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HOTĂRÂREA nr.78 
din data de 31 martie 2020

- privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap. 5, în baza Legii nr. 85/1992
republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 76238/ 26.02.2020 prin care se propune 
vânzarea unei locuinţe, precum şi Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 
76238/ 1/ 26.02.2020, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/ 1992, 
republicată şi a Decretului-Lege 61/ 1990,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe 
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 
al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi 
integrare europeană,

Văzând prevederile art.i, alin.i, art. 10, art.11 şi art. 12 din Legea 85/ 1992, republicată şi ale 
Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie 
şi art. 16 din Legea nr. 244/ 2011,

în temeiul art. 1650 şi următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 
196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i şi alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea locuinţei construite din fondurile statului, situată în Făgăraş, str. 
Narciselor, bl. B, sc. A, ap. 5 , către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea locuinţei supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, 
contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţeză Primarul 
Municipiului Făgăraş prin Compartiment evidenţă patrimoniu.

http://www.primaria--fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, 1 abţinere,.... împotrivă
Consilieri in funcţie -17
Consilieri prezenţi -17

Prezenta hotărâre se comunică:
tex. Dosar şedinţă 
lex. Colecţie 
îex. Prefectură 
lex. Primar 
lex. Secretar general 
lex. Compartiment evidenţă patrimoniu 

- 1 ex.Direcţia Buget-Finanţe
îex. Afişare

Cod F-50



Anexa nr. 1 la HCL nr.
*

C u p r in d
LISTA

ijrarid titularul contractului de închiriere a locuinţei situată în Făgăraş, str. Narcisele
/ 4 5, ce se vinde în baza Legii nr.85/1992

■ ' OŢ_Ll
Numele şi| 
prenum ele. 
titularului1 

contractului de 
închiriere

Nr. contractului 
de închiriere

Adresa 
locuinţei care 

se vinde

Componenţa
locuinţei

Date de C.

1 . RIPAIOAN Contr. închiriere 
nr. 4966/2014 si 
Act adiţional nr. 

66764/2019

Făgăraş, str. 
Narciselor, bl. 
B,se. A, ap. 5

Cam eră — 12,07 mp 
Cam eră — 11,77 mp 
H o l- 3,78 mp 
Depcndinţc-5,52mp

C.F. nr. 101534-C1-U10 Făgăraş 
Top: 3228/281-308/1/1/1/2/5
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CĂTRE MUNICIPIUL FAGARAS

IN A T E N U A  DOMNULUI PRIM AR

SUBSEMNATUL RIPA IOAN; DOMICILIAT IN MUNICIPIUL FAGARAS, STRADA 

NARCISELOR, BLOC B, SCARA A, AP. 5, JUDEŢ BRASOV, IDENTIFICAT PRIN 

CNP 1 6 4 1 2 0 3 0 8 2 4 2 3 , SOLICIT URMĂTOARELE:

STABILIREA PREŢULUI DE ACHIZIŢIE DE LA ADRESA SUS MENŢIONATA IN 

VEDEREA CUMPĂRĂRII LOCUINŢEI DE CĂTRE SUBSEMNATUL.

MENŢIONEZ FAPTUL CA LOCUIESC IN CHIRIE LA ADRESA MENŢIONATA 

ANTERIOR DIN ANUL 2000.

MA PUTETI CONTACTA LA NUMĂRUL DE TELEFON -  0 7 6 6 /1 9 9 4 4 2 .

VA MULŢUMESC!

DATA

1 6 .1 2 .2 0 1 9
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Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Te!: 0040 268 211 313, Fax: 0040 233 213 020 
' Web. www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENŢA PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, 
ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENŢĂ BUNURI 

Str. Republicii, nr. 5, TELj 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 66764/372 din data de 07.10.2019

ACT ADIŢIONAL
la contractul de închiriere 
_nr; 4966/27.06.2014

M U N IC IP IU L  FĂG ĂRAŞ, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii, nr. 3, jud. Braşov, tel: 
0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin G H E O R G H E  
SU CA C IU  - p rim a r, în calitate deToeator, pe de o parte,

Şi • • • ■ 7 Ă .

D-na/d-nul RIPA IOAN identificat(ă) cu C.N.P. 1641203082423, în calitate de chiriaş- 
locatar al locuinţei situate la adresa STR. NARCISELOR BL. B SC. A AP. 5,. FAGARAS, 
JUDEŢUL BRASOV, pe de altă parţe^-i \  • -

« -...Având în.vedere prevederile Legii nr. 114/1996 -  republicată -  privind locuinţele şi 
Hotărârea de Guvern nr. 1275/200Q -  privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 şi ale art. 1810 din Legea nr.287/2009 -  
privind Codul civil, republicat cu modificările ulterioare,

. - Ţinând cont de H.C.L. nr 248/26.09.2019 - privind prelungirea duratei contractelor de 
închiriere pentru locuinţele din fondul locativ al Municipiului Făgăraş care au fost prelungite 
potrivit Ordonanţei de Urgenţă al Guvernului nr. 43/2014,

S-a încheiat prezentul Act adiţional la contractul de închiriere nr. 4966 din data de 
2 7.0 6.20 14 , prin care se convin uFmJîoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului care va avea următorul conţinut:
. “Se prelungeşte term enul de închiriere cu 1 an, începând cu data de 

26.09.2019 până la data de 25.09.2020”.
Art. II. în situaţia în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. I, vor apărea noi norme 

speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezentul act adiţional 
îşi va înceta aplicabilitatea, cu consecinţa modificării contractelor de închiriere, potrivit noilor 
reglementări. . . . . . . . . . . .  (

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. -. —: •'

1

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Prezentul act adiţional s-a încheiat astazi, 07.10.2019, în 2(doua) exemplare, cu paginile 
numerotate, toate având, valoare de original si aceeaşi forţa de drept, conţinând 2 file, din care 
un exemplar pentru Municipiul Făgăraş, un exemplar pentru chiriaş (locatar).

