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JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ
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HOTĂRÂREA nr.276 
din data de 31 octombrie 2019

-privind solicitarea trecerii din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului 
Făgăraş a imobilului teren în suprafaţă de 21.614 mp din suprafaţa totală de 45.662 mp şi aprobarea 
demersurilor în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilul construcţie C4 -  Sală de sport, în 

suprafaţă de 591 mp, situate în Făgăraş, Şos. Combinatului, nr.l, 
înscrise în CF nr. 100808 Făgăraş, ca fiind de uz şi interes public local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în  şedinţă ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 69535/1/24.10.2019 şi 
Raportul Compartimentului de specialitate nr. 69535/24.10.2019, prin care se propune solicitarea trecerii din 
domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren în 
suprafaţă de 21.614 mp din suprafaţa totală de 45.662 mp şi imobilul construcţie C4 -  Sală de sport, în 
suprafaţă de 591 mp, situate în Făgăraş, Şos. Combinatului, nr.l, înscrise în CF nr. 100808 Făgăraş, ca fiind 
de uz şi interes public local, precum şi faptul că imobilul teren în suprafaţă de 21.614 din suprafaţa totală de 
45.662 mp precum şi imobilul construcţie C4 -  Sală sport, în suprafaţă de 591 mp, înscrise în CF nr. 100808 
Făgăraş, sunt imobile aflate pe administrativul Municipiului Făgăraş şi sunt aferente instituţiei de 
învăţământ "Colegiul Aurel Vijoli" Făgăraş,

Ţinând seama de faptul că, toate instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, sunt instituţii publice 
de interes public local, conform prevederilor legale în vigoare şi "Colegiul Aurel Vijoli” Făgăraş, intră în 
categoria amintită mai sus, ceea ce ne determină sa solicităm Consiliului Judeţean Braşov, transmiterea din 
domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor ce fac obiectul 
prezentului raport, imobilele fiind de uz şi interes public local,

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,

în temeiul art. 858-870 Cod Civil, art. 112, alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 129, alin. 2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 
197, art. 198, alin. 1 si alin.2, art. 243, alin.l, lit. a, art. 286, alin. 4, art. 287, lit. b şi art. 294, alin. 2, alin. 4, 
alin. 5, alin.6, alin.7 şi Anexa nr.4, pct.5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă cererea de solicitare a trecerii din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul 
public al Municipiului Făgăraş, conform documentaţiei topo, întocmită de către PFA Boariu Lucian -  expert
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topo, la solicitarea Consiliului Judeţean, a imobilului teren în suprafaţă de 21.614 mp din suprafaţa totală de 
45.662 mp.

Art.2. Se aprobă demararea procedurilor privind reglementarea juridică a imobilului ”Sala de sport”, 
imobilul construcţie C4, în suprafaţă de 591 mp, situat în Făgăraş, Şos. Combinatului, nr.l, înscris în CF nr. 
100808 Făgăraş, ca Fiind de uz şi interes public local întrucât imobilul descris, face parte din domeniul public 
al Municipiului Făgăraş, conform HG 1506/2009 pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 
972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Braşov, identificându-se la poziţia 1206.

Art.3. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraş atât 
din punct de vedere al evidenţei bunului ce face obiectul art. 1, cât şi cu valoarea acestuia.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
BIZA RADU STELIAN

/ / / ^

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secreta^r'geheral, 

LAURA EŢENA GIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, - abţinere, __ împotriva
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
- lex.Arhitect-şef
-1  ex. Direcţia Buget Finanţe 
-1  ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă 
-1  ex.Afişare

Cod: F-50
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£■.* Partea L Desenarea tmoblfi

«_ ft

* \
\f: \; $ %  ct;yeeht:-327&

.Nr. topografid:2467/3
/ JT j —---%*■* -’w /

N r.
C it-

Nr. cadastra l 
. Nr. to po g ra fic S u p ra fa ţa *  (m p)

--------------------------------------------------------------- r----r*prr-------- ;--- —m---- ?----------------\  is / '_ v /
O b s e rv a ţ ii /  R e r^n /lţte

A l 100808 f  ̂ 45.662 ^ Teren imprejmuit; ~
Teren imprejmuit la N si S cu gard de beton iar la E si V cu gard de plasa si 
qarctde beton.

