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HOTĂRÂREA nr.62 

din data de 16 februarie 2018  

 

-privind actualizarea unor suprafeţe ale inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002  

 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară, 

 
             Analizând referatul nr. 5716 din data 15.02.2018 a Compartimentului evidență patrimoniu, prin care se propune 

actualizarea unor  suprafete din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat 

prin HG 972/2002, necesare înscrierii în evidenţele de carte funciară a unor bunuri aparţinând domeniului public al 

municipiului,  precum și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș, nr. 5716/1/15.02.2018, 

 Văzând procesul verbal al Comisiei de evaluare și reevaluare a bunurilor din domeniul public și privat al 

Municipiului Făgăraș, precum și Anexa nr. 3 la HCL nr. 38/31.01.2018 – modificări la inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Făgăraș, 

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 

precum și al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive 

şi de agrement, 
  Având în vedere prevederile art.78, 105, 106 ale Ordinului nr.700/2014 al ANCPI –privind aprobarea 

Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 

 Vazând prevederile art.3, din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică  precum şi ale HG 548/1999  

privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, 

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

administraţia publică locală republicată, 

 

         HOTĂRĂȘTE:  

 

        Art.1. Se aprobă modificarea pozițiilor din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului 

Făgăraș, anexa nr.5 din HCL nr.38/31.01.2018 după cum urmează:  

-pozitiile 23, 24, 25, 26, 27, 29, 62, 67, 82, 95 și 113  vor avea următorul cuprins : 
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SECŢIUNEA I BUNURI 

IMOBILE       
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clasificare 
Denumirea bunului Elemente de identificare 
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dobândirii 

sau, după 
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în folosinţă 
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inventar 

 

lei 
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juridică actuală 

 

  Nr. 

  crt 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

  



 2 

0 1 2 3 4 5 6 

23 1.3.7.1 Strada Ana Ipătescu 

L=245,00 m lcarosabil=6,00 m 
Stotala=2.130,00 mp  
Îmbrăcăminte de balast Fundaţie de piatră 
spartă                                              
Trotuare balast - stanga, dreapta  
lvaraiabila=1-2m,  Zonă verde  

1997 218.803,78 

Proprietatea 
Municipiului 
Făgăraş  
Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, 
alin. c  

24 1.3.7.2 Strada Aurel Vlaicu 

Ltotala=565,00 m cu Stotal=6000 mp,  
format din doua tronsoane L1=235 m cu 
l1=7 m , trotuare stanga dreapta intre 1-1,5 
m, imbracaminte beton asfaltic 
L2=330 m cu l2=3-4,5 m, trotuare-, zona 
verde ,  
imbracaminte balast+ macadam 

1997 1.261.337,21 

Proprietatea 
Municipiului 
Făgăraş  
Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, 
alin. c  

25 1.3.7.1 Strada Cireşului 

L=284,00 m lcarosabil=6,00 m S=2285,00 
mp 
Îmbrăcăminte de balast Fundaţie de piatră 
spartă  
Semne de circulaţie:Trotuare stanga, 
dreapta(betonl=1,5-2 m 

1997 251.271,93 

Proprietatea 
Municipiului 
Făgăraş  
Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, 
alin. c  

26 1.3.7.1 
Strada Dobrogeanu 

Gherea 

L=356,00 m lcarosabil=6,00 m S=3.709,00 
mp  
Îmbrăcăminte de balast Fundaţie de piatră 
spartă Semne de circulaţie:                 
Trotuare: stanga, dreapta (balast) cu l=1-
1,5 m  

1997 338.672,18 

Proprietatea 
Municipiului 
Făgăraş  
Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, 
alin. c  

27 1.3.7.1 Strada Dumbravei 

L=175,00 m lcarosabil=6,00 m S=2.078,00 
mp  
Îmbrăcăminte de beton asfaltic 
Trotuare:  stânga l=1,5m ,  Zona verde - 
dreapta 

1997 106.339,25 

Proprietatea 
Municipiului 
Făgăraş  
Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, 
alin. c  

62 1.3.7.2 Strada Cânepii 

L=720,00 m lcarosabil=5,00 m S=5.396,00 
mp 
Îmbrăcăminte din beton asfaltic Fundaţie 
de balast Guri de scurgere: 7 Semne de 
circulaţie: Trotuare: dreapta stânga (asfalt): 
l=1-2 m 

1997 985.427,41 

Proprietatea 
Municipiului 
Făgăraş  
Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, 
alin. c  

67 1.3.7.2 Strada Chimistului 

L=833,00 m lcarosabil=7,00 m S=8799,00 
mp 
Îmbrăcăminte din beton asfaltic Fundaţie 
de balast Semne de circulaţie: Trotuare 
dreapta(asfalt)    

1997 1.606.889,50 

Proprietatea 
Municipiului 
Făgăraş  
Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, 
alin. c  

82 1.3.7.2 Strada Eprubetei 

L totala=294 ml, Stotala= 3515 mp formata 
din 2 tronsoane 
L1=147 ml, l=9 m, trotuare stanga, dreapta 
3 m, imbracaminte beton asfaltic 
L2=147 ml, l=9 m, trotuare stanga, dreapta 
3 m, imbracaminte beton asfaltic,  Zona 
verde 

1997 399.982,12 

Proprietatea 
Municipiului 
Făgăraş  
Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, 
alin. c  

95 1.3.7.2 Strada Muncii 

L=400,00 m lcarosabil=9,00 m S=7.105 
mp,  Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
Fundaţie de balast Guri de scurgere: 2 
Semne de circulaţie: Trotuare: stanga,  
dreapta(balast) variabile 3,50-4,50 m,  
Zona verde stanga , dreapta  

1997 637.178,99 

Proprietatea 
Municipiului 
Făgăraş  
Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, 
alin. c  

113 1.3.7.2 Strada Dr. Titu Perţea 

L=1.090,00 m, l carosabil variabila=4,00-
6,00 m S=12.740,00 mp 
Îmbrăcăminte din beton asfaltic Fundaţie 
de balast Guri de scurgere: 5 Semne de 
circulaţie: Trotuare asfalt: dreapta, stânga 
variabile 
l=1,5-3,5 m,  Zona verde  

1997 3.172.647,51 

Proprietatea 
Municipiului 
Făgăraş  
Ordonanţa nr. 
43/1997, art. 8, 
alin. c  

 
   Art.2. Se aprobă înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a bunurilor evidenţiate la art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002 va fi 

actualizat în mod corespunzător conform prevederilor prezentei hotarâri. 
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Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Făgăraş, prin Secretarul 

Municipiului, arhitectul şef şi Compartiment evidenta patrimoniu. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru 

Consilieri in funcţie-19 

Consilieri prezenti -16 

  

 Prezenta hotarare se comunica: 

 -1ex.dosar de sedinta 

 -1ex.colectie 

 -1ex.Prefectura 

 -1ex.Primar 

 -1ex.Secretar 

            -1ex. Direcţia Buget-Finante 

            -1ex. Compartiment evidență patrimoniu 
            -1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă 
             -1ex.afisaj 

 

 

 
Cod: F-50 
 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

     FLORIN ALEXANDRU  

 

CONTRASEMNEAZĂ, 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI  

            LAURA ELENA GIUNCA     
 

 


