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HOTĂRÂREA nr.275 
din data de 31 octombrie 2019

-privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş, realizarea unor operaţiuni de cadastru şi 
carte funciară privind imobilul teren situat în Făgăraş-zona bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, 

în suprafaţă de 25.391 mp, înscris în CF nr. 106476 Făgăraş şi actualizarea Inventarului bunurilor ce
aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 70561/1/30.10.2019 şi 
Raportul Compartimentului de specialitate nr. 70561/30.10.2019, prin care se propune atestarea la domeniul 
public al Municipiului Făgăraş şi realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul 
teren situat în Făgăraş-zona bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, în suprafaţă de 25.391 mp, înscris în 
CF nr. 106476 Făgăraş,

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 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 documentaţia topografică întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., respectiv: 
documentaţia nr. 34/2019 -  ” Actualizare date imobil”, imobil în suprafaţă de 25391 mp, înscris în CF nr. 
106476 Făgăraş,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i şi 
alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.i: Se însuşeşte documentaţia topografică nr. 34/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., 
având denumirea lucrării "Actualizare date imobil”.

Art.2: Se aprobă actualizarea de date imobil -  teren, în suprafaţă de 25.391 mp, situat în Făgăraş zona 
bază sportivă/agrement Parc Regina Maria în suprafaţă de 25.391 mp, înscris în CF nr. 106476 Făgăraş, după 
cum urmează:

atestarea imobilului teren la domeniul public al Municipiului Făgăraş (terenul fiind situat pe raza 
teritorială a Municipiului Făgăraş şi totodată făcând parte din ansamblul Bază sportivă/agrement Parc 
Regina Maria)
Schimbarea categoriei de folosinţă din "altele” în ”curţi construcţii”
Schimbarea destinaţiei terenului în intravilan
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Modificarea limitelor imobilului
Art.3: Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 

972/2002 va fi actualizat în mod corespunzător, cu bunul descris la art.2, precum şi cu valoarea acestuia.
Art.4:Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Făgăraş, prin Compartiment Evidenţă Patrimoniu.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general,

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, - abţinere, ' impotriva 
Consilieri în funcţie - 19 
Consilieri prezenţi -17

Prezenta hotărâre se comunică:
- lex.Dosar de şedinţă
- lex.Colecţie
- lex.Prefectură
- lex.Primar
- lex.Secretar general
- lex.Compartiment evidenta patrimoniu
- îex.Arhitect-şef
- 1 ex.Direcţia Buget Finanţe
- 1 ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă 
-1  ex.Afişare

Cod: F-50
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AS M-CARTE FUNCIARĂ
- PENTRU INFORMARE

Carte FunciarăNr. 106476 Făgăraş
F

: " ’ T r î  ■ -------
' ; Î

A. Parte^T^Descrsereâ imobilului
TEREN Necunoscut Nr. CF vechi:10481

Adresa: Loc. Fagaras, jud. Braşov
Nr.
Crt

Nr. cadastral 
Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

Al Top: 2817/2/b/2. 25.391 suprafaţa din c.f. hârtie 25.390,72 m.p.

B, Partea II. Proprietari şi acte

înscrieri p r iv ito a re  ia d re p tu l  de p ro p rie ta te  şi a lte  drep tu ri  reale R e ferinţe

799 / 25/02/2005
Dosar Cadastru nr. din 25/02/2005 emis de OCPI Braşov;

B l intabulare, drept de PROPRIETATEschimb şi expropriere, dobândit prin| 
Leqe, cota actuala 1/1

A l

1) STATUL ROMAN
C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe
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iff^upr3fâţ§|Bste determ ină in planuhde pnabci

DETALII E IMOBIL
lîe& reîria  pcnîru acesLunobii mi a fo itg  sir

**=4-
Oste referitoare la teren

—*— -
N r

C rt
Categorie
folosinţă

In tra
v ila n

Suprafaţa
(mp) Tarla - Parcel!^-* Nr. topal T  1;  ; f Observaţii / Referinţe

■
1 altele 25.391 i:t i . r .

2 8 1 7 / 2 / 5 7 2 teren cu supr3f.de 25.390,72 m.p.