C o n s tru c ţii

C rt Nr ca d a s tra l 
Nr. Adresa O bserva ţii /  R e fe rin ţe

A l . l 100808-Cl Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, 
Jud. Braşov

Nr. niveluri:4; S. construita la sol:712 mp; S. construita 
desfasurata:2848 mp; Cămin 1, in regim P+3E, Sd=2848 
mo

A l.2 100808-C2 Loc. Lagaras, Sos ComTrtrrattJîur, Nr. 1, 
Jud. Braşov

■Nn~nivefurtr4,‘ 5. construita la sol:722 mp^-S^construita 
desfasurata:2888 mp; Cămin 2, in regim P+3E, Sd=2888 
mo

A l.3 100808-C3 Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, 
lud. Braşov

Nr. niveluri:3; S. construita la sol:843 mp; Clădirea nr.3 
in regim P+2E, Sd=2529 mp

A l.4 100808-C4 Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, 
lud. Braşov

Nr. n ive lurirl; S. construita la sol:591-mp; S. construita 
desfasurata:591 mp; Sala sport in reqim P, Sd=591 mp

A l.5 100808-C5 Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, 
lud. Braşov-

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:980 mp; S. construita 
desfasurata:992 mp; Cantina in reqim D+P, Sd=992 mp

A l.6 100808-C6 Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, 
Jud. Braşov

Nr. n ive luri:!; S. construita la sol:199 mp; S. construita 
desfasurata:199 mp; Centrala term ica in regim  P, 
Sd=199 mp

A l.7 100808-C7 Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr 1, 
lud. Braşov_____________

Nr n ive luri:!; S. construita la sol:313 mp; S. construita 
desfasurata:313 mp; Spălătorie în reqim P, Sd=313 m.p.

A l.8 100808-C8 Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, 
lud. Braşov

Nr. niveluri: 1; S. construita la sol:341 mp; S. construita 
desfasurata:341 mp; Ateliere in reqim P, Sd=341 mp-

A l .9 100808-C9 Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, 
Jud. Braşov

Nr. n ive luri:!; S. construita la sol:206 mp; S. construita 
desfasurata:206 mp; Gospodărie anexa in regim P, 
Sd=206 mp

A l.10 100808-C10_ Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr., 1, 
Jud. Braşov

Nr. n ive lu ri:l; S. construita la sol:124 mp; S. construita 
desfasurata:124 m p;_  Gospodărie anexa in regim P, 
Sd = 124 mp

B. Partea H. Proprietari şl acte

f y ^ r î t - r î  rift p ro p r ie ta te  ni s ite  d re p tu r i ree le R e fe rin ţe
_ J * :rm ■ ------ --

1 1 4 0 4  /  2 5 /0 S /2 £ filB _ — =

H.G. nr.~~972 din 2002-emis de Guvernul României; ------- ----- 1:
j B 11ntatratarer cirepCyjs PROPRIETATEm'baza HG-97-2/2002,, d o i i a o d i t _ p ai  8 Ăl 9 Al 10 
j iLegerTota'^^^^^ -̂'1 n " 4 ' ■ t -»

A1-A1 4 Al .2. A1.3. A1.4. Al.5, A l.,

1) JU PE TU l g f f l^ S O V  DOMEf.'IUL P UBLIC : ! I
OBSERVATttî*(0rovenitd din conversia CF 3276)cerere nr. 11061/29.05.2019 cîfrţ-1 —

T̂ | c r r ^  p r i V ) n d ‘d s z m s m b r ă m j n t e l e  d r e p t u l u i d e  p r o p r i e t a t e , , .
rscJe e^^g^r^nţio şt sarcini R efer m fe





C ate referitoare fa c o n s tru c ţ ii
Crt

A l.l

Număr

10080C-C1

Destinaţie
construcţie
construcţii

administrative si 
sociaî cti (turale

Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii/"Referinţe

712 iu acte
S. construita ia so l.712' mp, S. construita 
c'esfasurata:2848 mp; Cămin 1, in regim P+3E 
Sd=2848 mp - -------------  - ----------

7H7T

A l .3

D00808-C2

100808-C3

construcţii
ădnrrr#5§S lye sm  
soc ia fcu lturale‘ *rsrcoregructii 

admfnfegative s 
sociâfetilturale

722 Ou acte
S. construita la s o l:7 2 2 jjip ; S. construita 
desfăşurata:2888 mp; Gamia-SL, ii 
5d=2888 mp 7 ^

843 Cu acte
S. construita la sol:84_34? 
regim P+2E, Sd-2529:

p g C ladirea nr.3 in >î

"70.4 100808-C4
cofpfefuctii 

admj j g t r ative si 
socîiî?cuiturafe "

