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HOTĂRÂREA nr. 281 

Din data de 12 decembrie 2017 

 

- privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului – 

construcție, situat în Făgăraș, str. V. Alecsandri, nr.13, înscris în CF nr. 105512 Făgăraș la A1.2, precum 

actualizarea de date imobil, respectiv radierea  construcției de la A1.2 - -C2  din CF nr. 105512  

 

 

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,  

întrunit în şedinţă extraordinara, 

 

              Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 37715/1/11.12.2017 și 

Referatul de specialitate aprobat, nr. 37715/11.12.2017 al Compartimentului Evidență Patrimoniu, prin care se 

propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului – construcție, 

situat în Făgăraș, str. V. Alecsandri nr.13, înscris în CF nr. 105512 Făgăraș la A1.2, precum actualizarea de 

date imobil, respectiv radierea  construcției de la A1.2 - -C2  din CF nr. 105512. 

      Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, art. 864 Cod Civil, ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, precum și art. 23, lit.b)     

, art. 95 și art. 119 din 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, completată prin H.G. nr. 1506/2009, prin 

care se constată faptul că imobilul construcție ”sală de sport” înscris în CF nr. 105512 Făgăraș se identifică la 

poziția 1201. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5), lit.b, art. 45 alin. (3) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

       Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a 

imobilului – construcție, situat în Făgăraș, str. Vasile Alecsandri nr.13, înscris în CF nr. 105512 Făgăraș la 

A1.2, nr cadastral 105512- C2, aflat in inventarul bunurilor apartinad domeniului public al Municipiului 

Fagaras la poziția 1201. 

Art. 2. Se însușește documentația cadastrală de actualizare de date imobil nr. 138/2017 întocmită de 

către PF ING ARSU COSTICĂ, pentru imobilul construcție situat în Făgăraș, str. Vasile Alecsandri nr.13, 

înscris în CF nr. 105512 Făgăraș la A1.2, respectiv radierea  construcției de la A1.2 - C2  din CF nr. 105512, 

anexa la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

Municipiului Făgăraș prin Compartiment Evidență Patrimoniu. 

    

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

        SUCIU ANDREEA-OANA                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,  

                                                                                                                          LAURA ELENA GIUNCA  

 

 

 

Hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi pentru. 
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Consilieri în funcție – 15 

Consilieri prezenți la ședința-10 

 

 

Prezenta hotărâre se  comunică: 

 

- 1ex. Dosar de ședință 

- 1ex. Colecție 

- 1ex. Prefectură 

- 1ex. Primar 

- 1ex. Secretar 

- 1ex. Compartiment Evidență Patrimoniu   

      -     1ex. Direcția Buget Finanțe 

      -     1ex. Compartiment Evenimente publice, informare cetațeni și registratură 

      -     1ex. Afișare.  

 

 

  

Cod: F-50.         

 

           


