
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 

 

 
 

Telefon: 021.319.19.19; +4021.319.19.01/133.132, Fax 021.319.18.99 

www.ase.ro, e-mail: rectorat@ase.ro 

 

 

 

ERATA din 11.06.2019 
 

 

la Hotărîrea Consiliului de Administrație nr. 208/24.05.2019 cu privire la înaintarea către 

Senatul ASE a propunerii de predare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului, a 

construcției și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “ 

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de 

Studii Economice Bucureşti, B-dul Dacia nr. 41, sector 1, Bucureşti” 

 

Îndreptarea erorilor materiale existente în Hotărîrea Consiliului de Administrație nr. 

208/24.05.2019, unde, 

DIN TITLU se va elimina sintagma ”a construcției” astfel că în loc de: 

”cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de predare către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A., a amplasamentului, a construcției și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii “Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirii 

Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, B-dul Dacia nr. 41, 

sector 1, Bucureşti” 

 

Se va citi: 

”cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de predare către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

“Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii 

Economice Bucureşti, B-dul Dacia nr. 41, sector 1, Bucureşti” 

 

 

La art.1 , în loc de  

”............... pe bază de protocol, a amplasamentului clădirii Mihai Eminescu din cadrul 

Academiei de Studii Economice Bucureşti, situată pe B-dul Dacia nr. 41, sector 1, Bucureşti, 
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în suprafață construită de 2013 mp și teren aferent în suprafață de 2471 mp, identificat 

potrivit Cărții funciare nr.231116 cu numărul cadastral 231116,..................”  

 

 

se va citi 

 ”.............. pe bază de protocol,  a amplasamentului, clădirea Mihai Eminescu din cadrul 

Academiei de Studii Economice Bucureşti în suprafață construită de 2013 mp și a terenului 

aferent acesteia în suprafață de 2471 mp, situat pe B-dul Dacia nr. 41, sector 1, Bucureşti,  

identificat potrivit Cărții funciare nr.231116, nr. topo 231116 și nr. topo 231116-

C1,...............”. 

 

La art. 2, în loc de  

”Amplasamentul este identificat,.................” 

 

 se va citi  

 

”Amplasamentul este viabilizat,.............”. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
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Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 

 

 

 

 