591 Cu acte

j  jiŢg5^0'8-C5

S. construita la so!:5Qrî&mp-; S. construita 
desfasurata:591 mp;.. S ^Ţ s p o rt in regim P, 
Sd = 591 mp
^ c o n s tru ita  la soţtj980 mp; S. construita 
d ^ f  as ura ta: 9 92 mpSIrCantina in rpammD + P, 

mP '



;j u rid ică

r t ih s tru c tii anexa-
Sa = J41 rnp

conEirucii! anexa100808-C9A l . 9 2Co Cu acte

construcţii a n e x r ^ i - ^ __, 2/,100S08-C10Al.10 Cu acte

A l.11 100808-C11 „QQnsTrOcrii cnoxa- -  18

A l.12 100803-C12 05rrs tru rtî i anexe

A l . 13

A l.14

1C0808-C13

100808-C14

ccnsti uctii anexa

construcţii anexa

Fara
acte
Fara
acte
Fara
acte

S. construita Isc :ab206 mp; S. corn 
a’esfssurata:206 mg; Gospodărie arjsşs. ii
regim P, Sd = 2t)6 frp___________~ - jG î—
S. construita la o o l:124 mp; S-. -şe|.şiiii;ta  
desfasuraţa: 124 m p; Cos ' “
reo i m"P~, Sd =  î  4 m p ___________________ ,
S. construita ia so i:iS -.iip i-A  ,-exa ncînFonurăta j 
in CF
S. construita la so!:34~mp;—Anexa neintolw ta ta 
in CF
S. construita !a soi:5 mp;-Anexo nointabulato 
in CF
S. construita la sol:8 mp; Anexa neintabufata 
in CF

Lung im e Segm ente
1) V a lo rile  lu n g im ilo r  s e g m e n te lo r s u n t ob^ irtu te  din p ro ie c ţie  în pian.

F und
începu i

c Pun cf
s fâ rş it

Lung im e segm enl
H n

V.

’

Punct
începu t

Puncl
sfârşh

t Lung im e segm ent 
: (« fm}

1 2 4.715 j 2I— 37.061
3 4 2.51

4
£ 2.3371

5 6 2.479 6 7 2.47
7 8 61.006 8 9 2.953
9 10 24.172 10 11 63.352

11 12 130.614 12 13 7.888
! 13 14 5.004 14 15 4.39

15 16 2.013 L 16 17 79.158
17 18 26.604 18 19 34.657
19 20 35.887 20 21 32.848
21 22 28.336 22 23 35.947

| 23 24 7.24 24 25 28.669
25 26 20.076 26 / U 15.926
27 28 11.828 28 A M " X *  \ 14.1691
29 30 30.153 [ 30 /  f m X c  \ 22.0651
31 32 35.672 L 321 I C ;  s | ■ t ^ Â  l< 53.277
33 34 36.489 34 i \  rĂ 3 ^ l 74.846
35 36 5.447

L.
361 o / 2.353

** Lungimile seg m e n te lo r  su n t d e te rrr .in a te  în planul de pro iecţie  S te reo  7S(şi sP n t;ro t uHlfexla 1 m ilim etru. 
*** D istan ţa  d in tre  punc te  e s te  fo rm ată  din te g m e n te  cuniuiate ce su n t mai mi)pMe|C^t. Aai^ar-ea-1 m ilim etru.

— Extrasul  de carte funciară generat p»if4 sis-tem uidnformatjc integrat ai ANCPI conţine informaţiilg-cţin cartea^ 
-'funciară active la data generării. Acesta_este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea-m r455/2001,

------ coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 4 îIjig -B5F-cxc4usiv m^mediulelec^ronic, pentru activităţi şi procese^— --------- -
. . i ___administrative prevăzute de legislaţia tn vigoare. Va labilitatea-poate fi extinsă şi în forma fizică ă t ~

—; documentului, fără semnătură olegţEâfâLîu acceptul ex-pres sau procedural al instituţiei pubItefesjrl^âtităţii 
care a solicitat prezentarea acestuţ^f'as. ■ . E - j !  ’

