
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari privind trecerea 

imobilului situat in ~oseaua Straule~ti nr. 608, sector 1, din domeniul public al statului ~i din 
administrarea Bancii Nationale a Romaniei in domeniul public al municipiului 8ucure~ti 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului 8ucure~ti 
nr. 5376/22.07.2021 ~i raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu nr. 11211/15.07.2021; 

Vazand avizul Comisiei de patrimoniu nr. 55/29.07.2021 ~i avizul Comisiei juridice ~i 
de disciplina nr. 293/02.08.2021 din cadrul Cosiliului General al Municipiului Bucure~ti; 

Tinand cont de adresa emisa de Primaria Sectorului 1 nr. 33657/05.07.2021, 
inregistrata Ia Directia Patrimoniu sub nr. 11211/07.07.2021; 

Luand in considerare Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 103/2021 prin 
care se solicita Consiliului General al Municipiului Bucure~ti sa ceara Guvernului Romaniei 
trecerea din domeniul public al statului ~i din administrarea Bancii Nationale a Romaniei in 
domeniul public al municipiului Bucure~ti ~i administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a 
imobilului- teren situat in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 608, sector 1; 

I I I 

fn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) lit. d), alin. (7) lit. i) lit. k) art. 139 alin. (3) 
~i art. 292 alin. (1), alin. (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 8UCURE$TI 
H OTA RA$ T E: 

Art.1 Se solicita Guvernului Romaniei emiterea unei hotarari privind trecerea imobilului 
situat in Bucure~ti, ~oseaua Straule~ti nr. 608, sector 1, din domeniul public al statului ~i din 
administrarea Bancii Nationale a Romaniei in domeniul public al municipiului Bucure~ti. 

(2) lmobilul situat in Bucure~ti, ~oseaua Straule~ti nr. 608, sector 1 va fi destinat 
modernizarii ~i reabilitarii Aleii Tripoli ~i continuarii proiectului ,Promenada Verde". 

(3) Bunul imobil se declara bun de interes public local. 
Art.2 Bunul imobil mentionat Ia art. 1 se identifica conform anexei, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Predarea - primirea imobilului transmis se face pe ba de protocol incheiat 

intre partite interesate, in termenul prevazut in hotararea Guver uiQ M "'' 
.-,; 



Art.4 Prezenta hotarare se va comunica Secretariatului General al Guvernului 
Romaniei prin grija Secretarului General al Municipiului Bucure~ti. 

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucure~ti ~i Secretarul General al Municipiului Bucure~ti vor aduce Ia 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fast adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti din data de 02.08.2021. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 

( Cosmin- Victor Smighelschi 

Bucure~ti, 02.08.2021 
Nr. 245 
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Nr. 
MFP 

96931 

Anexi! Ia HCGMB nr .. . Z.. 'r .. .f../r/) !!./ 
DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului situat in ~os. Straule~ti nr. 60 8 1 sector 1 I solicitat a fi trecut din domeniul public al statului ~i din administrarea 
Bancii Nationale a Romaniei in domeniul public al municipiului Bucure~ti 

Codul de Denumirea Ad resa/carte Valoarea de Caracteristicile tehnice actuale Persoana juridica Persoana juridica Ia 
clasificare bunului funciara inventar de Ia care se care se transmite 

actualizata transmite bunui/CUI 
(lei) bunui/CUI 

8.29.14 Teren liber Municipiul 19.777.501 Teren inscris in C.F. nr. 271159 Statui roman, Domeniul public al 
Bucure§ti l sector cu suprafata: domeniul public, Municipiului 
1 I Sos. Straulesti 

' ' 
-din acte: 16.400 mp din administrarea Bucure§ti 

nr. 60 B -din masuratori: 15.509 mp Bancii Nationale a CUI4267117 
C.F. nr. 271159 Romaniei 

CUI 




