
 
 

 
        

HOTĂRÂREA nr.290 

                                      din data de 20 decembrie 2017 

 

-  privind rectificarea Cărţii funciare nr.105607-Făgăraş cu nr.cad.105607, referitor la titularul 

dreptului de proprietate, prin radiereadreptului de proprietate al municipalităţii-domeniu public şi  

înscrierea  dreptului  de  proprietate al familiei STOICA NICOLAE şi STOICA NICOLETA ANGELA 

 

  CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară, 

  

Analizând referatul Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului şi energetic nr.21753 din 

11.12.2017   prin care se propune  rectificarea  Cărţii funciare . 105607-Făgăraş cu nr.cad.105607,teren in 

suprafaţă de 37168 mp, prin radierea dreptului de proprietate al municipalităţii-domeniu public şi  

inscrierea  dreptului  de  proprietate al d-lor  STOICA NICOLAE şi STOICA NICOLETA ANGELA, 

Având în vedere 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, 

Tinând seama de declaraţia autentică a d-lor STOICA NICOLAE şi STOICA NICOLETA 

ANGELA,,autentificată prin Incheierea cu nr.1237 din 28.11.2017, prin care  declară că sunt de acord cu 

radierea dreptului  lor de proprietate din CF,100944-FĂGĂRAŞ fost 11788 cu nr.top.2460/7 şi 

transcrierea dreptului de proprietate in CF.105607 cu nr.top.105607, proprietatea municipalităţii, ce va fi 

astfel rectificată, 

Văzând  prevederile art.33 din Legea nr.7/1996; art.907 şi 908 din Codul Civil, art. 36 alin.2 lit.c,  

din Legea  nr. 215/2001 a administratiei   publice  locale,  republicată , 

În temeiul art 45 alin.3  şi 115 alin.1 lit.b)  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

republicată, modificată și completată, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 

 Art.1.-  Se aprobă rectificarea Cărţii funciare .nr. 105607-Făgăraş cu nr.cad.105607 prin  radierea 

dreptului de proprietate al municipalităţii-domeniu public şi înscrierea dreptului de proprietate al d-lor 

STOICA NICOLAE şi STOICA NICOLETA ANGELA, proprietate care in prezent se regăseşte, prin 

suprapunere , in CF100944 cu nr.top.2470/7.  

Art.2.Se imputerniceşte Primarul Municipiului Făgraş, să semneze declaraţia notarială privind 

radierea dreptului de proprietate al Municipiului Făgăraş din Cf.105607-Făgăraş cu nr.cad.105607. 

Art.3.După inscrierea în CF. a operaţiunii de rectificarea din CF.105607 Făgăraş cu 

nr.cad.105607, CF:100944 cu nr.top.2470/7, in suprafaţă de 37168 mp, proprietatea d-lor STOICA 

NICOLAE şi STOICA NICOLETA ANGELA, se sistează in baza unei declaraţii notariale dată de către 

proprietari.  



 

 

Art.4.Se diminuează domeniul public al Municipiului Făgăraş cu suprafaţa de 37.168 mp, notaţi 

eronat, după finalizarea operaţiunii de rectificare. 

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează  Primarul 

Municipiului Făgăraş, prin  Serviciul  Urbanism, amenajarea  teritoriului  şi energetic. 

 

  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 

  SUCIU ANDREEA-OANA          Secretarul municipiului, 

             LAURA ELENA GIUNCA 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.Compartimentul de urbanism,amenajare teritoriului, energetic 

- 1 ex. Arhitect sef 

-     1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 
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