; -- Verificarea corectitudinii şi realităti+aytformaţiilor conţinute de document se poate face la adresa3̂
. ,  _ ’w / vj.L n c p i. ro /v e r if ic a rs ,  fo los ind j in d ul de verificare Online disponibil în antet. Codul de ver-jfşare-este 
— -  va labil 30 de zile ca lendaristice de f#rmoTnentul generării docum entulu i. ■ ~



Forma actualizata valabila la da gal de : 2<* octombrie* ZOI 9

SECŢIUNEA a 2-a . _ • --Î i j - 4 -
Baza materială=-a=?î-Qya^amâh€jJtidU-preuniversitar de stafc.~T

(1) Unităţile de învăţamâht~de~ stat pot deţine în administrări bunutf~^~~ 
proprietate publică,- ce-l-e- de -îiwă^amâ-nt particular au drept-fundament— - 
proprietatea privată, iar cele de- învăţământ confesional aparţin, în funcţ-ie de
"entitatea care le-a înfiinţat, une-i“a dintre cele două forme de prop ri eiraUe-.~-----

(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ
preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte 
niveluri de învăţământ din cadrul_ acestora, înfiinţate de stat, fac parte_ din 
domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte 
componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt- 
administrate de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în 
vigoare. —  —  •
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L U C I S E
Sediu: Braşov^Str. Albatrosului, Nr. 17, Ap. 7, Judeţul Braşov 

t “ Autorizare:RO-BV-F 0034 
Nr7t£l.: 0727/368929,0761/104579

«ucy au.

DENUMIRE DOCUMENTAŢIE;

DOCUMETATIE TEHNICA ÎNTOCMITĂ IN VEDEREA DEZMEMBRĂRII
IMOBILULUI CU

NR.CAD. 100808, 100808 FAGARAS
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
- PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100808 Fagaras

Anul ___ ___ 2019
Cod-ve rifica re •

100072093541-

r v

ffTPartea L Descrierea imobilului
TEREN Intravilan * '

A dresa : Loc, Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, Jud. Braşov

.Nr. CF vechi:3276 
Nr. topografic:2467/3

Nr.
C rt

Nr. cadastral 
Nr. topografic S up ra fa ţa * (mp) O bse rva ţii /  R e fe rin ţe

Al 100808 45.662 - Teren împrejmuit;.
Teren împrejmuit la N si S cu gard de beton iar la E si V cu gard de plasa si 
qard de beton. ; -

C o n s tru c ţii

C rt

A l . l

Nr c a d a s tra l 
Nr.

100808-C1

A l.2

A l.3

A1.4

100808-C2

100808-C3

A dresa
Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, 

Jud. Braşov

O b se rva ţii /  R e fe rin ţe

Foer-FagaraspSos Combinatului,"Nrr l r 
Jud. Braşov

100808-C4

A l.5 100808-C5

A l.6

A l .7

A l .8

A l .9

A l.  10

100808-C6

100808-C7

100808-C8

100808-C9

100808-C10

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, 
lud. Braşov

Nr. niveluri:4; S. construita la sol:712 mp; S. construita 
desfasurata:2848 mp; Cămin 1, in regim P+3E, Sd=2848
mp • "  , ~_________
'Nrrnivê uri:4̂ S■.•'Constraita“ â̂ 5tĴ r722~îr1p,,■'S.,",̂ :on'5trDltS, 
desfasurata:2888 mp;. Cămin 2, in regim P+3E, Sd=2888 
mp
Nr. niveluri:3; S. construita la sol:843 .mp; Clădirea nr.3 
in regim P+2E, Sd=2529 mp

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, Nr. n ivelurirl; S. construita la sol.-591-mp; S. construita
lud. Braşov _______  ldesfasurata:591 mp; Sala sport in regim P, Sd=591 mp

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:980 mp; S. construita 
desfasurata:992 mp; Cantina in regim D+P, Sd=992 mp

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, 
lud. Braşov»

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. l ;  
Jud. Braşov i  .