întocmit,
CONSILIER JURIDIC 

ION VIORICA

Locatar,
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# 1

ROMANIA
,  JUDEŢUL BRAŞOV

M UhţjCIPIUL FĂ G Ă R A Ş
Jl Strada Republicii, trr^505200, Tel: 0040 268 211 313,-.Ea*.0040 268 213 020 

Web: www.prifflgpa^agaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

- ţ- E  Nr.4966 din 27.06.2014

CONTRACT DE ÎN C H I R I E Ş E -: 
pentru suprafeţele cu destinaţia d^feeuinţe

încheiat în baza art. 1.777-1.835 Cod Civil, art.2, art. 17, mt.37,-ârC7~l-,72 din Legea 114/1996 privind 
locuinţele, republicată ,OUG 43/2014 privind durata unor contracte-‘de-închiriere pentru suprafeţe 
locative cu destinaţia de locuinţe, a intervenit reinnoirea contractatul de inchiriere cu Tir. 4966 din 
19.05.2009, între:

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE: ......  ...
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ cu sediul in Făgăraş, str. Republicii-nr. 3, jud. Brasov, CIF 4384419, 
legal reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc, în calitate de locator

RJPA IOAN titular al contractului de închiriere, cu domiciliul in Făgăraş, str. Narciselor, bl.B, sc.A, 
ap.5 , legitimat cu CI, seria BV Nr. .925179, eliberat de SPCLEF. Fagaras, CNP .1641203082423 ;• 
in calitate de chiriaş-locatar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI: . ETLi:. .
Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului‘srtuatjn.Făgăraş, str. Narciselor, bl.B,

sc. A, ap.5 Jud . Braşov, cu destinaţia de locuinţă. ...  '...... ...
Municipiul Făgăraş în calitate de locator se obliga să predea cu titlu de inchiriere-locatiune 

spaţiul locativ situat in Făgăraş, str. Narciselor, bl.B, sc.A^-aprS -, jud. Braşov, iar titularul- 
contractului de închiriere se obligă să primească în chirie-imobilul descris anterior, conform fişei
privind suprafaţa locativă - anexa nr.l-parte integrantă din prezentul-contract.. ...... .... ... ...

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în star^derespunzătoare de folosinţă, cu 
instalaţiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predăre-^rimire încheiat între titularii
contractului de închiriere-anexa nr.2-parte integrantă din prezentul contract. .......... ....

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriaşul-locaţar şi de membrii familiei 
acestuia, menţionaţi în anexa 5- parte integrantă din prezentul contract.. . . . .

III. DURATA CONTRACTULUI: . _. ... •...
Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu daftH!feF-27.06.2014--şi până la data de 

26.06.2019, dată la care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează-' 
de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă.

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la .dataJsemnării lui de către părţile 
contractante. _ _  _ .. • '.......

IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA
Chiria lunară aferentă folosinţei imobilului descris mai sus este de 59.85 lei/lună, calculată în 

conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fişa de calcul-anexa nr. 3 si 4 -parte integrantă din 
prezentul contract.

Chiria se datorează începând cu data de 01.07.2014 şi se achită până la data de 30(31) a 
fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalităţi: ' ’ " 7
- în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unităţii; . ' __ ' _ _'
- prin ordin de plată în contul nr........................................... .......... , deschis l a .......... .7...;

mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Chiria prevăzută în fişa de calcul anexă la contract se va recalcula or-hde câte ori este 
rezultatul unei erori..

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în'.'care suma a devenit 
scadentâvîara-ea penalităţile să depăşească totalul chiriei restante. •

Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcţie de rata 
anuală a inflaţiei prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum şi în 
funcţie de modificarea nivelului veniturilor în condiţiile legii. Orice modificare a cuantumului 
chiriei se va comunica în scris chiriaşului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriaşul-locatar este obligat la plata chiriei şi a penalităţilor aferente, după caz, până la data 
eliberării efective a locuinţei.

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
A. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriaşului-locatar în stare normală de
funcţionare; ....................... -•
- să asigure chiriaşului-locatar liniştita şi utila folosinţă pe toată durata locaţiunii, fiind dator să se 
abţină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă, cu excepţia 
tulburării cauzată prin fapta unui terţ care nu pretinde vreun drept asupra bunului;
- să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcţie 
exterioare ale clădirii(acoperiş, faţadă, împrejurimi, pavimente), curţile şi grădinile, precum şi 
spaţiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, 
scări exterioare).
B. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI-LOCATAR
- să ia în primire bunul dat în chirie-locaţiune; . . . .
- să plătească chiria si penalităţile aferente, după caz, în cuntumul şi la termenul stabilite prin 
contract;
- să exercite o folosinţă continuă a imobilul cu prudenţă şi diligentă, ca un adevărat proprietar, 
potrivit destinaţiei stabilite prin contract şi să se abţină de la orice fapt care ar produce stricăciuni 
locuinţei sau clădirii în care este situată aceasta;
- să întrebuinţeze părţile şi instalaţiile de folosinţă comună ale clădirii potrivit cu destinaţia fiecăruia 
şi să se abţină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părţi comune;
- să achite toate cheltuielile de întreţinere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie 
termica, telefonie) din folosinţa exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, 
curăţarea părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună, precum şi orice alte cheltuieli pe care legea le 
stabileşte în sarcina chirişului-locatar;
- să nu schimbe, total sau parţial, destinaţia imobilului, să nu-1 întrebuinţeze astfel încât să aducă 
prejudicii administratorului-locator şi să nu modifice structura- interioara a locuinţei fără acordul 
prealabil scris al locatorului;
- să efectueze lucrări de întreţinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de uz din folosinţa 
exclusivă;
- să efectueze reparaţiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinţei sale.
Chiriaşul -locatar răspunde şi pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât şi de fapta 
altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deţinerea sau accesul la imobil sau la 
părţile comune ale clădirii; v  .
-să adopte un comportament care să permită convieţuirea cu celelalte persoane care locuiesc în 
acelaşi imobil sau în imobile aflate în vecinătate şi să nu împiedice în niciun mod folosirea normală 
a locuinţei sau a părţilor comune;
- să aducă la cunoştinţa locatorului orice modificare intervenită în venitul mediu net pe familie şi să 
depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de 10 zile de la modificare;
- să aducă, de îndată, la cunoştinţa locatorului că atât titularul contractului cât şi membrii familiei 
menţionaţi în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuinţe;
- să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului şi membrii familiei sale menţionaţi în 
contract părăsesc locuinţa mai mult de 30 de zile consecutiv şi adresa unde poate fi contactat;
-să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimţământul scris al locatorului;



-să permită examinarea bunului de către locator/reprezentanţii legali ai acestuia la intervale de timp 
rezonabile în raport cu natura şi destinaţia bunului, precum şi de către cei care doresc să îl cumpere 
sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locaţiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze 

