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Consiliui Generai al Municipitlt"Scuregti

HOTANANT
nrivind ar:r:eotarea cererii Guvefnului RomAniei pentru trecerea

t#r;;d;i-Jnt* tineri, destinate inchirierii, din zona A - cartier

Constantin BrAncuii, r""iot 6, din proprietatea pu.blicb a Municipiului

Bucuiegti in proprietatea publicd a statului

in vedere expunerea de motive a Primarului General al

Bucuregtigiraportuldespecialitatea|DireclieiGenera|e
fnulititii q' planiflcare Urband - DirecJia Administrare

Comisiei pat;imoniu 9i avizul Comisiei juridice

cadrul bonsiliului General al Municipiului

Avdnd
Municipiului
Dezvoltare,
Patrimoniu;
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Bucuregti,

Ludnd in considerare cererea Guvernului Romdniei nr-

20ft BO]D.N.A. din 06.05.2009 transmisd consiliului Local al

Sectorului 6 al MuniciPiului B

64873131.'10.2005, Protocolul d

Agen{ia Nalionald Pentru
li+aarcl'10'2005 9i consiliul 

64876131'10.2005, Protocolul de
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64879i31 10,2005, Protocolul cie pib)osisimire incheiat intre Agen:ia

Naiionali pentru Locuinte cu nr, de inregistrare 12465131,10.2005 si

Consiliul Locai al Sectorului 6 al Municiplului Bucureg'ri cu nr' ie
inregistrare 64BBO/3'1.10.2005, Protocolul de predare-primire inchelat inii-e

Rge-ntia Na{ionald pentru Locuinte cu nr. de inregistrare 12467131.i0-2005

9i- Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuregti cu nr. de

in reolstra re 64BB 1 131.10.2005;" in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), art. 10 alin' (2) din

Legea nr, 21311gg} privind proprietatea publicd $i regimul- juridic al

acesteia, cu modiflcdrile gi completdrile ulterioare, ale Anexei 3, Iit. j) din

Hotdrarea de Guvern nr- MB/1999 privind aprobarea Normelor tehnice

pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al

comunelor, oraqelor, municipiilor 9i judelelor 9i ale Hotdrdrii de Guvern nr'

126312005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privatd a

siatului gi din administrarea Agen\iei Naiionale pentru Locuinte in

proprietaGa publicd sau, dupd ca2, in proprietatea privatd a Municipiului

Bucuregti gi in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucuregti -
Anexa nr. 1;

in baza prevederilor Legii nr. 15211998 privind infiinfarea Agenliei

Na!ionale pentru Locuinte, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare gi ale Hotdrdrii de Guvern nr. 96212001 pi-ivind aprobarea

normelor meiodologice pentru punerea. Tn aplicare a prevederilor.Legii nr'

1s2l1ggg privind lnfiinlarea Agenliei Nationale pentru Locuinle, cu

mod ificdrile gi completdrile ulterioare;
in t"r.iu1 prevederilor air. 36 alin. (2) lit. c), alin. (9) qi art. 45. alin' (3)

din Legea nr.2151200'1 privind administrafia public5 localS' republicatd' cu

mod ifl cdrile 9i completdtile ulterioare'

coNSILIUL GENERAL AL MUNlClPluLul BUCURE$TI
HOTAMgTE:

Art.1 Se acceptd cererea Guvernului Romaniei privind trecerea

blocurilor de locuinJe, situaie in sectorul 6, zona A - cartier Constantin

BrAncugi, Bd, Timigdara - Str. Valea Oltului, identificate conform anexei nr'

1, din proprietatea publici a Municipiului Bucuregti in proprietatea publica a

cu nr pdra rea locuintelor'
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Aft,3 Adaposturile de Apdrare LocalS AniiaerianS, situaie irr

subsolurlle imobilelor prevdzute la art. 1, constituje domeniul public al

Municipiului Bucuregti 9i nu vor face obiectul instrlinirii.
Art.4 Anexele nr. 1 gi nr.2fac parte integranta din prezenta hotirAre.
Ad.5 Prezenta hotdrAre se va comunica Secretariatului Generat al

Guvernuiui RomAniei, prin grija Secretarului General al Municipiuluj
Bucuregti.

Art.6 Directiile din cadrul aparatului de specialjtate al Primarului
General al Municipiului Bucuregti 9i Consiliul Local al Sectorului 6 al

Municipiului Bucuregti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotd16ri.

Aceasti hotdrdre a fost adoptati in gedinfa extraordina ri a

consiliului General al Municipiului Bucuregti din data de 2s.08.2010.

PRE$EDtNTE DE $EDtNTA, SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Bucuregti,
Nr. 180
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