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1,
____________ lud. Braşov____________
Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, 

lud. Braşov
Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, 

Jud. Braşov

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr., 1, 
Jud. Braşov ___

Nr. n ive luri:l; 5. construita la sol;199 mp; S. construita 
desfasurata:199 mp; - Centrala, term ica in regim P 
Sd=199 mp
Nr. n ive luri:l; S.- construita-la sol:313 mp; S. construita 
desfasurata;313 mp; Spălătorie în regim P, Sd=313 m.p.
Nr. n ive luri:l; S. construita la sol;341 mp; S. construita 
desfasurata:341 mp; Ateliere in regim P, Sd=341 mp
Nr. niveluri.-l; S. construita I 
desfasurata:206 mp; G 
Sd=206 mg___________/
Nr. niveluri.-l; S. const 
desfasurata:124 mp; 
Sd=124 mp______

B. Partea II. Proprietari şi act

mp; S. construita 
r i.q xV jn  regirrţ_P,
X, Jtr
mpf'S. Construita 

^be xa /jn  regim-P,
<1 I ce

V mm PI , 6

în s c r ie r i p r iv ito a re  la d re p tu l de p ro p r ie ta te  şi a lte  d re p tu r i reale 1 RefeHpţe7

11404 / 25/09/2008
iH.G. nr. 972 din 2002 emis de Guvernul României: v

I Bl Lege, cota actuala 1/1 6, A l.7, A l.8, A l.9, A l.10p^-llfttabulare, drept de PROPRIETATE in ba-za 13 932/2002r7<tobar)dit prin[A1- ^ ’2' Al 3/ A} A ' A1-5' '-------

i 1) JUDEŢUL BRAŞOV DOM ENIUL PUG LFG ff-
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 32?®cerere nr.11061/29.05.2019 c.f.

C. ParteafîT.-SARCINI

Jt.. ■*. a

-5 -
5

T i

în sc rie ri 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 rie ta te , 
d re p tu r i rea le  de g a ra n ţie  şi sa rc in i R e fe rin ţe

4 0 7 6  /  1 0 /0 3 /2 0 1 1 H . pJt --
Act A dm in istra tiv  nr. 144, din 18/02/2011 emis cfefcîDNS. JUD. BV.; 1 3

C h in ta  bula re, d re p t de ADMINISTRAREin f a v o a r ^ ^ |
A l, A l. l ,  A l.2, A l.3, A l.4, Ă l.5, Ă &  

6, A l.7. A l.8, A l.9, A l .10

Dcci/rnejit care conţine date cu caracter personal, protejate derppsştgpefiie Legii Mr.377/2001. Pagina 1 din 5 Î ' T ' Î
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beton.
ejrauit la N si S eu-gard de beton t3T la E si V cu gard de plasa sLgard de

* Suprafaţa este'determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

-©STALII LINIARE IMOBIL



‘-lOO&ă

Număr: rmsrr
LS. co ns tru i 
desfasurata 
~5cT=3l3 m.c

construcţii100808-C-

S. construita la sol:341 mp; S._ construitaconstrucţii anexa100808-C8'

construcţii anexa100808-C9

construcţii anexa100808-C10

construcţii anexa

construcţii anexaA l.12 100808-C12 Fara S. construita la sol:34 mp; Anexa neintabulata 
acte <n

100808-C13 construcţii anexa Fara S. construita la sol;5 mp; Anexa neintabulata 
acte in CF

S. construita la sol;8 mp; Anexa neintabulata 
in CF

—  regim P, Sd=206 mp

S. construita la sol:206 mp; S. construita^ 
desfasurata;206 mp; Gospodărie anexa _iri

! Cu ăctel
S. construita la sol;124 mp; S, ^construită! 
desfasurata: 124 mp; Gospod-a-rfe-arvexeHTTj— 
regim P. Sd = 124 mo

100808-04 construcţii anexa Fara
acte

100808-C11 Fara
acte

S. construita la sol:18 mp; Anexa neintabutetă- 
in CF

Lungim e S egm ente
1) V a lo rile  lu n g im ilo r  s e g m e n te lo r sun t o b ţin u te  d in  p ro ie c ţie  în p lan.

