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HOTĂRÂREA nr.83 
din data de 31 martie 2020

- privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilului teren -  domeniu privat, imobil situat în Făgăraş,
str. Negoiu, nr.149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraş

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 6420 / 20.02.2020 al Compartimentului evidenţă patrimoniu şi 
Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş 6420 / 1/ 20.02.2020, prin care se propune 
actualizarea datelor de carte funciară a imobilului teren -  domeniu privat, imobil situat în Făgăraş, str. 
Negoiu, nr.149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraş,

Ţinând seama de documentaţia cadastrală de actualizare date imobil nr. 11/2020 întocmită de către S.C. 
ARSU CAD S.R.L. având ca obiect imobilul teren -  domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 149, 
înscris în CF nr. 100881 Făgăraş, din care reiese faptul că, suprafaţa imobilului descris mai sus, în urma 
măsurătorilor din teren, este de 2.325 mp şi nu 2.224 mp aşa cum este înscrisă în extrasul de carte funciară, 
precum şi lipsa adresei poştale, care se impune a Fi notată,

Văzând 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, 

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare modificată şi 
completată de OUG nr. 31/ 2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, ale 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 şi art. 354 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.i. Se însuşeşte documentaţia cadastrala de actualizare a datelor imobilului teren - intravilan nr. 
11/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L. având ca obiect imobilul teren -  domeniu privat, situat în 
Făgăraş, str. Negoiu, nr. 149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraş, proprietatea Municipiului Făgăraş domeniu 
privat cu nr. de inventar 800061, conform fişei mijlocului fix şi proprietar S.C. ROLI COM S.R.L. asupra 
construcţiei.

A rt.2 . Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară a imobilului teren -  domeniu privat, imobil situat 
în Făgăraş, str. Negoiu, nr.149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraş astfel:

rectificarea suprafeţei imobilului teren de la 2.224 mp cât este înscris în extrasul de carte funciară la 2.325 
mp realitatea din teren 
notarea adresei poştale

A rt.3 . Se aprobă rectificarea suprafeţei imobilului teren înregistrat în Inventarul bunurilor ce aparţin 
domeniului privat al Municipiului Făgăraş, cu nr. de inveptar'806o6i/conform fişei mijlocului fix, de la 2.224
mp la 2.325 mp.

A rt.4 . Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor! ||p | 
Municipiului Făgăraş, prin Compartiment evidenta patjim J ‘

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ 
GAVRILĂ DAN DIONISI

teiVŢhotărâri, se încredinţează Primarul

I
^  CONTRASEMNEZ ,,, 
SECRETARUL GKNERfL' 
LAURA ELENA/)GÎUNCA/

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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Consilieri in funcţie -17
Consilieri prezenţi - 17

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

Denumirea
Categoria: Terenuri

teren 2.224 mp Str. Negoiu nr.149 CF 100881

Codul de clasificare: 9.2.1 
Data dării în folosinţă: 
Februarie 2020 
Data amortizării complete:

Amortizare lunară:
Val amortizată cumulată: 
Val amortizată rămasă: 
Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:ADPP
Magazia: 211.01 - Terenuri D .Privat
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Nr inventar 
de la număr 

la număr

Documentul 
(data, felul, 
numărul)

Operaţiile care privesc 
mişcarea, creşterea seu 

diminuarea valorii mijlocului fix

Număr
bucăţi Debit Credit Soid

800061 21/02/20, N IR, 1 Nota de recepţie 1 177.920,00 0,00 177.920,00 j

Contabil
Contabil

V

Director
Director



SC ARSU CAD SRL
FAGARAS B-DUL UNIRII BL. 1B MEZANIN
TEL. 0722.220179
CUI- 22301721
REG. COM. 108/2299/2007

PROIECT NR. 11/2020

DEN. I NCR A RII -  A CTUALIZARE DA TE IMOBIL

BENEFICIAR-

I N T O C M I T - ING. ARSU C O STIC A



MEMORIU TEHNIC

1. Adr sa imobil: Fagaras StrNegoiu Nr 149.
2. Tipul lucrării: ACTUALIZARE DATE IMOBIL

Imobil nr. top 2980/1/1, 2984/1/2/1, 2983/1/2/2/1 înscris in CF 100881 -  Fagaras. 
Se realizează următoarele operaţiuni:

1. Rectificare suprafaţa imobil de Ia 2224 mp cat este inserts in CF la 2325 mp -  
realitatea din teren.

2. Notare adresa poştala.

3. Scurta prezentare a situaţiei din teren:
Pentru întocmirea prezentei documentaţii cadastrale am parcurs următoarele etape:
Identificarea amplasamentului
Documentare tehnica
Execuţia lucrărilor de teren
întocmirea documentaţiei
Identificarea imobilului si documentarea s-au realizat faptic pe teren împreuna cu 

beneficiarul lucrării, cat si scriptic, in baza extrasului CF eliberat de BCPI Fagaras si a schitelor 
puse la dispoziţie de către beneficiar.

