
HOTĂRÂREA nr.409  
din data de 28 noiem brie 2018

-privind revocarea HCL nr. 370/31.10.2018, aprobarea primei înscrieri a imobilului ”Strada Soldat 
Cristea Vasile”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 3.138 mp, ca fiind de uz şi interes public 

local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului ”Str. Soldat 
Cristea Vasile”, în vederea întabularii definitive în cartea funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul nr.38062/28.11.2018 a Compartimentului evidenţă patrimoniu şi Expunerea de 
motive a Primarului Municipiului Făgăraş 38062/1/28.11.2018, prin care se propune aprobarea primei înscrieri 
a imobilului ” Strada Soldat Cristea Vasile”, situat în Făgăraş în suprafaţă de 3.138 mp, în vederea întabularii 
’efinitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local, precum şi Adeverinţa nr. 33909/2/25.10.2018 

a Compartimentului Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi lucrarea cadastrală nr. 
319/2018 întocmită de către PF Ing. Arsu Ovidiu, având ca obiect imobilul ” Strada Soldat Cristea Vasile”, 
situat în Făgăraş, imobilul ce se identifică la poziţia 106 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,

Având în vedere prevederile art. 24 alin. 1-3, 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. 11, 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 (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administraţia publică 
locală republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se revocă HCL nr. 370/31.10.2018.
Art.2. Se însuşeşte documentaţia cadastrala de primă înscriere imobil ”Strada Soldat Cristea Vasile” nr. 

319/2018 întocmită de către PF ING Arsu Ovidiu.
Art.3. Se aprobă prima înscriere a imobilului "Strada Soldat Cristea Vasile”, situat în Făgăraş în suprafaţă 

de 3.138 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local
Art.4. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului "Strada Soldat Cristea 

Vasile", situat în Făgăraş. în suprafaţă de 3.138 mp, ca fiind de uz şi de interes public local.
Art.5. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraş cu 

bunul descris mai sus şi confirmat ca fiind identic cu cel din documentaţia cadastrală, respectiv înscrierea 
imobilului descris la art.3 în inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraş.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri,se încredinţează Primarul Municipiului 
Făgăraş, prin Compartiment evidenta patrimoniu.
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Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru 
Consilieri în funcţie-19 
Consilieri prezenţi-16

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



PF ING. ARSU OVIDIU
FAGARAS SOS. COMBINATULUI NR. 2B
TEL. 0731.837287
Email: arsuovidiu@yahoo.com

PROIECT NR. 319/2018

DEN. LUCRĂRII -  PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL
STRADA SOLDAT CRI STEA VAS1LE

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

ÎNTOCMIT- ING. ARSU OVIDIU

V
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MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: UAT Fagaras, str. Soldat Cristea Vasile 
Tivul lucrării: Prima inscriere imobil str. Soldat Cristea Vasile la numele
Municipiului Fagaras - domeniul public, in baza HCL nr...... , art.........poz.........

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 cui A:
Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer. 'Şi-

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informaţiilor obtp^ţe" prij^A 1̂  
consultarea bazei grafice de la OCPI Braşov, a Cărţilor Funciare si VscJuteloii'-^ 
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 413 m si suprafaţa de 3138 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 este strada Soldat 
Cristea Vasile din Fagaras. Strada este delimitată de gardurile si fataddlej; 
construcţiilor vecine imobile proprietăţi particulare la est, vest si aprd, strada 
Doamna Stanca la sud.

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- Stafie 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 Ia + 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 NEAGRA-1975
- Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Punctele S100, SI, S2, S3, S4, S5, S6.
- Descrierea punctelor topoşrafice noi:

Punctele S100, SI, S2, S3, S4, S5, S6, cui metalic .