Punct
început

Punct
s fâ rş it

Lung im e segm ent
i» (m)

1 2 4.715
3 . 4 2.51
5 6 2.479
7 8 61.006
9 10 —2AĂ32r-

11 12 130.614
13 14 5.004
15 16 2.013
17 18 26.604
19 20 35.887
21 22 28.336
23 24 7.24
25 26 20.076
27 28 11.828
29 30 30.153
31 32 35.672
33 34 36.489
35 36 5.447

Punct
în ce p u t

Punct
s fâ rş ii

Lung im e segm en t
(** (m)

2 3 37.061
4 5 2.337
6 7 2.47
8 9 2.953

-------------- t f t 1 f 63.352
12 13 7.888
14 15 4.39
16 17 79.158
18 19 34.657
20 21 32.848
22 23 35.947
24 25 28.669
26 27 15.926
28 29 / ^ O  / ţ ' X  14.169
30 ____ m \  22.065
32 ____ £ \C. 53.277
34 Z, î r  } '  I 74.846

—  36
^  L u n g im ile  begm eriLe iur buru. u e ic i  m m ciic  ui ţjianui u c  j i c i c u  r t utunjtupr x  m jnjnei.ru .
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumuharte ce sunt mai micYs^^câ^V^p^ţ^ ^tjiilimetru

Extrasul de cartedunciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea 
funiiâră 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 med iu l-electronic, pentru activităţi şi procese 
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea fi extinsă şi în forma fizică a
ducffresntului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres s^|p|cfcedural al instituţiei publice ori entităţii 
cănflfsb lic ita t prezentarea acestui extras. -
Vărgrâfea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de"doeument se poate face la adresa 
w w w rancpi.ro /verfficare, folosind codul de verificare online^^goinibil în antet. Codul de verificare este 
vaîţ^ŞtSO de zile calendaristice de la momentul generării documentulu i . __________.

Data şi ora generării,



3.

MEMORIU TEHNIC
fff-

Adresa imobil: Fagaras, Sos Combinatului., nr. 1 *-± 

Tipul-lucrării: Dezmembrare imobil ~  ~ t

Scurtă prezentare a situaţiei din teren: ImobiluEcu-nr.cad. 100808 -C F 100808 Fagaras in suprafaţa de 
45 662 mp , este situat in Jud.Brasov, localitate Fagaras , accesul la imobil facandu-se din Str 
Combinatului. Imobilul are categoria de folosinţa curţi construcţii si este inclus in intravilanul 
localităţii.

Pentru identificarea faptica ne-am deplasat la fata locului impreuna cu proprietarul imobilului.

Pentru identificarea scriptica am avut la dispoziţie planul de amplasament si delimitare recepţionat 
anterior de către O.C.P.I Braşov si extrasul de carte funciara pus la dispoziţie de către beneficiar.

Prezenta documentaţie se intocmeste in vederea dezmembrării imobilului cu nr. cad. 100808 in 4 loturi 
astfel: lotul nr.l in suprafaţa de 21614 mp, lotul nr.2 in suprafaţa de 857 m p, lotul nr.3 in suprafaţa de 
1566 mp si lotul nr.4 in suprafaţa de 21625 mp.

Terenul este imprejmuit cu gard de beton la N , E, cu gard de plasa la S, si cu gard de beton si gard de 
plasa la V.

Date refer i t o r  vecini:----------------- - - -

>  la nord se invecineaza cu A 839
> la sud se invecineaza cu imobilul cu nr.cad. 106196
> la est se invecineaza cu imobilul cu nr. cad.106196, Pdt 840
> la vest se invecineaza cu imobilul cu nr. cad.106196, nr.cad.101940, nr.cad.101941, 

top.2467/5/1

4. Metode de lucru: Măsurătorile s-au efectuat cu GPS Hyper II  cu frecventa L l f  f l \  prfnm etoda de 
măsurare rapid-cinematica in modul RTK, prin utilizarea corecţiilor diferend” ^  /V~
de Referinţa Sfantu Gheorghe , cod statie : SFGH, prin masurarea unui nui . ____

fiecare punct, in total determinandu-se puncte de altimetrie si planimetrie, care au fo st prelucrate cu 
programul de calcul MAGNETOOLS, prin folosirea datelor-brute (zilele GPS cifereMe.fiecarei perioade

tete
de măsurători)
Precizia obtinuta la măsurătoare a fost de +■/- 0.5 m m , rezultata in urma deternfnâml 
comune reprezentând elemente fixe in teren. Măsurătorile aururmărit toate p  uncteleicaxedpfines c limitele 
proprietăţii.
Punctele Gps sunt materializate in teren cu picheţi metalici marcaţi cu vopsea de culoare alba, poziţionaţi 
in interiorul imobilului studiat, starea celor doi picheri metaUd estp-hunn-Rp.ntru terenul în cauză s-a 
reaîîzăforrtdicarSTopografică cu 10 staţii din care s-au radiat puncte. Ap ar a tura folosita la măsurători 
esteSokia SET 53jOEK-Care are o precizie de măsurare a unghiurilor de 5” (0.0015gon/0.025mil) si a 
distantelor pe prisma de ± (2 + 2 ppm x D) mm si fara prism^^jQ^-2 ppm-^D)-mm. Măsurătorile au 
urmăn t fkiTc puncteleFare definesc limitele proprietăţii. 7 r ~

- -- — Calculul suprafeţelor s-a determinat cu programţil^Se calcul AutoCad 2006.
: 1 1
----ir :±.

