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HOTARAREA nr.24 
din data de 30 ianuarie 2019

- privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii- 
"Cinematograf Transilvania” situat în Făgăraş, cvartal 13 Decembrie, în suprafaţă de 391 mp din suprafaţa 

totală de 28.321 mp, înscris în CF nr. 100719 Făgăraş, nr. top. 2412/1/2/2/1/1, precum şi realizarea unor
operaţiuni de cadastru şi carte funciară a imobilului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş nr. 2350/1/25.01.2019 şi 
referatul de specialitate aprobat, nr. 2350/25.01.2019 al Compartimentului Evidenţă Patrimoniu, prin care se 
propune atestarea apartenenţei la domeniul public a Municipiului Făgăraş al imobilului teren şi construcţii - 
"Cinematograf Transilvania” situat în Făgăraş, cvartal 13 Decembrie, în suprafaţă de 391 mp din suprafaţa 
totală de 28.321 mp, înscris în CF nr. 100719 Făgăraş, nr. top. 2412/1/2/2/1/1, precum şi realizarea unor 
operaţiuni de cadastru şi carte funciară a imobilului, însuşirea documentaţiei topografice nr. 2/2019 întocmită 
de către S.C. ARSU CAD S.R.L.,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum şi al Comisiei pentru administraţia 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 
minorităţilor,

Analizând prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare modificată şi completată 
de OUG nr. 31/2018, precum şi Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,

Ţinând seama de Anexa 1, pct. 65 şi 66 din OG nr. 39/2005 privind cinematografia şi art. II, pct.l din 
Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea OG nr. 39/2005 privind cinematografia, Protocolul de predare -  primire 
nr. 4935/25.06.2009 înregistrat Ia Municipiul Făgăraş sub nr. 1 1890/18.06.2009, precum şi Procesul-verbal de 
predare-primire încheiat între Municipiul Făgăraş şi RADEF România Film

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, art. 45 alin. (3), art. 115 alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l: Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren în suprafaţă 
de 391 mp, edificat cu o construcţie CI "Cinematograf Transilvania” în suprafaţă de 391 mp.

Art.2: Se însuşeşte documentaţia topografică de primă înscriere imobil teren şi construcţie nr. 2/2019 
întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.3: Se aprobă diminuarea suprafeţei imobilului înscris în CF nr. 100719 Făgăraş, nr. 
top2412/1/2/2/1/1, în suprafaţă de 28.321 mp, în 2 loturi după cum urmează:

- Lotul I în suprafaţă de 391 mp reprezentând imobil teren şi construcţie -  "Cinematograf 
Transilvania”, ce va fi înscris într-o carte funciară nouă
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- Lotul II în suprafaţă de 27.930 mp reprezentând imobil teren, ce va rămâne înscris în vechea carte 
funciară.

Art.4: Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 
972/2002 va fi actualizat în mod corespunzător.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 
Făgăraş, prin Compartiment Evidenţă Patrimoniu.

PREŞEDEINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru 
Consilieri în funcţie-19 
Consilieri prezenţi-18

Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. Dosarul de şedinţă 
-1 ex. Colecţie 
-1 ex. Prefectură 
-1 ex. Primar 
-1 ex. Secretar
-1 ex. Compartiment Compartimentului Evidenţă patrimoniu 
-lex. Direcţia Buget-Finanţe 
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă 
-1 ex. Afişare.

Cod: F-50
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FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN
TEL. 0722.220179
CUI- 22301721
REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 2/2019

DEN. LUCRĂRII -  PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL
CINEMATOGRAFUL TRANSILVANIA

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS



MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: UAT Fagaras, Cinematograful "Transilvania"
Tipul lucrării: Prima înscriere imobil Cinematograful „Transilvania” la numele 
Municipiului Fagaras - domeniul public, in baza ............nr.......... , ari............

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 Cărţilor Funciare si a schitelor CF de la B.C.P.I.
Fagaras.
In urma prelucrării datelor obţinute din măsurători, rezulta ca imobilul studiat intre 

limitele indicate mai jos, are o suprafaţa de 3.9.1.mp.
Nota: Imobilul “Cinematograful Transilvania ” ce face obiectul prezentei documentaţii se 

identifica cu parte din imobilul inscris in CF 100719-Fagaras, in suprafaţa de 28321 mp, 
reprezentând suprafaţa de teren ramcisa de la intabulareci blocurilor din cartierul 13 
Decembrie. întrucât imobilul din CF 100719- Fagaras nu are grafica in E-TERRA, nici 
contur pe hârtie si nu poate f i  delimitat precis in teren, in baza art. 79 alin. 4 din Ord. 
700/2014 se propune diminuarea suprafeţei acestui imobil cu 391 mp de la 28321 mp la 
27930mp. -

„ Transilvania' 
*

Având in vedere cele aratate mai sus, am intocmit prezenta documentaţie 
cadastrala de prima înscriere in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.

