
Anexa 

Nr. MF

Codul 

de 

clasificaț

ie

Denumirea 

bunului 

imobil care 

face 

obiectul 

Adresa Elemente-cadrul de descriere tehnică

Persoana 

juridică care 

administrează 

imobilul

Baza legală

Valoarea de 

inventar                                               

–lei-

Se atribuie 

de către 

Ministerul 

Finanțelor 

8.26.10

Cămin 

studențesc 

B1

Municipiul 

București, 

Splaiul 

Independenței 

nr. 204, sector 6

Clădire C1 - Cămin B1, cu 9 niveluri S+P+7E, suprafața construită la 

sol=391 mp, suprafața construită desfășurată=3519 mp, nr. cadastral 

239449-C1, clădire C2 - magazie, cu 1 nivel P, suprafața construită la 

sol=10 mp, suprafața construită desfășurată=10 mp, nr. cadastral 239449-

C2,  teren împrejmuit, delimitat de construcții, Steren = 401 mp măsurată 

(396 mp din acte),  nr. cadastral 239449, CF nr. 239449 București Sectorul 6

Universitatea 

de Medicină 

și Farmacie 

„Carol 

Davila” din 

București                                          

CUI 4192910

 OMECTS 

nr. 6553/ 

13.12.2011 

5.935.518

Se atribuie 

de către 

Ministerul 

Finanțelor 

8.26.10

Cămin 

studențesc 

E

Municipiul 

București, 

Splaiul 

Independenței 

nr. 204, sector 6

Clădire C1 - Cămin E, cu 6 niveluri P+5E, suprafața construită la sol=985 

mp, suprafața construită desfășurată=5910 mp, nr. cadastral 239450-C1, 

clădire C2 - magazie, cu 1 nivel P, suprafața construită la sol=16 mp, 

suprafața construită desfășurată=16 mp, nr. cadastral 239450-C2,  clădire 

C3 - dependințe cămin E, cu 1 nivel P, suprafața construită la sol=164 mp, 

suprafața construită desfășurată=164 mp, nr. cadastral 239450-C3,teren 

împrejmuit, delimitat de construcții, Steren = 1.165 mp măsurată (1.159 

mp din acte),  nr. cadastral 239450, CF nr. 239450 București Sectorul 6

Universitatea 

de Medicină 

și Farmacie 

„Carol 

Davila” din 

București                                          

CUI 4192910

 OMECTS 

nr. 6553/ 

13.12.2011 

8.543.102

ale imobilelor, teren și construcții, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea 

Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București 

Datele de identificare 



Se atribuie 

de către 

Ministerul 

Finanțelor 

8.26.10

Cămin 

studențesc 

B2

Municipiul 

București, 

Splaiul 

Independenței 

nr. 204, sector 6

Clădire C1 - Cămin B2, cu 9 niveluri S+P+7E, suprafața construită la 

sol=386 mp, suprafața construită desfășurată=3474 mp, nr. cadastral 

239458-C1, clădire C2 - magazie, cu 1 nivel P, suprafața construită la 

sol=10 mp, suprafața construită desfășurată=10 mp, nr. cadastral 239458-

C2,  teren împrejmuit, delimitat de construcții, Steren = 396 mp măsurată 

(392 mp din acte),  nr. cadastral 239458, CF nr. 239458 București Sectorul 6

Universitatea 

de Medicină 

și Farmacie 

„Carol 

Davila” din 

București                                          

CUI 4192910

 OMECTS 

nr. 6553/ 

13.12.2011 

4.470.713

18.949.332


