
                                                                   

HOTĂRÂREA nr. 23 

                                        din data de 31 ianuarie 2018              

 

- privind  aprobarea trecerii terenului in suprafaţă de 42777 mp, identic cu cel înscris în CF.105791-

Făgăraş fost 11434 Făgăraş, cu nr.top.2785/3/1/2/5/1, din proprietatea CAP Oltul Făgăraş în proprietatea 

privată a municipiului Făgăraş 

                                                                                   

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,  

 

Analizând referatul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului şi energetic nr.1566 din 

25.01.2018  prin care se propune aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 42777 mp identic cu cel 

înscris in CF.105791-Făgăraş, fost 11434 Făgăraş cu nr.top.2785/3/1/2/5/1, din proprietatea CAP Oltul 

Făgăraş în proprietatea privată a municipiului Făgăraş, se adevereşte de către Comisia locală de fond 

funciar Făgăraş, că terenul în suprafaţă de 42777 mp, identic cu cel înscris în C.F. 105791-Făgăraş, fost 

11434, cu nr. top. 2785/3/1/2/5/1, reprezentând fundaţii, platforme de beton şi unele construcţii subterane, 

nu a făcut obiectul Comisiei de lichidare a fostului CAP OLTUL FĂGĂRAŞ în anul 1991 şi nu a fost luat 

în calcul la întocmirea anexei nr.23 din Legea nr. 18/1991, 

În registrul cadastral al parcelelor CC861, acest teren figurează la deţinător Combinatul Chimic 

Făgăraş și ulterior s-a constatat că nu face obiectul H.G.nr.834/1991 unității mai sus indicată, 

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,finanţe şi 

administarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru 

comerţ şi agricultură şi al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorilor, 

Văzând  prevederile  art. 29 alin.7 şi 31 alin.2 din Legea nr.18/1991 ,Legea fondului funciar, art.45 

alin.3 şi ale 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată,  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art 1.  Se aprobă trecerea  terenului in suprafaţă de 42777 mp identic cu cel înscris in CF.105791-

Făgăraş fost 11434 Făgăraş cu nr.top.2785/3/1/2/5/1, reprezentând fundaţii, platforme de beton şi unele 

construcţii subterane, din proprietatea CAP Oltul Făgăraş în proprietatea privată a municipiului Făgăraş, 

conform documentaţiei topografice  întocmite de  SC  SEPA SURVEY SRL, anexa1, parte integrantă  a 

prezentei, întrucât imobilul nu a fost înstrăinat  în termen de 1 an de la data desfiinţării CAP OLTUL 

Făgăraş, se adevereşte de către Comisia locală de fond funciar Făgăraş, că terenul în suprafaţă de 42777 

mp, identic cu cel înscris în C.F. 105791-Făgăraş, fost 11434, cu nr. top. 2785/3/1/2/5/1, repezentând 

fundaţii, platforme de beton şi unele construcţii subterane, nu a făcut obiectul Comisiei de lichidare a 

fostului CAP OLTUL FĂGĂRAŞ în anul 1991 şi nu a fost luat în calcul la întocmirea anexei nr. 23 din 

Legea nr. 18/1991. 

În registrul cadastral al parcelelor CC861, acest teren figurează la deţinător Combinatul Chimic 

Făgăraş. 

 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Făgăraş, prin  Serviciul de urbanism, amenajarea  teritoriului şi energetic şi Compartimentul 

evidenţă patrimoniu. 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,                                                                      

          ŞUTEU MARILENA-DORINA                                                          Secretarul municipiului, 

                                                                                                           LAURA ELENA GIUNCA 



 

 

 

 

 

 

   

 
Hotărârea s-a adoptat cu  18 de voturi  pentru 

Consilieri in functie-19  

Consilieri prezenti -18 

 

Prezenta hotărârea se comunică: 

-1 ex.Dosarul de şedinţă;           -1.ex. Compartimentul  evidenţă patrimoniu; 

-1.ex.Primar;                              -1 ex.Direcţia Buget Finante; 

 1 ex Secretar                              1 ex.Serviciul urbanism;administrarea domeniului şi energetic 

-1 ex. Instituţia Prefectului ;       1 ex. Colecţie 
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