• o stânjenire nejustificată a folosinţei bunului; • •
- în cazul-în care- este constituită o asociaţie de proprietari să ia cunoştinţă de statul acesteia şi să 
respecte toate obligaţiile care îi revin conform statului;
-să restituie bunul luat în chirieripcaţiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare 
corespunzătoare de folosinţă şi curăţenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de 
predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

YI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situaţii: ....................

la expirarea termenului, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă;
în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepţia 

cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului 
de închiriere până la expirarea duratei acestuia; •

în termen de 30 de zile de la data desfiinţării dreptului care permite locatorului să asigure 
folosinţa bunului închiriat;

în caz de înstrăinare a bunului dat în locaţiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a 
notificat înstrăinarea chiriaşului-locatar;

dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinaţiei stabilite. 
Prezentul contract încetează prin acordul de voinţă al părţilor .
B. Rezilierea contractului de închiriere, înainte de termenul stabilit, intervine atunci când, fără 
justificare, una dintre părţile contractante nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, 
cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiţii:
a) la cererea chiriaşului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cel puţin 60 de 
zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;
b) la cererea locatorului, atunci când:
-chiriaşul-locatar nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv;
-chiriaşul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în 
orice mod, folosirea, deţinerea sau accesul în locuinţă, fie au un comportament care face imposibilă 
convieţuirea cu celelalte persoane care locuiesc în acelaşi imobil sau în imobile aflate.în vecinătate, 
fie împiedică folosirea normală a locuinţei sau a părţilor comune;
-chiriaşul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinaţia sau dacă îl întrebuinţează astfel încât îl 
prejudiciază pe locator;
- chiriaşul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreţinere curente 
(electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosinţa exclusivă, cota 
parte la cheltuielile pentru, iluminarea, încălzirea, curăţarea părţilor şi instalaţiilor de folosinţă 
comună, precum şi orice alte cheltuieli pe care legea le stabileşte în sarcina chirişului-locatar;
- chiriaşul-locatar a întrerupt folosinţa continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepţia 
cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului şi membrii familiei sale 
-menţionaţi în contract părăsesc locuinţa mai mult de 30 de zile consecutiv; .
- chiriaşul-locatar a subînchiriat locuinţa fără consimţământul scris al locatorului.
c) la cererea asociaţiei de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca, pronunţată în acest sens...

Evacuarea chiriaşului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătoreşti, 
încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum şi hotărârea judecătorească de evacuare 
a chiriaşului-locatar sunt de drept opozabile şi se execută împotriva tuturor persoanelor care 
locuiesc, cu titlu sau fără, împreuna cu chiriaşul-locatar. ............... ■. ,•

VIL PACT COM ISORIU . ' - r i r . ;  _ -  L
Neplata timp de 3 luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreţinere curentă (electricitate, 

gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosinţa exclusivă, cota "parte la 
cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curăţarea pârtilor şi instalaţiilor de-folosinţă comună, 
precum şi orice alte cheltuieli pe care legea le stabileşte în sarcina chirişului-locatar, şi/sau 
nerespectarea unei clauze asumate de chiriaşul-locatar, determină rezilierea de plin drept a



prezentului contract de închiriere printr-o notificare scrisă comunicată chiriaşului-locatar, fără 
punere.în întârziere, nefiind necesară intervenţia instanţei de judecată sau orice alte formalităţi.

Rezilierea contractului intervine fara chemare în judecată. . ' ...
în termen de 30 de zile de la data rezilierii de plin drept a contractului de închiriere chiriaşul- 

locatar are obligaţia de a- elibera locuinţa în starea în care i-a fost predată, cu toate accesoriile sale în 
stare corespunzătoare de folosinţă şi curăţenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de 
predare-primireîntocmit la preluarea bunului. • ■ . .■ •

VIII. CLAUZE FINALE
Cu cel puţin 10 zile înainte de încetarea contractului locatorul va comunica în scris 

chirişului-locatar intenţia de prelungire a contractului de închiriere, precum şi eventualele modificări 
ale condiţiilor de închiriere, în caz contrar contractul se consideră menţinut în continuare în aceleaşi 
condiţii. - .............................. ......- ' -••• -•

în cazul în care părţile nu convin, expres sau tacit, asupra reînnoirii. contractului de 
închiriere, chiriaşul-locatar este obligat să părăsească locuinţa la expirarea termenului contractual, 
în toate privinţele, orice divergenţă referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului contract, va 
fi guvernată de Legea Statului Roman.
Părţile vor încerca să rezolve, pe cale amiabilă, orice divergenţă care s-ar putea ivi în derularea 
prezentului contract. în cazul în care nu se va găsi o cale amiabilă de rezolvare, părţile sunt de acord
să supună litigiul spre soluţionare Judecătoriei Făgăraş. ............  .............7
Orice înţelegeri anterioare existente între părţi, verbale sau scrise»,-devin nule o data cu semnarea
prezentului contract. ........ . ............ .
Orice modificare a prezentului contract se face numai prin Act Adiţional încheiat între părţile 
contractante, în forma scrisa ceruta pentru validitate .
Prezentul contract s-a încheiat la Făgăraş astăzi 27.06.2014 in 2 exemplare originale, unui pentru 
locator şi unul pentru chiriaş-locatar şi cuprinde un număr de 9 pagini.. .

LO CATO R , CHIRIAŞ-LOCATAR,
MUNICIPIUL FĂG ĂR AŞ

PRIMAR
CONSTANTIN SORIN MÂNDUC

CriMĂ,

SECRETAR  ̂ £>/
LAURA ELENA GIUNCA

A

7

\ v
iv  /

DIRECTOR D.A.P.L. 
IOANA HARTOAGA

RIPA lO Ahj,/

întocmit
MANUELA PICA



Anexa m*. 1
parte integrantă din contractul 

. de închiriere înregistrat cu 
Nr.4966 din 27.06.2014

f iş a  ... .. ■.. I .... ; :
suprafeţei locative închiriate în: .

Municipiul Făgăraş, str. Narciselor, bl.B, sc.A, ap.5, situată.la:nivelul a.) etaj încălzire b.) 
soba ^_apă curenta c.) in clădire, canalizare d.) in clădire ,instalaţie electrică e.) da construite din 
materiale inferioare f.) nu.

