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HOTĂRÂREA nr.288 

din data de 20 decembrie 2017 

 

-privind rectificarea Cărții funciare nr. 105822 Făgăraș, nr. top 1074/3/3,cad. 734, prin radierea 

construcției de la A1.3, repoziționare imobil și actualizare date imobil din CF nr. 105822 Făgăraș, imobil 

situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 53 

 

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,  

întrunit în şedinţă ordinară, 

              Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr.38122/1/13.12.2017 și 

referatul de specialitate aprobat, nr.38122/13.12.2017 al Compartimentului Evidență Patrimoniu, prin care se 

propune rectificarea Cărții funciare nr. 105822 Făgăraș, nr. top 1074/3/3, cad. 734, prin radierea construcției 

de la A1.3, repoziționare imobil și actualizare date imobil din CF nr.105822 Făgăraș, imobil situat în Făgăraș, 

str. Nicolae Bălcescu, nr.53, 

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 înconjurator, 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 și al  Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 

            Analizând Documentația cadastrală nr. 143/2017 întocmită de către PF ING. ARSU COSTICĂ,  

      Ținând seama de Declarația d-nei Pal Viorica încheiată în formă autentică sub nr.4280/07.12.2017 prin 

mandatar Șipoș Lucia Liliana privind acceptarea radierii construcției de la A1.3 din CF nr. 105822 Făgăraș, de 

prevederile 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,  

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 rectificarea Cărții funciare nr. 105822 cu nr. top 1074/3/3, cad. 734, prin radierea 

construcției de la A1.3, repoziționare imobil și actualizare date imobil din CF nr. 105822 Făgăraș, imobil 

situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 53. 

        Art.2: Se însușește documentația cadastrală de actualizare de date imobil nr. 143/2017 întocmită de către 

PF ING ARSU COSTICĂ, pentru imobilul situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr.53, respectiv radierea  

construcției de la A1.3, repoziționare imobil și actualizare date imobil, pentru imobilul înscris în CF nr. 

105822 Făgăraș. 

        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 
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Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi  pentru 

Consilieri in funcţie-19 

Consilieri prezenţi-16 

 

 Prezenta hotărâre se comunică: 

 

- 1ex. dosarul de şedinţă 

- 1ex. colecţie 

- 1ex. Prefectură 

- 1ex. Primar 

- 1ex. Secretar 

- 1ex.  Afişare 

- 1 ex. Arhitect sef 

-     1 ex. Compartimentul Evidenţă patrimoniu 

-     1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 
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