94, sector 3 ~i transmiterea acestuia in administrarea 
Administratiei Fondului lmobiliar 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti nr. 3814/26.05.2021 ~i raportul de specialitate nr. 1282.3/26.04.2021 al Directiei 
Patrimoniu; 

Vazand avizul Comisiei de patrimoniu nr. 43/31.05.2021 ~i avizul Comisiei juridice ~i 
de disciplina nr. 210/31.05.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure~ti; 

Luand in considerare Certificatul de vacanta succesorala nr. 8/30.03.2021; 
Tinand cont de prevederile art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 108 lit. a), art. 129 a lin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) ~i 

art. 354 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
H OTARA$TE: 

Art.1 Se inscrie in domeniul privat al Municipiului Bucure~ti bunul imobil ce face 
obiectul Certificatului de vacanta succesorala nr. 8/30.03.2021, avand datele de identificare 

' prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Se transmite in administrarea Administratiei Fondului lmobiliar bunul imobil 

prevazut Ia art. 1. 
Art.3 Predarea-primirea bunului prevazut Ia art. 1 se va face pe baza de proces 

verbal incheiat intre Comisia de reprezentare a Municipiului Bucure~ti in fata cabinetelor 
notariale pentru indeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante ~i 
acceptarea acestora sub beneficiu de inventar in numele Municipiului Bucure~ti ~i 
Administratia Fondului lmobiliar. 

Art.4 Administratia Fondului lmobiliar va suporta toate cheltuielile care greveaza 
asupra bunului imobil prevazu ~rtNI . 1 
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Art.5 Primarul General al Municipiului Bucure~ti, prin directiile din cadrul aparatului 
de specialitate, Administratia Fondului lmobiliar ~i Comisia de reprezentare a Municipiului 
Bucure~ti in fata cabinetelor notariale pentru indeplinirea procedurilor legale de dezbatere 
a succesiunilor vacante ~i acceptarea acestora sub beneficiu de inventar in numele 
Municipiului Bucure~ti vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti din data de 02.06.2021. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 

Sorin Purcarea 

Bucure~ti, 02.06.2021 
Nr. 169 

SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI, 

Georgiana Zamfir 
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ANEXA Ia Hotararea C.G.M.B. nr. /69~. 19~ • ..,& /l.l 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 
ce face obiectul Certificatului de vacanta succesorala nr. 8/30.03.2021 

Amplasament imobil 

Bucure~ti, Str. Murgului 

nr. 36, bl. 55A, et. 9, ap. 94, 

sector 3. 

Elemente identificare 

!mobil compus din 1 (una) camera de locuit ~i dependinte, in 

suprafata utila de 19,30 mp, din care suprafata locuibila de 

12,55 mp, conform actelor de proprietate, impreuna cu cota 

parte indiviza aferenta de 0,96% din paqile ~i dependintele 

comune ale imobilului, care, prin natura ~i destinatia lor sunt 

in proprietatea comuna, fortata ~i perpetua a tuturor 

coproprietarilor, precum ~i dreptul de folosinta asupra 

terenului aferent acestuia, in cota parte aferenta, atribuit in 

folosinta in baza Deciziei nr. 145/1970 emisa de Comitetul 

Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucure~ti . 
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