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CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E

privind trecerea cu titlu gratuit a unei părţi dintr-un imobil,
situat în municipiul Bucureşti, din proprietatea publică a statului şi
administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Se aprobă trecerea din proprietatea publică a statului şi
administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului
de Stat în proprietatea privată a statului a unei părţi din imobilul Bloc F3 –
construcţie neterminată şi teren aferent –, situat în municipiul Bucureşti,
Bulevardul Unirii, sector 3, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta lege.
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Art. 2. – Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a imobilului prevăzut la
art. 1 din proprietatea privată a statului în proprietatea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe.

Art. 3. – Construcţia prevăzută la art. 1 se transmite la valoarea
rezultată din evidenţele contabile la data predării-preluării.

Art. 4. – Agenţia Naţională pentru Locuinţe va finaliza construcţia
trecută în proprietatea sa, potrivit prevederilor art. 1, din fondurile proprii
prevăzute cu această destinaţie.

Art. 5. – Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol
încheiat între părţile interesate, în termen de 10 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.

Art. 6. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă art. 4
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2001 privind trecerea cu titlu
gratuit a unor imobile situate în municipiul Bucureşti din patrimoniul
Direcţiei Generale a Vămilor şi din patrimoniul Ministerului Finanţelor
Publice în proprietatea publică a statului şi, respectiv, în proprietatea
privată a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul
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Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 11 mai 2001 şi aprobată prin
Legea nr. 417/2001.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din
24 martie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (1) din
Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE  SENATULUI

Alexandru  Athanasiu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din
6 mai 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (1) din
Constituţia României.

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Valer  Dorneanu

Bucureşti, 23 mai 2003
Nr. 225



4

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului
în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Persoana
juridică de la

care se
transmite
imobilul

Persoana
juridică la care

se transmite
imobilul

Adresa
imobilului

Caracteristici
tehnice

Regia
Autonomă
„Administraţia
Patrimoniului
Protocolului de
Stat”

Agenţia
Naţională pentru
Locuinţe

Municipiul
Bucureşti,
Bulevardul
Unirii, Bloc F3,
sector 3

Parterul şi
mezaninul
tronsoanelor 2, 3
şi 4 şi parţial
etajul I din
tronsonul 3
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