A.
Date privind locuinţa închiriată

Nr.
CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII 
g-)

SUPRAFAŢA ÎN FOLOSINŢĂ 
EXCLUSIVĂ

IN FOLOSINŢĂ
c o m u n ă ’

1 camera 12.07mp 12.07mp
2 camera 11.77mp 11.77mp
3 hol 3.78mp 3.78mp
4 dependinţe 5.52mp 5.52mp

Suprafaţa curţii şi grădinii-- . . . . . .  .. .............
a ) subsol, etaj, mansardă, alte nivele
b ) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire 
c ) în locuinţă, în clădire, în curte, în stradă
d ) în locuinţă, în clădire, în curte, în stradă
e ) da sau nu
f )  da sau nu
g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie,
şură, şopron, pod, pivniţă, etc .......  " .....

CHIRIAŞ 
RIPA lOJpf

X  f•v

întocmit,
MANUELA PICA



Anexa 5
Titularul contractului de închiriere şi membrii de familie 

- locuiesc împreună cu acesta .

NR.
CRT NUMELE ŞI PRENUMELE

Calitatea pe 
care o are 

membrul de 
familie în 
raport cu 
titularul 

contractului 
de închiriere 

1.)

CNP
Unitatea

unde
lucrează

Adr
esa
unit
ăţii

Venitul
net

lunar

0 . . 1 2 3 . 4 5 6

1 RIPA 10 AN TITULAR 1641203082423'
2 RIPA MARIA SOŢIE 2670811082412

.

•. . . ,

h) se completează cu membrii de familie consideraţi ca atare potrivit art. 17 din Legea 114/1996
i) soţ, soţie, fiu, fiica, precum şi părinţii soţilor care locuiesc şi gospodăresc împreună (tata,
mama, soacra, socrul). ........................................ ■

PRIMAR CHIRIAŞ

întocmit,
MANUELA PICA

• V/* < r



ROMANIA
J U D E Ţ U L  B R A Ş O V

Strada RepufeliciirNr. 3, 505200, Tel: 0263 - 211313, Fax: 0268- 213020 
Web: www;prîmafl a -fa g a ra s . ro, Email: secretariat@primana-fagaras.ro

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

NR.22570 din data de 25.0.8.2015

- - ACT ADIŢIONAL. LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 
" 7  • /  NR. 4966/27.06.2014

PĂRŢILE CONTRACTANTE:;

1. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ,, cu. sediul în Făgăraş, str. Republicii nr.3, reprezentat prin 
Primar -  Constantin SorinMăn&uc pe de o parte, în calitate db administrator, şi

2. RIPA IOAN cu domiciliul în Făgăraş, str. Narciselor, jbl. B, sc. A, ap. 5, jud. Braşov,
legitimat cu CI, seria BV, nr. 925179. CNP 1641203082423/eliberat de SPCLEP Fagaras, în 
calitate de chiriaş ( lo c a ta r )^  ~  - ! '

Se modifică ANE-SĂ-T-membrii de familie”, adaugandu-se ca membru al familiei 
RIPA IOAN DANIEL, CNP. 1&91031081832, in calitate de fiu al titularului ca urmare a 
cererii nr. 22570/20.08.2 0 i§ r.’--*ţr.. '
Celelalte clauze rămân neschimbate. .

CHIRIAŞ 
RIPA IOAN

. SECRETAR f  - 
LAURA ELENA GIJONCĂ

SEF BIROU ADMINISTRAŢIE
,.LbcALA .7  

ELIiNA T AN ASE

...... ÎNTOCMIT
Consilier

GHEORGHE LUPU

mailto:secretariat@primana-fagaras.ro


Anexa nr. 4
parte integrantă din contractul 

de închiriere înregistrat cu 
. Nr.4966 din 27.06.2014

Aplicarea la chiria de bază a art. 17 din 
Legea 241/23.05.2001

Nr.
cit. Venituri

Luna ..... ............  •

I II III IV V VI VII
2014 VIII IX X XI XII

1

Venitul net 
lunar pe 

membru de 
familie

2
Salariu 

mediu net 
lunar pe 

economie
. . . . .  . . . .. ,  -

3 Venitul net 
lunar pe 
familie

; 0 •

4
Venitul net 

lunar pe 
familie x 

15%
5 TOTAL

CHIRIE

PRIMAR CHIRIAŞ 
RIPA IO A N / rt

i
A f gi/■- IriJ

întocmit,
MANUELA PICA

i



Anexa nr. 3 parte integranta din contractul de inchiriere 
imegistrat cu . Nr.4966 din 27.06.2014

conform H.G. 310/28.03.200 7

FISA DE CALCUL 
Pentru stabilirea chiriei lunare 

Chiriaş (titular) . RIPA IOAN 
Adresa: Făgăraş, str.. Narciselor, bl.B, sc.A, ap.5

Nr.
crt.

Elementele componente pentru calculul 
chiriei

Suprafaţa
(mp) Tarif (lei/mp) Suma

(col 2*col 3)
0 1 2 3 . 4

1
Suprafaţa locuibila plătită cu tarifde 
baza (camera de locuit, camera de 

trecere)
24.74mp 0,84 lei/mp 20.78 lei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza 
cese aplica la suprafaţa locuita a 

camerelor situate la subsol, demisol sau 
in mansarde aflate direct sub acoperiş

3

Reducerea cu 10% la tariful de baza ce 
se aplica la suprafaţa locuibila a 

locuinţei lipsite de instalaţii de apa, 
canal, electricitate sau numai de unele 

dintre acestea

• • ■ - .............

4 TOTAL CHIRIE I  (rândurile 1+2+3)

5

Dependinţele locuinţei (bucătărie, 
debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, 
veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, 

marchiza, antreu)

9.30mp 0,34 lei/mp 3.16lei

6

Alte dependinţe ale locuinţei: terasa 
acoperita, logie, boxa, pivniţa, beci, 

spălătorie, uscatorie si alte dependinţe 
in folosinţa exclusiva

0,19 lei/mp
..... :.

