
PUNCTUL NR. 3

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARÂRE

Privind înaintarea catre Guvernul României a solicitarii de emitere a unei Hotarâri de

Guvern privind trecerea unei suprafete de 12 ha., aflate în Parcul Mogosoaia, din
domeniul public al statului si administrarea Consiliului Local Mogosoaia în domeniul

public al municipiului Bucuresti si administrarea Centrului de Cultura Palatele
Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului din Mogosoaia

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului
Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Cultura;

Vazând raportul Comisiei Patrimoniu, raportul Comisiei Învatamânt, Cultura,
Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si
completari le ulterioare;

Tinând cont de Anexa nr. 6 la Hotarârea de Guvern nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 213/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completari le
ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT ARA STE:

Art. 1 Se solicita Guvernului României emiterea unei Hotarâri de Guvern privind
aprobarea transmiterii unei suprafete de teren de 12 ha. si a constructiilor si dotari lor
aferente Parcului Mogosoaia, din domeniul public al statului si administrarea Consiliului
Local Mogosoaia în domeniul public al municipiului Bucuresti si administrarea Centrului
de Cultura Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului, institutie municipala de
cultura de interes local, pentru reîntregirea domeniului Curtii Domnesti de la Mogosoaia.

Terenul se identifica conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarâre.

Art. 2 Predarea-preluarea bunurilor prevazute la art. 1 se va face pe baza de
protocol încheiat între partile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrarii în
vigoare a Hotarârii de Guvern.

Art. 3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al
Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

Aceasta hotarâre a fost adoptata în sedintaoo 00.00 ooa Consiliului General al
Municipiului Bucuresti din data de .

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Tudor Toma



ANEXA
LA HCGMB NR. I

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren din Parcul Mogosoaia care va trece
din domeniul public al statului si administrarea Consiliului Local Mogosoaia

În domeniul public al Municipiului Bucuresti
si administrarea Centrului de Cultura Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului

Adresa
Persoana juridica

Persoana juridicaCaracteristicile tehnice ale
bunului care

de la care se
la care se

bunului mobil care setransmite bunul
transmite bunul

se transmite imobilimobil
transmite

Parcul

Domeniul Public alDomeniul PublicO suprafata de 12 ha.
Mogosoaia,

Statului - Consiliulal Municipiuluiaferente Parcului
str. Valea

Local MogosoaiaBucuresti -Mogosoaia, inclusiv
Parcului nr. 1J

Centrul deconstructiile si dotarile
comuna

Cultura Palateleexistente pe aceasta
Mogosoaia

Brâncovenestisuprafata, având
de la Portile

urmatoarele repere, Bucurestiului cadastrale:
la nord str. Valea Parcului,la sud zona de protectielac, la est StrandMogosoaia si la vestPalatul Mogosoaia alCentrului de CulturaPalatele Brâncovenestide la Portile IBucurestiului
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EXPUNERE DE MOTIVE

Centrul de Cultura Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului din Mogosoaia este institutie
publica de cultura, de interes local, aflata În subordonarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si
finantata de la bugetul local.

Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, În domeniul public al Municipiului Bucuresti pot intra bunuri de uz sau de interes public local si
anume terenurile si cladirile În care îsi desfasoara activitatea institutiile publice de interes local. De
asemenea, potrivit art. 9 (1) din aceeasi lege, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul
public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea Consiliului General al Municipiului Bucuresti
prin hotarâre a Guvernului.

Înainte de aparitia legii privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, prin Hotarârea
Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 145/1997 privind aprobarea transmiterii unei suprafete de cea
12 ha, aflate În Parcul Mogosoaia din patrimoniul CGMB si administrarea Administratiei Parcurilor si
Gradinilor se aproba transmiterea unei suprafete de teren de cca. 12 ha si a constructiilor si dotari lor aferente
din Parcul Mogosoaia din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti În administrarea
Ministerului Culturii si ulterior acesteia se emite Hotarârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea
domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov prin care suprafata de
12 ha. trece din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Consiliului Local Mogosoaia.