Teren delimitat cu gard metalic intre punctele 2-3-4-5-6-7-8-9-10-24, 12-13-14-15, 
16-17, peretele construcţiei CI intre punctele 15-16, 17-18-19-1, fara împrejmuire intre 
13-14.

In urma prelucrării datelor rezultate din măsurători, am constatat ca imobilul are o 
suprafaţa reala de 2325 mp, mai mare decât cea înscrisa in CF (2224 mp). In urma verificărilor 
au fost preluate coordonatele imobilului vecin cu număr cad 106425 care sunt corecte. In teren 
exista 1 construcţie. Având in vedere cele prezentate mai sus am intocmit prezenta documentaţie 
cadastrala de Actualizare date imobil in conformitate cu ordinul 700 2014.
4 . Situaţia juridica a imobilului:

Proprietari-M unicipiul Fagaras -  Domeniul Privat asupra terenului;
S.C. Roii Com SRL asupra construcţiei.

5. Operaţiuni topo-cadastrale efectuate:
- Metoda folosita- Radieri de pe borne determinate GNSS.
- Aparatura folosita- Statie totala Leica TS 06 si GNSS Leica GS 08 
Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 4 staţii din care 
s-au radiat punctele care definesc limitele proprietăţii si ale construcţiei.

Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±( 1 +. 1 ppm x D) mm în 
cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). StatiaHotaia Leica TS 06 
asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde şi o pfecFzneAfe'nas urare a 
distanţelor de ±(3 + 3 ppm x D) mm în cazul temperaturilor ctip rîn se^|ird||lervnlb 1 (~20°C 
la 4- 40°C). I Ş] WpT "  '

Preciziile obţinute: măsurătorile realizate s-au încadrat mu o lf^ & M ^ d  i 
normele şi normativele în vigoare. \  J

- Sistemul de coordonate: STEREO-70
- Sistemul de referinţa cote: MAREA NEAGRA-1975
- Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite;

Punctele SI si S2 determinate GNSS
- Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele S1,S2, S3. S4 -  buloane metalice \
-'SgCLAŞ

Data întocmirii: 02.2020 Semnătură si stampila
lng. Arsu Costica
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Oficiul de Cadastru ş‘ Publici4 e te ncbiMsrl B?vT7 
3 irn  ; de Cadastru şi Publicitate Irrobiliară Fagan

TE KEN Intra vi

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

C a rta  F u n d a :a /v’r. 20O982 F a g s  ra s

A, Partea K< Descrierea imobifuluf

Nr. cerere rresrs
Ziua 05
Luna 08 j
Anui 2015

Cod verificare

100072083936
a i

Nr. CF vechi:9701

A^t®şŞL tP c -Fagaras, Jud. Brasov
[NÎ“
jC rt

tir. cad astra l 
Mr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţi! / Referinţe

L i
Top: 2980/1/1, 

2984/1/2/1, 
2983/1/2/2/1

2.224

....  . !

Construcţii

Cm Nr c a d a s t r a l  
Nr. A d re sa O b se rv a ţi!  /  R e fe rin ţe

A l.l CAD: CI 
Top: 2980/1/1, 

2984/1/2/1, 
2983/1/2/2/1

Loc. Fagaras, Jud. Erasov Depozit ambalaje

B. Partea SI. Proprietari şl acte
r \  . .
i in s in e r i p m v ito a re  la d re p tu l de p ro p r ie ta te  şi a lte  d re p tu r i rea le
L ____ „___ __ . . .

R e fe rin ţe

iA 5 7 1  /  2 2 ,0 9 /2 0 0 4
iContract De Vanzare-Currtparare nr. 2054, din 21/09/2004 emis de NP Sarbu Victor;

B l Intahulure, drept de PRQPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenţie, 
cota actuala 1/1

A l.l

1) S.C. ROLI COM S.R.L., cu sediul in corn. Barghis, nr.8, jud. Sibiu x • 'D ,' j
1 8 2 6  /  26/Q4/2QQ5  / '  \
Act Constituire: Servitute, Superficie, Uz, Uzufruct, Abitatle nr. 0 emis de BNP"Gy]erg.^ai;^^\ \
B2 in tabu la re , d re p t de PROPRiETATE, dobândit prin Convenţie, cota 

actua la  1/1 'A__) j  _____ ______________
1) M UNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PRIVAT * \

OBSERVAŢII: (p roven ita  din conversia CF 9701) J \  w  'W /  /
___ __ ..  R  ' • ' ___

B3

D rep tu l de se rv itu te  de trece re  cu p ic io ru i, cu u tiia je  agricole şi 
m ijloace de transport,asupra imob. cu nr.top. 2.980/1/1, 2984/1/2/1, 
2 9 8 3 /1 /2 /2 /1 , în favo ru l te re n u lu i înscris în c.f. 7275, cu nr.top , 
2 9 8 3 /2 /2 /2 , id e n tic  cu cad. 4481/2