7 TOTAL CHIRIE II (rândurile 5+6)

8

Curte si gradina aferenta locuinţei 
inchiriate (cota parte determinate 

proportional cu suprafaţa locativa, 
deţinuta in exclusivitate de locatarul 

principal)
9 TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8) 23.94 lei

10 Aplicarea coeficientului de zona la total 
chirie UI 2.5

11 TOTAL CHIRIE 59.85 lei

PRIMAR
CONSTANTIN SORIN M A ^ U C

v<\ 1 -

CHIRIAŞ , 
RIPA IO4 I

întocmit, 
MANUELA PIC



Anexa nr. 2
parte integrantă din contractul 

de închiriere înregistrat cu 
. Nr.4966 din 27.06.2014

PROCES VERBAL
DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINŢEI DIN FĂGĂRAŞ 

str. Narciselor, bl.B, sc.A, ap.5 , jud. Braşov

1 . în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub . nr.4966 din 27.06.2014 se încheie 
prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar 
Constantin Sorin Manduc care predă, şi . RIPA IOAN în calitate de chiriaş, care primeşte în . 
folosinţă locuinţa, având încăperile de locuit, dependinţele, în folosinţă exclusivă şi comună, aşa 
cum sunt specificate în fişa suprafeţei locative închiriate.

2. Inventarul şi starea în care se predă şi primeşte locuinţa, sunt următoarele:
a) - pereţii, duşumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vapsitorii, tapete, parchet, etc.) in

stare buna; • "
b) -  uşile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, dr.ukerele, cremoanele, broaştele, jaluzelele, 

geamurile , galeriile , etc.) complete,
c) -  instalaţia electrica ( prizele, intrerupatoarele , comutatoarele, locurile de lămpi, aplice , 

tablourile electrice, globurile , candelabrele etc.) in stare de funcţionare;
d) - instalaţiile de Încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrala 

termica proprie, etc.)
e) -  instalaţie sanitara(cazan, baie, cada, dusuri , vase, scaune si. capace WC, bideuri, 

chiuvete, lavoare, spălătorie bucătării, robinete etc.) in stare de funcţionare ,
f) -  altele, nepravazute mai sus ( dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit,

etc.) ---------- , •
3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 27.06.2014, in 2exemplare originale, unul pentru 

locator şi unul pentru chiriaş-locatar.

AM PREDAT AM PRIMIT

PRIMAR CHIRIAŞ



Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRASOV 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Fagaras

, A t iR K Î lA  JS A T fO N A iA  

>i u ic m i i  mrmuAfcA

EXTRAS DE CARTE FUMC8ARĂ
PENTRU INFORMARE

^CWTe FurTcTără Nr. 101534-C1-U10 Făgăraş 100079489474

A, Partea I. D escrierea imobilului
Unitate individuală - Nr. CF vechi:6792

Adresa: Loc. Fagaras, Str Narciselor, Bl. B, 5c. A, Ap. 5, Jud. Brasov
Părţi comune: Terenul de sub bloc, fundaţii, subsol tehnic, racorduri utilitati, casa scării, uscatorie, terasa, 
instalaţii aferente acestora si trotuar de garda_________________ _____________________________________________ _

Nr
crt

Nr. c a d a s tra l
Suprafaţa
construită

Supra fa ţa  
utilă (mp)

C o te  părţi 
c o m u n e

C o te  te ren O b se rv a ţ ii / R e fe r in ţe •'îr
A l Top: 3228/281- 

308/1/1/1/2/5
11/726 11/726 Ap.nr, 5, sc.A compus din: dp;ua 

cam ere, hol, baie, b u că tă rii, 
balcon, in cota de 11 04 m.p. din 
elementele de uz comma: .•

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reaie Referinţe

570 / 29/02/2000
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 500, din 29/02/2000 emis de BNP PAVAL DOINA; —
Bl Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenţie, 

cota actuala 1/1
Al

:\ .l
1) MUNICIPIUL FAGARAS

OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792) ■::.l

C. Partea 111. SARCINI
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 

drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe
570 / 28/02/2000
Act nr. 500, din 28/02/2000 emis de BNP PAVAL DOINA;
CI Se noteaza interdicţie de înstrăinare pe o perioada de 50 ani, de la Al .....

data dobândirii.
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792)

Document care conţine date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 şl Legii 190/2018 Pagina 1 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1



Carte Funciară Nr. 101534-C1-U10 ComUna/Oraş/Municipiu: Eăgăraş
Anexa Nr. 1 La Partea 1 "

« *. V

-■ Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Narciselor, Bl. B, Sc. A, Ap. 5, Jud. Brasov •
Părţi comune: Terenul de sub. bloc, fundaţii, subsol tehnic, racorduri utilitati, casa scării, uscatorie, terasa, 
instalaţii aferente acestora si trotuar de garda____ _______ ________ ' _____- _____________
Nr
crt Mr cadastral " 4 Suprafaţa 

construită
Suprafaţa 
“utilă (mp)

Cote părţi 
comune Cote teren

•

Observaţii / Referinţe
A l Top: 3228/281- 

308/1/1/1/2/5
11/726 11/726 Ap.nr. 5 , .sc.A compus din: doua 

cam ere , hol, baie, bucătărie, 
balcon, in cota de 11,04 m.p. din 
elementele de uz comun.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea 
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2.001, 
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese 
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a ■ j:' 
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii 
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa 
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este 
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data şi ora generării,
24/02/2020, 11:27

Document care conţine date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 şi Legii 190/2018 Pdgina 2 din 2

Extrase nentru-informare on-line la adresa epay.ancpt.ro .. —  .....................  .......  . .„Pormolar versiunea ’1.1
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Oficiul de Cadastru_şi Publicitate Imobiliară BRASOV 
Birou! de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
..................... p e n t r u  in f o r m a r e

Ţ-ŢGâJţe Funciară Nr. 101534 Făgăraş

Nr. cerere 4 0 2 4  i
Ziua 2 4  j ' .
Luna 0 2  f ’

-  • Anul 2 0 2 0 _____i .

100079489474

A» Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan Nr. CF vechi:6792

Adresa; Loc, Fagaras, Str Narciselor, Jud. Brasov, Bloc B
Nr.
Crt

N r. c a d a s t r a l  
N r. t o p o g r a f ic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

Al Top: 3228/281- 
308/1/1/1/2 726 Construcţia C I înscrisa in CF 101534-C1; 

construcţia C l in CF 101534-C1 ...
ir

B. Partea ii. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

2985 / 17/08/1992
Adresa nr. 4136, din 06/05/1992 emis de RASC Fagaras;

B l Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 
1208/1452

Al . - ' !