2. Scurta prezentare a situaţiei din teren:
Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii este Cinematog 

din Fagaras. Terenul este delimitat perimetral de zidul construcţiei. -
3. Situaţia juridica a imobilului:

Proprietar : Municipiul Fagaras- domeniul public.
4. Operaţiuni topo-cadastrale efectuate:
- Metoda folosita- Radieri GNSS si de pe borne determinate GN
- Aparatura folosita- Statie totala LEICA TS 06 si GNSS Leica

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică
punctele care definesc limitele imobilului- faţadele construcţiilor vecin

e s-au radiat 
e 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 -r 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 NEAGRA-1975
- Puncte seodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Punctele 100, Sl-^-S3.
- Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele 100, S1+S3 cui metalic.
Data intocmirii: 01.2019 e*6C(//9\

S e/imat u r e s ^ t  a rifpjia
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMDBILULUI

> . V.' ' l
S ca ra  li5Qp.î*.

Nr. c a d a s t r a l S u p ra f .  m a s u ra ta A d re sa  inobilulu i

391 mp F a g a ra s

C a r te a  F u n c ia ra UAT F a g a ra s

Zona Verde+ 
Parcare 

Mun. Fagaras

A. D a te  r e f e r i t o a r e  la t e r e n

Nr.
parcela

Categorie de 
folosinţa

Suprafaţa
(mp)

Menţiuni

1 CC 391 t e r e n  delimitat perimetral de zidurile construcţiei.
Total 391

Suprafa ţa  to ta la  m asurata a imobilului= 391 mp 
S uprafa ţa  din ac t=  391 np

B. D a te  r e f e r i t o a r e  la c o n s t r u c ţ i i
Cod" 
constr. Destinaţia SC

(mp) Menţiuni

CI CAS 391 Cinematograful Transilvania ed ifica t  in anul 1979. SD= 391 mp

Total 391

Executant
Confirm executarea măsurătorilor la teren, 

corectitudinea intocmirii documentaţiei cadaste^Si 
corespondenta ac€$ipi â trff  &&M tşjj^dir^ren

" * * ^  CS.TTii^CAT

Semîiatura

. .  SEfVARO-av-F. Mr.

\ \  V C W

Inspector
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si 

atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

' A.CSU CAD
Dota ..............

? /  Stampila BCPI
* In situaţia in care dxistâifyţmere eadastFale^^iT,igiolj)^ 
lipsa numărului cadastralisujfflLaniLtopdgrafic sau ~

ine, in locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar in 
inistrativ. Suprafeţele sc rotunjesc la metru patrat.



INVENTAR DE-GflDRDDNATE 
Denumirea unitatii administrativ 
te r ito r ia le  - FAGARAS

p u n c te  s t a ţ i o n a t e

S100 Y = 497624,938 X = 482062,063

SI Y = 497620,755 X = 482042,444

S2 Y = 497673,898 X = 482067,899

S3 Y = 497620,037 X = 482103,769

PUINCTE RADIATE

Parcela (1) TEREN
Parcela (1) C1

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m]

482080
482070
482064
482060
482059
482055.
482053.
482058
482057.
482061.
482065.
482074.
482077.
482078.
482079.
482080.

705
051
349
516
883
644
975
051
450
223
866
784
047
135
993
491

Y[m]
497640.983
497639.041
497639.125
497639.171
497641.998
497641.284
497649.324
497650.174
497652.857
497654.573
497656.478
497658.156
497658.582
497655.232
497649.805
497644.213

Lungimi
laturi

D(i.i+1)

10.830
5.703
3.833
2.897
4.299
8.211
4.163
2.749
4.145
5.019
9.074
2.303
3.522
5.736
5.614
3.237

S(1)=390.54mp P=81.336m

Nr. Coordonate pct.de contur Lungimi
laturi

D(i,i+1)Pct. X [m] Y [m]