OBSER VA FII- (p roven ita  din conversia CF 9701)

C. Partea iii. SARCiiNi

In sc rîe r i p r iv in d  d o ,rn e ro b ră m in te le  d re p tu lu i de p ro p rie ta te , 
d re p tu r i re s le  de g a rs n ţ is  şi sa rc in i R eferin ţe

1 1 0 4 8  /  1 2 /1 0 /2 0 0 7
Act Constituire: S erv itu te , Superficie, Uz, Uzufruct, Abitatie nr, 2426, din 11/10/2007 emis de NP Gyergyăi
Mariana; -

Dreptu! de se rv itu te  de trecere cu piciorui, utiiaje «gricole si mijioace 
de transpo rt asupra im obil de ia A + l,  in favoarea imobilelor cad.633

Al

a
.

id .pa rc .A .874 /38  tarla  2 2  inse.in c.f.11718, nr.cad.638 id.A .874/37 
taria  22 inse,in c.f. 11725, nr.cad.6 3 4 'id.A.874/36,taria 22 inse,in c.f.
11729 LI AT i-'&qaras

L__«J
OBSERVAI it: (p roven ita  din conversia CF 9701)

Docvmi.it care conţine rJe.e cu carccte 'persona!, pre:ajaie do p> c vederile Lc-jZ ", 7/2001. Fagina 1 din 2

Ex’.r-ş-î pentru i. orrva.'e cn -îifia  la au:esa « p i / . c o a F ort -



Certe Fu.Kie.ia 7 r. IOC 331 Comuns/Oraş/ilunicipiu.

k'iiayr, Ivi , ; t,gj 7-x.tî&
('q ' ^

Nr cadastral Suprafaţa (mmp2ţr _________
; Top: 2980/1/1, | 2.224

2984/1/2/1 r 
[ 2 933/1/2/2/1 j
* Suprafaţa este determinată in pianui de proiecţie Stereo 70,

Jbser/aţii /  Referinţe

Ijeam etrEz p e n tru  acest mrnWh n u a j m t g s u

Date referitoare Ia teren
Nr
Crt

Categorie
folosinţă

Intra
viian

Suprafaţa
(mp) Tarla PaiceSă

-----------U_J----- ■ .■■■■,

Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curţi
construcţii

DA 2.224 - - 2 9 8 0 /i/ l,
2984/1/2/1,
2983/1/2/2/1

Date referitoare ia construcţ»
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A l. l
CAD: C I 

Top: 2980/1/1, 
2984/1/2/1,

- j m a m i i - .

construcţii 
industriale si 

edilitare

■

Cu acte
Depozit ambalaje

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. 455/2001, 
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediu! 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 ai instituţie i publice ori entităţii 
care a solic itat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii in form aţilo r conţinute de document se poate face la adresa 
w w w .fm e p î.ro /v e rif ic a re , folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este 
valabil 30 de zile calendaristice de ia momentul generării documentului.

Data ş i o ra  g e n e ră r ii,
05/08/2015, 10:11

Docu. tont cars conţine c- e cu cersct■r p.rccm l, ~rc -• c . pns' - -o , 3 q ! 3 2 din 23 Legii i'-'r. o.- 7/2902.



CALCULUL SUPRAFEŢEI

Parcela (teren)

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur Lungimi
laturi

D(i.i+1)X [m] Y [m ]

14 4611 Ol .840 498302.736 3.100
15 481111.636 498o04.074 8.798
16 481120.381 49(005.035 £.089
23 481128.418 498605.947 0.<.30
18 481128.438 498205.718 54.108
19 481182.262 498C11.254 9.336
1 481181.435 498620.553 2.720
2 481184.164 498620.510 15.438
3 481138.371 498635.334 2.751
4 481189.029 498638.035 8.638
5 481180.869 498640.868 3.476
6 481177.450 493641.496 29.891
7 481147.657 498639.077 2.221
8 431145.440 498633.902 5.169
9 4^1140.283 498o38.t05 12.251

10 431128.310 498636.012 3.374
24 481127.634 498639.318 5.806
25 481121.830 498(39.177 4.637
26 481121.611 498643.850 1.960
27 421113 656 498643.992 0.124
28 4 .1119.575 498644.086 17.313
12 431112.C42 493628.222 0.908
13 481112.278 493627.330 24.893

S(teren)=2325mp P=225.287m

Parcela (C1)

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur Lungimi
laturi

D(i.i-M)X [m] Y [m]

19 4£1182.262 498611.254 9.336
1 431161.435 498620.553 46.894

20 431134.787 498615.755 10.952
21 481133.811 498626.666 7.207
22 481126.620 498626.060 20.422
18 481128.438 498605.718 54.108

S(C1)=535mp P=148.919m