Data intocmirii: 10.2018
Semnătură si stampila
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Web: www.primaria-fagaras.ro,
0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 
Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

H OTĂRÂREA nr.370 ::n o ~ x
din data de 31 octombrie 2018

-privind aprobarea primei înscrieri a imobilului "Strada Soldat Cristea Vasil£®-Situat îtt Făgăraş r  
suprafaţă de 3.138 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiin'^de'uz şi intereşpublic (j[

local \  ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în şedinţîhMdiAtkC

Analizând referatul nr.33909/25.10.2018 a Compartimentului evidenţă patrimoniu şi Expunerea de 
motive a Primarului Municipiului Făgăraş 33909/1/25.10.2018, prin care se propune aprobarea primei înscrieri 
i imobilului ” Strada Soldat Cristea Vasile”, situat în Făgăraş în suprafaţă de 3.138 mp, în vederea întabularii 

definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local, precum şi Adeverinţa nr. 33909/2/25.10.2018 
a Compartimentului Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi lucrarea cadastrală nr. 
319/2018 întocmită de către PF Ing. Arsu Ovidiu, având ca obiect imobilul ” Strada Soldat Cristea Vasile”, 
situat în Făgăraş, imobilul ce se identifică la poziţia 106 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,

Având în vedere prevederile art. 24 alin.1-3, 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. 11, 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 (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administraţia publică 
locală republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se însuşeşte documentaţia cadastrala de primă înscriere imobil ” Strada Soldat Cristea Vasile” nr. 
319/2018 întocmită de către PF Ing. Arsu Ovidiu.

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului ” Strada Soldat Cristea Vasile”, situat în Făgăraş în suprafaţă 
de 3.138 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local.

Art.3. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraş cu 
bunul descris mai sus şi confirmat ca fiind identic cu cel din documentaţia cadastrală.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 
Făgăraş, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

LAURA ELENA GIUNCA

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:1000

Nr. c a d a s tra l S u p ra f. m asurata Adresa inobilului

3138 np F a g a ra s - S tr . Soldat C rls te a  Vasile

C a rte a  Funciara UAT F a ga ra s

A. L'Q te re f e r ito a re  la te re n
Nr.
parcela

Categorie de 
folosinţa

Suprafaţa
(mp)

Menţiuni

1 DR 3138 teren delimitat de gardurile sl faţadele construcţiilor vecine 
Imobile proprietăţi particulare la est, vest sl nord, stradă 
Doamna Stanca la sud ,

Totul 3138

Suprafaţa totala nasu>'ata a lmobllulul= 3138 np 
Suprafaţa din oct= 3136 np

B. Date r e f e r it o a r e  la c o n s tru c ţii
( od 
consir Destinaţia N(

(mp) Menţiuni

- - - -

Total
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:1000

Nr. ca d a s tra l S u p ra f. n a s u ra ta Adresa imobilului

3138 np F a g a ra s - S tr . Soldat C ris te a  Vasile

C a rte a  Funciara UAT Fa ga ra s

A. Paie  r e f e r ito a r e  la te re n
Nr.
parcela

Categorie de 
folosinţa

Suprafaţa
(mp)

Menţiuni

1 DR 3138 teren detlnltat de gardurile sl faţadele construcţiilor vecine 
Inoblle proprietăţi particulare la est, vest sl nord, strada 
Doanna Stanca la sud ,

Total 3138

Suprafaţa totala nasurata a lnobllutul= 3138 np 
Suprafaţa din act= 3138 np

B. Date r e f e r it o a r e  la c o n s tru c ţii
Cod
eonslr

Destinaţia SC
(mp) Menţiuni

- - - -

Total

l:\ccu lsm t ' .cvccui.it o.i ir .i.Muatmloi' l.i teren, 
vmiufmcj inl.icn ni. Joaimciijtie» .\d.i>n.ilc$i 
ci'ic-pi’iKlciH.i .icotci.i cu ur.iljr.itta  dm cercii

Data 10.2018

Inspector
Ontirm  intu'ducei e.i isiiol'-lului in b j  de J.ue iiU'*n.i .i >i 

.inibuirc.i ntim.iiului c.ul;i>ii •*

Semn •tii.iMpu. fa

Data ..............

M.impil.t . PI

ir mu ;».i ,o c.ue cm >m  «mmcie c.rd.is.r do j'tMi.i. nobilele v ev ic m iov.i.1 numelui vecini iui se 11occ mimam! cnd.i5d.it 
lia>; iu,!’.'., i incul, l Jl uumnul lopv'iî ific >a.» i«nn.n;ii .idii'in ..am Supr..lciclc >c in f.oc fa niciiu p.iir.u.


