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                                                              HOTĂRÂREA nr.276                                       

                      din data de 29 noiembrie 2017 

 

-privind aprobarea actualizarii datelor de imobil pentru imobilele- teren situate în Făgăraș, 

Șos. Combinatului, înscrise în CF nr. 103143-Fagaras, nr. top 2413/2/a/1/2 și CF 105620-Fagaras, nr.top 

1299/2/2/1/2, 1302/2/2/1/2, 1301/2/2/1/2, 1303/2/2/1/2, 1304/2/2/1/2, 1305/2/2/1/2, 1306/2/2/1/2 
 

 

      CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,  

       întrunit în şedinţă ordinară, 
 

 

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr.36036/1/23.11.2017 și 

referatul de specialitate aprobat, nr.36036/23.11.2017 al Compartimentului Evidență Patrimoniu, prin care se 

propune aprobarea actualizarii de date imobil pentru imobilele - teren situate în Făgăraș, Șos. Combinatului, 

înscrise în CF nr. 103143, nr. top 2413/2/a/1/2 și CF 105620-Fagaras, nr.top 1299/2/2/1/2, 1302/2/2/1/2, 

1301/2/2/1/2, 1303/2/2/1/2, 1304/2/2/1/2, 1305/2/2/1/2, 1306/2/2/1/2, 

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, 

       Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, precum și Ordinul 

nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și 

carte funciară, precum și Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, aprobat 

prin HG nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din județul Brașov, prin care se constată faptul că suprafața de 9.939 mp înscrisă în CF 

nr. 103143 și suprafata de 37.322 mp înscrisă în CF 105620 se identifică la poziția 815, 

      Ținând seama de prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 

României și de Decretul nr. 282/1979 pentru organizarea ca municipiu a orașului Făgăraș din județul Brașov, 

conform  cărora Municipiul Făgăraș este continuatorul proprietarului înscris în CF la B1, respectiv al 

”Consiliului Administrativ al Or. Făgăraș” și ”Comuna Politica Fagaras”, 

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

administratiei publice locale, modificată şi completată, 

 

 

     HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 

           Art.1: Se aprobă actualizarea datelor de imobil pentru imobilul – teren situat în Făgăraș, Șos. 

Combinatului, înscris în CF nr. 103143-Fagaras, nr. top 2413/2/a/1/2  după cum urmează: 

atribuire număr cadastral pentru imobil nr. top 2413/2/a/1/2 din CF 103143 Făgăraș 

schimbarea denumirii proprietarului din ”Consiliul Administrativ al Or. Făgăraș” în Municipiul Făgăraș. 

Art.2: Se aprobă actualizarea datelor de imobil pentru imobilul – teren situat în Făgăraș, Șos. 

Combinatului, înscris în CF nr. 105620-Fagaras, nr.top 1299/2/2/1/2, 1302/2/2/1/2, 1301/2/2/1/2, 

1303/2/2/1/2, 1304/2/2/1/2, 1305/2/2/1/2, 1306/2/2/1/2 după cum urmează: 

atribuire număr cadastral pentru imobil nr. top 1299/2/2/1/2, 1302/2/2/1/2, 1301/2/2/1/2, 1303/2/2/1/2, 

1304/2/2/1/2, 1305/2/2/1/2, 1306/2/2/1/2 după cum urmează din CF 105620 Făgăraș. 

schimbarea denumirii proprietarului din ”Comuna Politica Făgăraș” în Municipiul Făgăraș. 
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Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul 

Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu. 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,  

           STENGEL NORBERT                                              Secretarul municipiului,  

                                                                                                                            LAURA ELENA GIUNCA 
 

 

 

 
 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru 

Consilieri in functie 15 

Consilieri prezenti-13 
 
 Prezenta hotărâre se comunică: 

-1ex.Dosar ședință 
-1ex.Colecție 
-1ex.Prefectură 
-1ex.Primar 
-1ex.Secretar 
-1ex.Afișare 

     -1ex. Direcția Buget Finanțe 
 -1ex. Compartiment Evidență Patrimoniu 

 -1ex.Arhitect-șef 
 -1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 
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