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Hotărârea nr. 94/17.03.2021 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demersurilor privind 

preluarea în administrarea Academiei de Studii Economice a imobilului clădire C5 situat în 

Calea Griviței, nr. 2-2A, sector 1, București 

 

Având în vedere nota de fundamentare înaintată Consiliului de Administrație de către Direcția 

Administrativă și Direcția Tehnică și Investiții, prin care se solicită aprobarea inițierii 

demersurilor privind preluarea în administrarea ASE a imobilului clădire C5 situat în Calea 

Griviței nr. 2-2A; sector 1, București; 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi  art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăște 

Art. 1.  Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a inițierii demersurilor de 

preluare în administrarea Academiei de Studii Economice a corpului de clădire C5 situat în 

Calea Griviței, nr. 2-2A, sector 1, București, aflat în prezent în proprietate publică a statului și 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Arhivele Naționale. 

Art. 2.  Secretariatul Consiliului de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Președintele Consiliului de Administrație, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR          

Director General Administrativ, 

Lect. Univ. dr. Florin DOBRE 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 



                                                           

     SE APROBĂ  

CA din data de ………………………. 

 

AVIZAT 

Director General Administrativ 

Lect. univ. dr. Florin DOBRE 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

pentru aprobarea inițierii demersurilor de preluare în administrarea Academiei de Studii 

Economice din București, a imobilului proprietate publică a statului - clădire C5, situat în Calea 

Griviței 2-2A, sector 1, București, aflat în prezent în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, 

prin Arhivele Naționale 

Având în vedere că spațiile destinate procesului de învățământ din universitatea noastră sunt 

insuficiente în acest moment și sunt semnificativ diminuate ca urmare a predării către C.N.I. a imobilului 

Mihai Eminescu, pentru execuția lucrărilor de consolidare și reabilitare, s-a identificat oportunitatea 

privind perspectiva derulării de activități educaționale în imobilul clădire C5, situat în Calea Griviței, 

nr. 2-2A, sector 1, București, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne, prin Arhivele Naționale. Din informațiile pe care le cunoaștem, clădirea se încadrează 

în gradul I de risc seismic, având bulină roșie; 

Având în vedere că ASE deține în administrare clădirea C1, conform H.G. nr. 19/ 25.01.1993, 

care are curtea comună cu clădirea  C5 în suprafață de 415 mp și regim de înălțime P+2E (așa cum reiese 

din Extrasul de Carte Funciară cu nr. cadastral 233247), situate în Calea Griviței, nr. 2-2A, sector 1, 

București; 

 Având în vedere că, pentru concretizarea procesului de preluare  în administrarea  ASE a 

imobilului mai sus menționat (clădire C5), se impune înaintarea către Ministerului Educației și Cercetării 

a unei solicitări privind inițierea demersurilor aferente promovării proiectului de Hotărâre de Guvern; 

Prin prezenta, vă rugăm să aprobați inițierea demersurilor de preluare în administrarea 

Academiei de Studii Economice a corpului de clădire C5, situat în str. Calea Griviței 2-2A, sector 1, 

București, aflat în prezent ca proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne, prin Arhivele Naționale. 

       

    Director General Adjunct Administrativ   

     Andrei Simion                                                                        

 

Sef Serviciu Tehnic de Investitii  Sef Serviciu Administrare Spatii de Invatamant 

Ing. Mari Dugenik     Ec. Apostol Turbatu 
 

 


