
 

 

HOTĂRÂREA nr.150 

din data de 23 mai 2018  

 

- privind actualizarea unor suprafeţe din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002  

 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară, 

 
             Analizând referatul nr.16721/23.05.2018 a Compartimentului evidență patrimoniu, prin care se propune 

actualizarea suprafețelor din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, 

atestat prin HG 972/2002, necesare  înscrierii în evidenţele de carte funciară a bunurilor aparţinând domeniului 

public al municipiului, precum și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș, nr. 

16721/1/23.05.2018, 

     Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru administraţia publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 

minorităţilor, 
      Văzând procesul verbal al Comisiei de evaluare și reevaluare a bunurilor din domeniul public și privat al 

Municipiului Făgăraș, precum și Anexa nr. 3 la HCL nr. 38/31.01.2018 – modificări la inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Făgăraș, 

       Având în vedere prevederile art. 78, 105, 106 ale Ordinului nr.700/2014 al ANCPI –privind aprobarea 

Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 

       Vazând prevederile art.3, din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică  precum şi ale HG 548/1999  

privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, 

  În temeiul art.36 alin (2) lit.c) ,  art.45  alin (3) şi art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 –privind 

administraţia publică locală republicată, modificată și completată, 

 

                HOTĂRĂȘTE:  

 

            Art.1. Se aprobă modificarea poziților nr.:  42, 103, 98, 83, 28 și 29 din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Făgăraș, anexa nr.5 din HCL nr.38/31.01.2018 după cum urmează:  
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SECŢIUNEA I BUNURI 

IMOBILE       

  

Codul  de 

clasificare 
Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al 

dării în 

folosinţă 

Valoare de 

inventar 

 

lei Situaţia juridică actuală 

 

  Nr. 

  crt. 
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28 1.3.7.2 

Strada Gheorghe Doja I 
(podul peste Olt către 
cartierul Galaţi - limita 
nordică a intravilanului 
municipiului Făgăraş 

L=1229,00 m,  l=7,00 m,   S=14.568,00 mp 
Îmbrăcăminte de beton asfaltic L=1119m 
Îmbrăcăminte de balast L=110 m 
Fundaţie de balast Semne de circulaţie: 
stanga , dreapta L=2 m                    

1997 4.952.682,96 

Proprietatea Municipiului 
Făgăraş  Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, alin. c  
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29 1.3.7.1 

Strada Gheorghe Doja 
II (racord stradal 
înfundat din  str. 
Gheorghe Doja I)  

L2=110,00 m,  l=5,00 m,  S=858,00 mp 
Îmbrăcăminte de balast Semne de 
circulaţie: Trotuare: stanga, dreapta  l=1,0-
1,3 m  

1997 109.678,14 

Proprietatea Municipiului 
Făgăraş  Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, alin. c  
 

42 1.3.7.2 Strada Narciselor  

L=794,00 m,  l=6,00 m,  S=7376,00 mp 
Îmbrăcăminte din beton asfaltic,  Fundaţie 
de balast 
Guri de scurgere: 24, Semne de circulaţie:  
,trotuare: stânga, dreapta cu latimi intre 
1,5-2,50 m 

1997 1.740.883,52 
Proprietatea Municipiului 
Făgăraş  Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, alin. c  

83 1.3.7.2 Strada Forjei  

Stradă compusă din 2 tronsoane in 
suprafata  totală de 3.725,00 mp 
Tronson I  L1=163,00 m, lvariabila=4,00-
6,00 m, S1=1.820,00 mp 
 îmbrăcăminte balast 
Tronson II  L2=163,00 m l2=7,00 m 
S2=1.905,00 mp  
Îmbrăcăminte din beton asfaltic,  
Guri de scurgere: 2 Semne de circulaţie: 
Trotuare variabile: stanga, dreapta , zona 
verde 

1997 1.015.137,00 
Proprietatea Municipiului 
Făgăraş  Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, alin. c  

98 1.3.7.2 Strada Nicovalei 

Stradă compusă din 2 tronsoane in 
suprafata  totală de 3.542,00 mp 
Tronson I  L1=148,00 m,  l=6,50 m, 
S1=1.853,00 mp 
 îmbrăcăminte beton asfaltic 
Tronson II  L2=147,00 m,  l2=6,50 m 
S2=1.689,00 mp  
Îmbrăcăminte din beton asfaltic,  
Guri de scurgere:  Semne de circulaţie: 
Trotuare variabile: stanga, dreapta , zona 
verde 

1997 646.840,04 
Proprietatea Municipiului 
Făgăraş  Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, alin. c  

103 1.3.7.2 Strada Podului 

L=523,00 m,  lvariabila = 5,00-9,50 m,  
S=6.837,00 mp  
Îmbrăcăminte din beton asfaltic pe L=345 
ml 
îmbrăcăminte balast L=178 ml,  
trotuare variabile l=1,50-4,00 m, zona 
verde 

1997 1.099.184,49 
Proprietatea Municipiului 
Făgăraş  Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, alin. c  

 
    

  Art.2. Se aprobă înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a bunurilor evidenţiate la art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

  Art.3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002 va fi 

actualizat în mod corespunzător conform prevederilor prezentei hotarâri. 

   Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul municipiului Făgăraş, prin 

Secretarul Municipiului, Arhitectul şef şi Compartiment evidenta patrimoniu. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                  BOGDAN ION 
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI,  

            LAURA ELENA GIUNCA     
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru 

Consilieri in functie -19 

Consilieri prezenti-18 

 

 Prezenta hotărâre se comunică: 

-1ex. dosarul de şedinţă 

-1ex. colecţie 

-1ex. Prefectură 

-1ex. Primar 

-1ex. Secretar 

-1 ex.Compartiment evidenta patrimoniu  

-1 ex.Afișare 
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