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest 
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii.

publicitate imobiliară cu codul nr. 272. 'A

Data soluţionării, Asiste

30-10-2019 adrJ

Data eliberării. C\ S  u

/ / (para

Asistent Registrator, Referent,

(parafa şi semnătura)



Adresa imobil: Fagaras, Zona Baza Sportfva- 
Tipal lucrării: ACTUALIZARE DATE IMOBIL

- Imobilul nr. top 28! 7/2/b/2- CF^Î;&6476 -  Fagaras 
------ Se realizează următoarea operaţiuni: " •«-
. Schimbarea proprietarului diif ^Statul Roman ” in ̂ M unicipiul Fagaras’

in „curtr construcţii” .- —Schimbare categorie de folosinţa din j,-altele
-  Schimbare destinaţie teren in intravilan.
-  Modificare limite imobil. * -

3. Scurta prezentare a situaţiei din teren:
Pentru intocmirea prezentei documentaţii cadastrale am parcurs următoarele 

etape:
Identificarea amplasamentului 
Documentare tehnica 
Execuţia lucrărilor de teren 
întocmirea documentaţiei

Identificarea imobilului si documentarea s-au realizat faptic pe teren impreuna cu 
beneficiarul lucrării, cal Si scriptic, in baza extrasului CF eliberat de BCPI Fagaras si a 
schitelor puse Ia dispoziţie de către beneficiar.

Teren delimitat cu faruri din lemn la colturi.
In urma prelucrării datelor rezultate din măsurători, am constatat ca imobilul are o 

suprafaţa reala de 25391 mp, egala cu cea inscrisa in CF. Pe teren nu sunt construcţii. 
Având in vedere cele prezentate mai sus am intocmit prezenta documentaţie cadastrala 
de Actualizare date imobil in confomiitate cu ordinul 700/2014.
4 . Situaţia juridica a imobilului: Proprietar: MUN. FAGARAS
5. Operaţi uni topo-cadastrcile efectuate:
- Metoda folosita- Radieri GNSS. ' -
- Aparatura folosita- GNSS Leica GS 08. ,/W 'f %— -T

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică prin radierea 
punctelor care definesc limitele proprietăţii. Punctele determinate' GNSS. Sistemul' 
GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(I + 1 ppm x D) mm în căîuli 
temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). \ . :.f /T

Preciziile obţinute: măsurătorile realizate s-au încadrat în tolefahjţele-ajdihlîttÂle 
normele şi normativele în vigoare. _

- Sistemul de coordonate: STEREO-70
—  - Sistemul de referinţa cote: MAREA NEAGRA-f975

- Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosi tep_
Stafia Rompos Fagaras

-----De.'terierexi punctelor topografice noii - “
~ i - Punctele de colt -  tarusi din lemn. . ~ ±- _ ^
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Mim. Fa Ha ras

CAD 105507

CAD 105620
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CAD 105620

A. Date r e f e r i to a re  la t e r e n

•\ . : '\ ; i  .

" ,  r ‘ V n  v,v^  
ipiul -F^ira^i

/ f  CERTIFICAT C* 
J  DE

A U T O ^Z  a r e

S -Ja SC-B-j Nr. 1301/96 «0.2 mm

wu r.
S_._R._L.

\3
\ \  '-RSU CAD

Nr.
parcela

Categorie de 
folosinţa

Suprafaţa
(mp)

---- Menţiuni SN.cy s 4 ~\v

1 CC 2 5 3 9 1 Imobil delim itat cu ta ru s i din lemn la co ltu ri.
Total 2 5 3 9 1

S u p ra fa ţa  t o t a la  m a s u ra ta  a imobilului= 25391 mp 
---------  S u p r a fa ţa  din a c t=  25391 np__________ ™

B. Date re f e r i t o a r e  la c o n s t r u c ţ i i —
Cod
constr.

Destinatial -
l-to)
ST"

Menţiuni

-i±££± 
— ml £

Total p -i f  -

Executant
Confirm exccutafeymasur torilor la teren’.' 

corectitudinea intoenâi^doeumentatie: r  itfestntfe 3i ' 
coresponda ita uc'esTeiâ cu realităţi a dui teren

mpila:Semnal

f^pispector
Confirm int. j ducersaimobilului in ba?a de date intc/re-ta si 

atribuăea. numărului cacr-stral

• ■ 1 1 \ .
Stampila BC.’ I ■* g Ţ


