
SHI
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului §ii din 

administrarea Ministerului Educa^iei §ii Cercetarii, in domeniul public al 
Sectorului 1 al municipiului Bucure§;ti $i in administrarea Consiliului Local al

Sectorului 1 al municipiului Bucure^iti

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.l.- Se aproba trecerea bunului imobil „Clubul Copiilor Sector 1 - Baza 

Sportiva Cire§arii”, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte 

integranta din prezenta lege, din domeniul public al statului §i din administrarea 

Ministerului Educa^iei §i Cercetarii, in domeniul public al Sectorului 1 al 
municipiului Bucure§ti §i in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al 
municipiului Bucure§ti.

Art.lPredarea-preluarea imobilului prevazut la art.l se face pe baza de 

protocol incheiat intre par^ile interesate, la valoarea de inventar a acestuia, in 

termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art.3.- Prin hotarare a Guvemului, se modifica in mod corespunzator 

Hotararea Guvemului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventamlui centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare, 
in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ;;edinta din 21 septembrie 

2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitufia 

Romaniei, republicata.

p. PRE^EDINTELE SENATULUI

§>erban-Constantin Valeca

dana.popescu
Rectangle
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Anexa

Datele de identificare ale imobilului „Clubul Copiilor Sector 1 - Baza Sportiva Cire§arii”, 
aflat in domeniul public al statului §i in administrarea Ministerului Educa^iei §i Cercetarii, care sc 
transmite in domeniul public al Sectorului-1-al~Mrmicipiului'Bucure§ti §i in administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1 al Mimicipiului Bucure§ti

Numar
inventar

MFP

Persoana juridica de 
la care se transmite 

imobilul

Persoana juridica la 
care se transmite 

imobilul

Nr. Cod
clasiflcare

Descriere
imobilcrt.

Sectorului 1 al 
Municipiului Bucure§ti 

in administrarea 
Consiliului Local al 

Sectorului 1 al 
Municipiului Bucure$ti

Statul roman din 
administrarea 
Ministerului 
Educatiei §i 
Cercetarii

Imobil format 
din teren §i sala 

de sport
36634 8.29.091.