Domeniul aflat În administrarea Centrului de Cultura Palatele Brâncovenesti de la Portile
Bucurestiului din Mogosoaia este Înscris pe Lista Monumentelor Istorice Judetul Ilfov din anul 2004
începând cu pozitia nr. 635 pâna la pozitia nr. 643, având cod LMI de la IF-II-a-A-15298, IF-II-m-A-15298.01
pâna la IF-II-m-A-15298.08, Parcul Mogosoaia fiind inclus la pozitia nr. 643 alaturi de lac, gradina istorica si
livada (36,4ha).

Având în vedere Raportul de specialitate al Directiei Cultura,

Pentru reîntregirea Ansamblului Curtii Domnesti,

În baza si cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c si art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Propun proiectul de hotarâre privind Înaintarea catre Guvernul României a solicitarii de emitere a unei
Hotarâri de Guvern privind trecerea unei suprafete de 12 ha., aflate în Parcul Mogosoaia, din domeniul public
al statului si administrarea Consiliului Local Mogosoaia si în domeniul public al Municipiului Bucuresti si
administrarea Centrului de Cultura Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului din Mogosoaia, pe
care îl supun dezbaterii si aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
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Primaria Municipiului Bucuresti

Directia Generala de Dezvoltare,
Investitii si Planificare Urbana
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RAPORT DE SPECIALITATE

Centrul de Cultura Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului din Mogosoaia
este institutie publica de cultura, de interes local, aflata În subordonarea Consiliului General al
Municipiului Bucuresti si finantata de la bugetul local.

Conform prevederilor art 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, În domeniul public al Municipiului Bucuresti pot intra bunuri de uz sau de
interes public local si anume terenurile si cladirile În care Îsi desfasoara activitatea institutiile
publice de interes local. De asemenea, potrivit art. 9 (1) din aceeasi lege, trecerea unui bun din
domeniul public al statului În domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la
cererea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin hotarâre a Guvernului.

În acest sens, aratam urmatoarele:

Prin efectul Legii nr. 743/2001 a bugetului de stat pe anul 2002, respectiv al Legii nr.
631/2002 a bugetului de stat pe anul 2003, la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, a
fost promovata Hotarârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 225/2004 prin care s-au
aprobat organigrama, statul de functii si regulamentele de organizare si functionare ale Centrului
de Cultura Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului si s-a stabilit procedura privind
transferul patrimonial de la Ministerul Culturii si Cultelor la Consiliul General al Municipiului
Bucuresti;

Prin Procesul - Verbal din 7 aprilie 1945 si Decretul Regal nr. 1222/1945 se declara
monument istoric Curtea Domneasca Brâncoveneasca din Mogosoaia compusa din Palatul
Domnesc, Paraclisul Curtii Împreuna cu cadrul ei natural care cuprinde parcul gradinile si livezile,
perdeaua de salcâmi pâna la soseaua comunala precum si zona din fata pridvorului domnesc de
la malul apei, toate acesta Însumând o suprafata de 51,5 ha.;

În scopul folosirii spatiilor Palatului drept case de creatie si odihna de catre Uniunea
Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor, Uniunea Artistilor Plastici si de catre Uniunea Arhitectilor din
R.P.R., prin Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 2331/31.10.1952, cladirile Palatului Mogosoaia
Împreuna cu parcul, lacul si celelalte anexe ale Palatului trec În folosinta Comitetului pentru Arta;

Înainte de aparitia legii privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, prin
Hotarârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 145/1997 privind aprobarea transmiterii
unei suprafete de cca 12 ha, aflate În Parcul Mogosoaia din patrimoniul CGMB si administrarea
Administratiei Parcurilor si Gradinilor se aproba transmiterea unei suprafete de teren de cea. 12
ha si a constructiilor si dotarilor aferente din Parcul Mogosoaia din administrarea Consiliului
General al Municipiului Bucuresti În administrarea Ministerului Culturii si ulterior acesteia se emite
Hotarârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si



al oraselor si comunelor din judetul Ilfov prin care suprafata de 12 ha. trece din administrarea
Ministerului Culturii În administrarea Consiliului Local Mogosoaia.

Domeniul aflat În administrarea Centrului de Cultura Palatele Brâncovenesti de la
Portile Bucurestiului din Mogosoaia este Înscris pe Lista Monumentelor Istorice Judetul Ilfov din, ,

anul 2004 Începând cu pozitia nr. 635 pâna la pozitia nr. 643, având cod LMI de la IF-II-a-A
15298, IF-II-m-A-15298.01 pâna la IF-II-m-A-15298.08, Parcul Mogosoaia fiind inclus la pozitia nr.
643 alaturi de lac, gradina istorica si livada (36,4ha).