1) STATUL ROMAN - -
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792)

16597  / 0 1 /10 /20 12
Act Notarial nr. 2741, din 28/09/2012 emis de POPA MARIA CRISTINA;

B6 Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenţie, 
cota actuala 30/1452

Al

1) STREZA GHEORGHE LUCIAN, si soţia
2) STREZA DANA-GEORGETA, ca bun comun

OBSERVAŢII: cota de 14,56 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. 10, sc.A, C1-U15
16456 / 27/09/2012
Act Notarial nr. 2520, din 26/09/2012 emis de NP GYERGYAI MARIANA;
B8 Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenţie, 

rota actuala 26/1452
Al ... 1 • - -)!

1) AVRAM MARIA, ca bun propriu
OBSERVAŢII: cota de 12,77 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.C, C1-U16

3453 /06/04/2007
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 782, din 05/04/2007 emis de NP Adrian Boamfă;
B9 Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenţie, 

cota actuala 30/1452
Al

1) ALMÂSÂN SON-CR1ST1NEL, necăsătorit, ca bun propriu
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792)
Ipotecă C.21.
cota de 14.56 m .D . din elementele de uz comun, aferentă ap.6, sc.B, C1-U20

20979 / 03/11/2014 .T.
Act Notarial nr. 1396, din 31/10/2014 emis de PAVĂL Doina; ---

B l l Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenţie, ..... ....Al
cota actuala 22/1452 r- - — ; • ‘ !
1) HOLOŞPIN IOAN DORU, necăsătorit, ca bun propriu

OBSERVAŢII: cotade 11,04 m.p. din elementele de uz comun , aferentă ap.20, sc.A, C1-U21. Vezi C.21,24
9 6 4 4 /  23/05/2017 r'
Act Notarial nr. 1629, din 18/05/2017 emis de Popa Maria Cristina; - - ......

B16
Intabulare, dr.ept de PROPRIETATEcumpărare, asupra cotei de-11,04 
m.p. din elem entele de uz comun, aferentă ap ,5, sc .B , C1-U32 
dobândit orin Convenţie, cota actuala 11/726

Ă l" ' ‘ : —

Document care conţine date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 şi LegiT 190/2018 Pagina 1 din 7
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Carte Funciară Nr. 101534 Comuna/Oraş/Municipiu: Făgărâş

înscrieri privitoare Ha dreptu l de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe
1) C40GIU CĂTĂLIN,-necăsătorit

1 5 6 8 2 /2 8 /0 8 /2 0 1 7  ;
Act Administrativ.; n L .O xd in jir . 521, din 16/06/2017 emis de Instituţia Prefectului Judeţului Braşov; Act 
Administrativ nr. 18233, din 26/06/2017 emis de Municipiul Făgăraş;.

B17
Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991, asupra 
cotei de teren aferentă ap.7, sc.C, C1-U33, dobândit prin Lege, cota 
actuala 13/726

A!

1) PONGRACZ GHEORGHE
2) PONGRACZ MARIA

960 / 05/03/2004
Certificat De Moştenitor nr. 35, din 04/03/2004 emis de BNP ADRIAN BOAMFA;

B19
Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei din teren si elementele 
de uz comun, aferentă ap. nr. 11, sc. A, C1-U36, dobândit prin 
Succesiune, cota actuala 33/5808

Al

1) MARICA RAMONA, n. Stan-Vlad
96 1/05/03/2004
Contract De Vanzare Cumpărare nr. 577, din 04/03/2004 emis de NP ADRIAN BOAMFA;

B20
Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun comun, asupra 
cotei din teren si elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 11, sc. A, 
C1-U36, dobândit prin Convenţie, cota actuala 55/11616

Al / B.21

1) MARICA RAMONA, n. Stan - Vlad
8037 / 17/04/2019
Act Notarial nr. 1404, din 17/04/2019 emis de Boamfa Adrian;

B21
Intabulare, drept de PROPRIETATEpartaj voluntar asupra 5/16 părţi din 
cota de 11,04 m.p. aferentă ap. 11, sc. A, C1-U36,, dobândit prin 
Convenţie, cota actuala 55/11616

Al

1) STAN-VLAD RAMONA, fost căsătorită Marica
13409/03/07/2019
Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 797, din 02/07/2019 emis de PAVĂL Doina;

B22
Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun comun, conform 
art. 339 Cod Civil, asupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz 
comun, aferentă ap .9, sc.A , C1-U31, dobândit prin Convenţie, cota 
actuala 11/726

Al

1) N3CA GHEORGHE
2) NICA VALENTINA

16673 / 13/08/2019
Act Notarial nr. 1307, din 13/08/2019 emis de Gabor Constantin Aurelian;

B23
Intabulare, drept de PROPRIETATEdonaţie, ca bun propriu, asupra 
cotei de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.A, 
C1-U13, dobândit prin Convenţie, cota actuala 11/726

Al

1) BERTEA MAR5US-IONUŢ, necăsătorit
19426 / 13/09/2019
Act Notarial nr. 968, din 13/09/2019 emis de Comanici Daniel Petru;

B25
Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun propriu, asupra 
cotei de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.2, sc.A, 
C1-U37, dobândit prin Convenţie, cota actuala 11/726

Al ; ......

1) STRAVA GEORGE-ADR1AN, necăsătorit

C. Partea BSi. SARCBNi
înscrieri privind dezmembrămintale dreptului de proprietate, 

drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe
7 1 9 /  26/01/2010
Act Administrativ nr. 960, din 05/01/1992 emis de SEVICII COMUNALE FAGARAS;
CI Intabulare, drept de FOLOSINŢA, dobândit prin Lege, cota actuala -.........................  Al

5/242 ....... . -
IV PETRUSE DANIELA •-*_ — __L5_____.....

OBSERVAŢII: Cota de 15,39 mp.din părţile de uz comun aferenta apart. nrJLQ sc. C _____  . . _____'._____
1452 /06/04/2005 • . . x , .............