1 482080.705 497640.983 10.830
16 482070.051 497639.041 5.703
15 482064.349 497639.125 3.833
14 482060.516 497639.171 2.897

13 482059.883 497641.998 4.299
12 482055.644 497641.284 8.211
11 482053.975 497649.324 4.163
10 482058.051 497650.174 2.749
9 482057.450 497652.857 4.145
8 482061.223 497654.573 5.019
7 482065.866 497656.478 9.074
6 482074.784 497658.156 2.303
5 482077.047 497658.582 3.522
4 482078.135 4 9 7 6 5 5 ,2 ^
3 482079.993 497y&49L&6‘
2 482080.491

S(1)=390.54mp P=8

CALCULUL SUPRAFEŢEI kso\ \\v
r p  \  s

Parcela (1) TEREN
Parcela (1) C1

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m]

482080 705
482070.051 
482064.349 
482060.516 
4Q2059.883 
482055.644 
482053.975
482058.051 
482057.450 
482061.223 
482065.866 
482074.784 
482077.047 
482078.135 
482079.993 
4.2C80.491

Y [m]

497640.983
497639.041
497639.125
497639.171
497641.998
497641.284
497649.324
497650.174
497652.857
497654.573
497656.478
497658.156
497658.582
497655.232
497649.805
497644.213

S( 1 j=390.54mp P=81.336m

Lungimi
laturi

D(i.i+1)

10.830
5.703
3.833
2.897
4.299
8.211
4.163
2.749
4.145
5.019
9.074
2.303
3.522
5.736
5.614
3.237

fi

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur Lungimi 
laturi 

D(i,i+1)X [m] Y[m]

1 482080.705 497640.983 10.830
16 482070.051 497639.041 5.703
15 482064.349 497639.125 3.833
14 482060.516 497639.171 2.897
13 482059.883 497641.998 4.299
12 482055.644 497641.244 8.211
11 482053.975 497649.324 4.163
10 482058.051 497650.174 2.749
9 482057.450 497652.857 4.145
8 482061.223 497654.573 5.019
7 482065.866 497656.478 9.074

6 482074.784 497658.156 2.303
5 482077.047 497658 582 3.522
4 482078.135 497655.232 5.736/
3 482079.993 497649.805 5 . ^ 0

% 2 482080.491 497644.213

:1)=39C.54mp P=81.3?Sm
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A N C E I EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100719 Fagaras

Nr. cerere 242
Ziua 09
Luna Ol
Anul 2019

Cod îrt ficare

llllll.ll l i  lllllll'lllillllii!l 
100065514440

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan s p 'C s f ■ Nr. CF vechi:3266

A dresa : Loc. Fagaras, Jud. Braşov
Nr.
Crt

Nr. ca d a s tra l 
Nr. to p o g ra f ic

S u p ra fa ţa *  (m p) O b se rva ţii /  R eferin ţe

i * L

Top:
2412/1/2/2/1/1

28.321

B. Partea II. Proprietari şi acte

în s c r ie r i p r iv i to a re  la d re p tu l de p ro p rie ta te  şi a lte  d re p tu r i rea le R e fe rin ţe

4 0 0  /  2 5 /0 2 /1 9 3 2
Hotarare nr. 1429 din 1922 emis de Comisia de ocol Fagaras;

I_TT ^Tntabulare, drept de PROPRIETATEimproprietarire, dobândit prin Lege, 
81 •rota actuala 1/1

A l / B.2, B.5

i 1) ORAŞUL FAGARAS

Cerere n r . l d  /  c .t.; cerere nr . in/ oh/z u l o  c.r.

C. Partea III. SARCINI .
--------------- ---------

în s c r ie r i p r iv in d  d e zm e m b ră m in te le  d re p tu lu i de p ro p r ie ta te , R e fe rin ţed re p tu r i rea le  de g a ran ţie  şi sa rc in i
NU SUNT
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Anexa Nr. 1 La Partea I
________ Certe Funciară Nr. 100719 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

Top:
2412/1/2/2/1/1

28.321

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosinţă

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curţi
construcţii

DA 28.321 - - 2412/1/2/2/1/
1

Teren pentru construcţii

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea 
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, 
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese 
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a 
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii 
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa 
w w w .a n c p i.ro /v e r if ic a re , folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este 
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

D ata şi o ra  g e n e ră r ii,

09/01/2019, 11:32
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