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- privind prima înscriere a imobilului ”Strada Livezii tronson I”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.687 mp, ca 
fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului ”Strada 

Livezii tronson I” şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul nr. 1410/16.01.2019 a Compartimentului evidenţă patrimoniu şi Expunerea de motive a 
Primarului Municipiului Făgăraş 1410/1/16.01.2019, prin care se propune aprobarea primei înscrieri a imobilului ” 
Strada Livezii tronson I”, situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.687 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, 
ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului şi 
modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, precum şi Adeverinţa nr. 
1410/2/l6.01.2019 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi lucrarea 
cadastrală nr. 50/2018 întocmită de către PF Ing. Arsu Ovidiu, având ca obiect imobilul ” Strada Livezii tronson I”, 
situat în Făgăraş, imobilul ce se identifică la parte din poziţia 91 din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public 
al Municipiului Făgăraş, HG nr. 972/2002, precum şi art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 
prin care se atestă apartenenţa la domeniul public al bunului,

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 înconjurător, 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 şi al Comisiei de turism, 
relaţii externe şi integrare europeană,

Având în vedere prevederile art. 24 alin.l-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi 
publicităţii imobiliare cu completările şi modificările ulterioare, precum şi pct. Î l, teza II din OUG nr. 31/2018 privind 
modificarea şi completarea legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 şi 
următoarele din Cod civil, ale art. 36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin (3) şi art. 115 alin (l), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administraţia publică locală 
republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se însuşeşte documentaţia cadastrala de primă înscriere imobil ”Strada Livrzii tronson I” nr. 50/2018 
întocmită de către PF ING Arsu Ovidiu

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului ”Strada Livezii tronson I”, situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.687 mp, 
în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local

Art.3. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului ”Strada Livezii tronson I”, 
situat în Făgăraş, în suprafaţă de 7.687 mp, ca fiind de uz şi de interes public local.

Art.4. Se aprobă modificarea inventarului centralizaLt_al-domeniului public al Municipiului Făgăraş cu bunul descris 
mai sus şi confirmat ca fiind identic cu cel din docuţrrentaţta cadastrală, respectiv înscrierea imobilului descris la art. 2 şi 
art.3 în inventarului centralizat al domeniului public a^Mfimcipf

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a preved^ilor prC^ntdi hot^âri^se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş,
prin Compartiment evidenta patrimoniu.
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Nr. 1410/2/16.01.2019

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul ”Strada Livezii tronson I” situat în Făgăraş, în 
suprafaţă de 7.687 mp, se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 50/20 î 8 întocmită de 
către PF ING. Arsu Ovidiu, respectiv este parte din poziţia nr. 91 din HG nr. 972/2002 
privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş.
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PF ING. ARSU OVIDIU
FAGARAS SOS. COMBINATULUI NR. 2B
TEL. 0731.837287
Email: arsuovidiu@yahoo.com

PROIECT NR. 50/2018

DEN. LUCRĂRII -  PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL
STRADA LIVEZII TRONSON I

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

ÎNTOCMIT- -------------------

mailto:arsuovidiu@yahoo.com


MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: UAT Fagaras, str. Livezii tronson I
Tivul lucrării: Prima inscriere imobil str. Livezii tronson I la numele Municipiului
Fagaras - domeniul public, in baza HCL nr........... art...............

Pentru intocmirea documentaţiei cadastrale am parcurs următoarele etape :
a. Identificarea amplasamentului
b. Documentarea tehnica
c. Măsurători efectuate in teren
d. întocmirea documentaţiei cadastrale

Identificarea imobilului s-a realizat in teren impreuna cu Arh. Sef al 
Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer.

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informaţiilor obţinute prin 
consultarea bazei grafice de la OCPI Braşov, a Cariilor Funciare si a schitelor 
CF de la B.C.P.I. Fagaras.
In urma prelucrării datelor obţinute din măsurători, rezulta ca tronsonul de strada 

intre limitele indicate mai jos are lungimea de 782 m si suprafaţa de 7687 mp.
Având in vedere cele aratate mai sus, am intocmit prezenta documentaţie 

cadastrala de prima inscriere in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.
2. Scurta prezentare a situaţiei din teren:

Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii 
tronson I din Fagaras. Strada este delimitată de gardurile si 
construcţiilor vecine imobile proprietăţi particulare la 
Titu Pertea la est, strada Veteranilor la vest.

3. Situaţia juridica a imobilului'.
Proprietar : Municipiul Fagaras- domeniul public.

4. Operaţiuni topo-cadastrale efectuate:
- Metoda folosita- Radieri GNSS si de pe borne determinate GNSS.
- Aparatura folosita- Statie totala LEICA TS 06 si GNSS Leica GS 08.

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 6 staţii din care s- 
au radiat punctele care definesc limitele imobilului- faţadele construcţiilor vecine. 
Celelalte puncte au fost radiate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie 
de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (- 
20°C la + 40°C). Statia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor 
de 5 secunde, şi o precizie de măsurare a distanţelor de ±(3 + 3 ppm x D) mm în cazul 
temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obţinute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranţele admise de 
normele şi normativele în vigoare.

- Sistemul de coordonate: STEREO-70
- Sistemul de referinţa cote: MAREA N EAGRA-1975
- Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Punctele S I00, SI, S2, S3, S4, S5, S6.
- Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele S I00, SL S2, S3, S4, S5, S6. cui metalic .

Semnătură si stampila
Data întocmirii: 10.2018
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