Contract De întreţinere nr. 562, din 30/03/2005;
C3 Intabulare, drept de FOLOSINŢA, dobândit prin Convenţie, cota actuala 

1/66____________________________ ' ____________________________ 1__________
Al

1) MARGIMEANU DANIELA * ' -  ’r "- -•'■“ 'A' ............ - _
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Lane funciara Nr. i u i d j 4 Lomuna/uraş/Mumcipiu: Făgăraş

---înscrie ri privind dezmemforămmtele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garanţie şt sarc in i Refe rin ţe

.. _  - 2) MARGINEANU MAURICE, intretinere, ca bun comun, nuda proprietate,
OBSERVAŢII; (provenita din conversia CF 6792)

. cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.l, sc.B —
1244 / 06/05/1998
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC FAGARAS; _ .. r.
:C4 Intabulate; drept de FOLOSINŢA, dobândit prin Lege, cota actuala 1/66 Al

1) WAGNER ANA
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792) -  -...*
cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.3,sc.A

20212 / 16/10/2006
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3140, din 14/10/2006 emis de NP Adrian Boamfa;
C5 Intabulare, drept de FOLOSINŢA, dobândit prin Convenţie, cota actuala 

1/66
Al *” j

1) OLAÎANOS STEFAN- DANIEL, , necăsătorit .4
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792)
cota de 11,04 mp din elementele de uzcomu aferente ap.15, ScA , C1-U5 —i

3 7 90/0 4/03 /20 11 —:
-Act Administrativ nr. 12438, din 08/12/1993 emis de RASC FAGARAS; —-1

C6 Intabulare, drept de FOLOSINŢA, dobândit prin Lege, cota actuala 
13/726

Al

1) PAICU FLORICA
2) PAICU VIOREL

. _

3003 / 07/06/2005
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 567, din 06/06/2005 emis de NP Sabadus Mariana;
C9 Intabulare, drept de FOLOSINŢA, dobândit prin Convenţie, cota actuala 

13/726
Al

1) IMRE ZOLTAN, cas.cu
2) IMRE AD5NA-EVA, nasc.Ganea, ca bun comun

OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792)
cota de 12,77 m.p. din părţile de uz comun aferente apt.9 sc.C C1-U8

5 7 0  / 29/02/2000
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 500, din 29/02/2000 emis de BNP PAVAL DOINA;
C13 Intabulare, drept de FOLOSINŢA, dobândit prin Convenţie, cota actuala 

1/66
A1

1) MUNICIPIUL FAGARAS
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792)
cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 5, sc.A

S938 / 07/06/2012 — ;
Act Notarial nr. 723, din 06/06/2012 emis de PAVAL DOINA; .-.J
C14 Intabulare, drept de FOLOSINŢA, dobândit prin Convenţie, cota actuala 

1/66
Al

1) SCHUSTER TEONIA, divorţata, ca bun propriu
OBSERVAŢII: cota de 11,04 mp din elementele de uzcomu aferente ap.3, Sc B, C1-U7

1964 / 05/07/2002
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1211, din 04/07/2002 emis de BNP Pavăl Doina;
C18 Intabulare, drept de FOLOSINŢA, dobândit prin Convenţie, cota actuala 

13/726-
Al

i
1) HAN D5ANA-ROXANA, ca bun propriu

OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792)
cota de 12,77 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.3, sc.C, C1-U17

2406 / 19/08/2002
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. Fagaras;
C19 Intabulare, drept de FOLOSINŢA, dobândit prin Lege, cota actuala 1/66

A1

1) COSTEA AUGUSTIN
2) COSTEÂ MARIA

OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792)
cota de 11.04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. 16, sc.B, CI-JJ18 . . - J

5 4 5 4 /0 6 /0 4 /2 0 0 7  .7 v .- ;
Cnnfrart Dp Garanţie» Im nh ilia ra  nr. 792/2007: ■ ="

C21
Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:29616.26 RONinterdjctie.de 
înstrăinare, grevare, restructurare, demolare si inchiriere + dobinzi 
comisioane si alte costuri aferente, ........

A17.C.23, C.24 1
- * i

1) VOLKSBANK ROMANIA S .A . -V
i
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Carte Funciară Nr. T015J4 Comutia/Oraş/Municipiu: Făgăraş7
înscrieri privind dezm em brăm intefe dreptului de proprietate,

.drepturi rea le de garanţie şi sa rc in L . .. ..... ..... Referinţe
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792)

■ Ipotecă asupra cotei din teren, aferenta apt.6 sc.B C1-U20, Cerere nr.7207/2015 c.f.
7207 / 22/05/2015 v- -  .•
Act Notarial nr. 769, din 21/05/2015 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C24
Se notează strămutarea dreptului de ipotecă de sub C . l . l ,  de la 
Volksbank Romania S.A. la Banca Transilvania S.A., prin Sucursala 
Brasov - Faqaras, ca urmare a novatiei

A l

-• OBSERVAŢII: înscriere asupra cotei de teren aferentă ap.6, sc.B, C1-U20, prop, de sub B .9.1
11 24/02/04/1997
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. Făgăraş;

C25
Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din 
elementele de uz comun, aferentă ap.18, sc.B, C1-U22, dobândit prin 
Lege, cota actuala 1/66

A l

1) CIORNEI AUREL
2) CIORMEI MARIA

- OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792) ■ ■ —  -■

1508 / 30/03/1992
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1442, din 27/01/1992 emis de RASC Fagaras;

C26
Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,77 m.p. din 
elementele de uz comun aferente apartam.13 sc.C C1-U23, dobândit 
prin Lege, cota actuala 13/726

A l

1) KLOZER ZQLTAN
2) KLOZER ILDB

OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792)

6802 / 15/04/2016 ...........
Act Notarial nr. 618, din 15/04/2016 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C27
Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din 
elementele de uz comun, aferentă apt. n r,.12 , sc. B, C1-U2, 
cumpărare, ca bun propriu,, dobândit prin Convenţie, cota actuala 
1/66

A l

1) ZĂGÂN MARIANA GSANINA, necăsătorită,
8282 / 11/05/2016
Act Notarial nr. 557, din 11/05/2016 emis de PAVĂL Doina;

C29
Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,77 m .p., din 
elementele de uz comun, aferentă ap.nr, 15, sc.C, C1-U24, donaţie, ca 
bun propriu, conform art. 340 Cod Civil, dobândit prin Convenţie, cota 
actuala 13/726

A l

1) FRAÎMCKE VALENTIN ANTONIO
2960 / 17/07/1996 ' TITT 1
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Făgăraş; —  -f

C31
Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,77 m.p. din 
elementele de uz comun aferente apartam .il sc.C C1-U26, dobândit 
prin Leqe, cota actuala 13/1452

Al .........  I

2) OPRIŞ VIORICA
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792)

9379 / 15/08/2008
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 450/2008 emis de NP;

C33
Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din 
elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 2, sc.B,Cl-U27, cumpărare, 
ca bun propriu, dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/66

A l

1) MOLDOVAN VIORICA, necăsătorită,
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792)

5277 / 22/08/2005 !
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. Făgăraş; ......  . ... . .