Având În vedere cele prezentate,

Pentru reÎntregirea Ansamblului Curtii Domnesti, monument istoric, având stabilita zona
de protectie ca repere cadastrale, conform Avizului nr. 02/E/2008 al Ministerului Culturii si
Cultelor, DN 1A Bucuresti-Târgoviste - str. Chitila Padure - str. Marta Bibescu - limita
proprietatilor dintre nr. postal 184 si 186 de pe str. Martha Bibescu - linia care traverseaza Lacul
Mogosoaia - limita proprietatilor dintre nr. postal 13 si 15 de pe str. Plantelor, aflata În dreptul str.
Dr. Constantin Tanasescu - str. Constantin Tanasescu - str. Colentina - str. 1 iunie - str. Viilor
str. Valea Parcului - DN 1A Bucuresti-Târgoviste, acestea incluzând si Parcul Mogosoaia.

În baza si cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) Iit. c si art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consideram temeinic si legal si propunem proiectul de hotarâre privind Înaintarea catre
Guvernul României a solicitarii de emitere a unei Hotarâri de Guvern privind trecerea unei
suprafete de 12 ha., aflate În Parcul Mogosoaia, din domeniul public al statului si administrarea
Consiliului Local Mogosoaia si În domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea
Centrului de Cultura Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului din Mogosoaia, pe
care ÎI supunem spre aprobare.

Director executiv

Marius Paunita
Sef serviciu
Irina Bologa
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Întocmit,
Raluca Alexandrescu, referent
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COMISIA INVATAMANT, CULTURA,
CULTE

etaj: 2, cam. 255

tel.: 305 5580; 305 55 00 int. 1255

Consiliul, Gene~al al Munici~iul ui Bucuresti

RAPORT

la proiectul de hotarâre privind Înaintarea catre Guvernul României a solicitarii de emitere
a unei Hotarâri de Guvern privind trecerea unei suprafete de 12 ha., aflate În Parcul

Moqosoaia, din domeniul public al statului si administrarea Consiliului Local Moqosoaia În
domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Centrului de Cultura Palatele

Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului din Moqosoaia

Comisia Învatamânt, Cultura, Culte Întrunita În sedinta din data de 22.07.2008 a
analizat expunerea de motive a Primarului General si raportul al Directiei Cultura.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 si art.54 alinA di~ Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata, Comisia Învatamânt, Cultura, Culte
avizeaza favorabil,Lncfaverobiltamâna proiectul de hotarâre privind Înaintarea catre
Guvernul României a solicitarii de emitere a unei Hotarâri de Guvern privind trecerea unei
suprafete de 12 ha., aflate În Parcul Mogosoaia, din domeniul public al statului si

administrarea70siliului Local Mogosoaia În domeniul public al Municipiului Bucuresti si

administrarea Ce rului de Cultura Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului din
Mogosoaia

PRESEI' .COMISIE

DanZat lV~U

~.~#'/
il" /l

J' "liV·I'"

Întocmit
Liliana Miu

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro



COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA

etaj: 2, cam. 255

tel.: 305 55 80; 305 55 00 int. 1255

Consiliul General al Municiniului Bucure

AVIZ

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 si art. 54 alin.4
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu
modificarile si completarile. ulterioare Comisia Juridica si de Disciplina,
Întrunita În sedinta din data.,;;.~Q,.o1.:1(rt1J: a analizat proiectul de hotarâre " .
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În urma dezbaterilor, Comisia hotaraste avizarea proiectului de
hotarâre:

Favorabil
Nefavo[ II

A ~nat, cu urmatoarele amendamente:

n
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COMISIA PATRIMONIU

etaj: 2, cam. 255

tel.: 305 55 80; 305 55 00 int. 1255

Consiliul General al Municioiului Bucure

RAPORT

Favorabil
~fa"lorabij

Amâ.!'l91..J;11 Ilrmatoarele amendamente:

SECRETAR

Radoi Silviu Goorge
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