C34
Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p.^.dtn 
elementele de uz comun, aferentă ap.14, sc.B, C1-U28, dobândit prin 
Leae, cota actuala.1/66 .......... - -

.. ’ .Al
r1

_I__ :______•"
1) MOLDOVAN VIOREL - ■ ,r - * - — -vi- t r - '

OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 6792) . .. ; . - ......

1 4 5 2 1 / 24/08/2016 • •
Act Notarial nr, 73, din 23/08/2016 emis de Popa Maria Cristina; _ _  - .......  -■ ■ ....
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Carte Funciară Nr. 101534 Comuna/Oraş/Municipiu: Făgăraş
- Insc-rieri privind dezmembrămmtele dreptului de proprietate , 

drepturi reăle de garanţie şi sarc in i Referinţe

C35
Intabulare, drept'de FOLOSiNTAăsiTpra cotei din elementele de uz 
comun, aferentă ap. nr. 11, sc. C , C1-U26, dobândit prin Succesiune, 
cota actuala 13/5808

Al

1) OPRÎŞ VIORICA, soţie

C36
Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz 
comun, aferentă ap. nr. 11, sc. C , C1-U26, dobândit prin Succesiune, 
cota actuala 13/1936

Al

1) OPRSŞ STELIAN NICUŞOR, fiu,

C37
Intabulare, drept de FQtOSINTAasupra cotei din elementele de uz 
comun, aferentă ap, nr. 11, sc. C , C1-U26, dobândit prin Succesiune, 
cota actuala 13/1936

Al

1) JIGA NICGLETA ULIANA, fiică
2172 / 03/03/1993
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 11311, din 30/08/1991 emis de R.A.S.C. Fagaras; j

C38
Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din 
elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.A, C1-U29, dobândit prin 
Lege, cota actuala 11/726

Al

1) CORNEA MARIA
2) CORNEA GHEQRGHE EUGEN

126 / 14/01/1999
Contract De Vanzare Cumpărare nr. 351, din 25/10/1991 emis de R.A.S.C. FAGARAS;

C39
Intabulare, drept de FOLOSINŢA, asupra cotei 12,77 m.p.  din 
elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 12, sc.C, C1-U30, dobândit 
prin Lege, cota actuala 13/726

Al ;..j

1) MARIA lULICA
9341 / 24/09/2009
Contract De Vanzare Cumpărare nr. 3480, din 24/06/1993 emis de R.A.S.C. FAGARAS; .;

C40
Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,77 m.p. din 
elementele de uz comun, aferenta ap., nr. 2, sc.C, C1-U34, dobândit 
prin Lege, cota actuala 13/726

Al

1) CAPRICEANU GHEQRGHE
2) CAPRICEANU MÂRIETA

.25253 / 2 6 /1 1 /2 0 1 8  .
Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1121, din 23/11/2018 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C43
Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, în condiţiile 
art.340 din Codul Civil, asupra cotei de 12,77 mp din elementele de uz 
comun, aferentă ap .17, sc.C, C1-U35, dobândit prin Convenţie, cota 
actuala 13/726

Al

1) ANDREŞOIU GHEQRGHE-MIHAI, necăsătorit
16279 /08/08/2019
Act Notarial nr. 991, din 08/08/2019 emis de Gyergyai Mariana;

C45
Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu, în 
condiţiile art,340, Cod Civil, asupra cotei de 14,56 mp din elementele 
de uz comun, aferentă ap.6, sc.A, C1-U14, dobândit prin Convenţie, 
cota actuala 14/726

Al

1) BENEDEK EUGEN-MÂRIAM
117505 /23/08/2019
Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2334, din 23/08/2019 emis de Popa Maria Cristina;

C46
Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun comun conform art. 
339 Cod Civil, asupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, 
aferentă ap.15, sc.B , C1-U19, dobândit prin Convenţie, cota actuala 
11/726

Al

1) LETCĂ ANDREI, şi soţia .....................
2) LETCĂ LĂCRĂMIOARA, căsătoriţi sub regimul comunităţi legale

26423 /0 8/11 /201 9
Act Notarial nr. 3969, din 07/11/2019 emis de Boamfa Adrian;

C49
Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,77 m.p, din 
elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.C, C1-U25, cumpărare, ca 
bun propriu, dobândit prin Convenţie, cota actuala 13/726 ____

Al
- .

1) EPURE DOINA, divorţată : T....  . — .
28166 / 25/11/2019 r  "
Act Notarial nr, 3710, din 22/11/2019 emis de Popa Maria Cristina;
C50 Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 mp din 

elementele de uz comun, aferentă ap .17, sc.A, C1-U9, dobândit prin
............................Al
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Carte Funciară Nr. 101534 Coniuna/OTaş/Municipiu: Făgăraş
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 

drepturi reale de garanţie şi sarc in i—  - Referinţe

C50 Convenţie, cota actuala 11/726 Al
1) COLOTIN MARSA-ELENA, necăsătorită

81 1/17 /01/202 0  ' ~ : .............
Act Notarial nr. 179, din 16/01/2020 emis de Popa Maria Cristina; .

C52.
Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din 
elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 20, sc.B, Cl-Ul-2-, dobândit 
prin Convenţie, cota actuala 11/726

Al

1) SUCIU DANIEL, căsătorit sub regimul comunităţii legale de bunuri cu
2) SUCIU ANIŞOARA-VÂSILICA
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Anexa Nr. 1 La Partea S
__________ Carte Funciară, Nr. 101534 Comuna/Oraş/Municipiu: Făgăraş ]

T aren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

Top; 3228/281- 
308/1/1/1/2 .

726 construcţia Cl in CF 101534-C1 ... l
*  Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

___________  DETALII LINIARE IMOBIL
Geometria pentru acest imobil nu a fostg  sit>

Date referii:oare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosinţă

Intravilan
Suprafaţa

(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

.1 curţi
construcţii DA 726 - - 3228/281-

308/1/1/1/2

jExtrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea " 
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, 
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese •
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a 
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii "“V 
care a solicitat prezentarea acestui extras. ' J ;
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa 
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este 
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

•j-; Data şi ora generării, ţ
!• 24/02/2020, 11:27
L

£

! Z J 2 l i  ‘ IU v . itluil;*.. ~ AîJGELICA

1 : i 'v ra s  i
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