Măsurătorile au urmărit toate punctele care defm eso limitelc proprietăţii.

D ata în ţc s ^ M h -S e p te s B ^ le  2019

t t
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Liceul Teologic Ortodox 
Sf.Constatin Brâncoveanu

Unitate învăţăm;i snt

iu) T ehmc Aurel Vijoli

Colegiul National Doamna 
STANCA

Hi i

Str. Negoiu, Imobil teren in suprafaţa de 5.792 mp edificat cu C1 -clădire din cărămidă 
: P+2E cu Sc=769 mp şi C2- clădire sală de sport cu o suprafaţă construită de 47L 
mp

Str. Dr. I. Şenchea nr.T 04 B, - şcoala gimnaziala 
Imobil teren in suprafaţa de 4.155 mp edificat cu
C1-construcţie din cărămidă P+2 cu 14 săli de clasă cu o suprafaţă Sc=749 mp s 
C2 ponsfrjuctie anexa cu Sc=73 mp
StrfExtraviian nr'1, Teren construit cu destinaţia de ateliere şcoala, 
teren aferent cu suprafaţa de 1,633,58 mp Proprietari municipiul 
Nr.top 2460/28/2/2/2/2. Construcţie din caramida:P+2, 33 Săli de c 
sala de sport, 12 laboratoare, 9 ateliere şcoala, cabinet medical, 1 
terenuri spoft; 1 paltou festivităţi, 1 biblioteca, grupuri sanitare, mai; 
coridoare, E.V.S.N- proprietatea publica, Cantina-1 bloc alimentar 
mese, 1 vestiar, 1 grup sanitar personal, Internat P+3-40 dormitoai 
paturi, 4 grupuri sanitare ( cate 1 pe nivel) E,V,S,N- proprietate pulj)l

laboratoare si 
garas CF 8997 
asa si cabinete, 1 
teren sport, 2 
azii, holuri, 
cu anexe, 1 sala de 
e, 1 izolator cu 8 
ica

i#

Str. D-na Stanca nr.14,
Imobil teren in suprafaţa de 4573 mp edificat cu construcţii C1 si 02 astfel 
C1-construcţie sala de sport P+E, cu Sc=1198 mp compusa din pârter: - 9 săli de 
clasă - sală duşuri -1 magazie-1 bucătărie -1 vestiar profesori -3kjrupuri sociale -1 
atelier mecanic-1 cabinet informatică +anexă-1 cabinet psihologie-1 punct termic si 
e ta j: - 1sală sport -1 cameră alimente -1 vestiar -1 punct termic - 1grup social 
C2- corp şcoala S+P+1, cu Sc=1074 mp compusa din parter 1 birou direcţiune -1 
secretariat -1 cancelarie -1  bibliotecă - 4 săli de clasă - arhivă - laborator chimie + 
anexă - birou contabilitate - dispensar medical - 2 grupuri sociale -punct termic - si 
etaj : - 7 săli de clasă - Icabinet limbi stăine - Icabinet limba romşnă -1 cabinet
matematică -1 cabinet medical -1 laborator fizică cu anticameră - i2 grupuri sociale__
Str. Şcolii nr.1,
Imobil teren in suprafaţa de 13.046 mp edificat cu construcţii C1-G5 astfel 
C1- clădire S+P+2E, corp şcoala cu Sc=1973 mp , compusă din S 12 boxe vestiare, 
hol, 18 Săli clasa, 7 laboratoare si cabinete, biblioteca, 4 birouri, cşncelarie, sala de 
sport, club si dispensar
C2-cladire P+2E- corp şcoala cu Sc=616 mp, compusă din 18 Saţ de clasa, magazie, 
arhive
CŞ- clacţire cantina P cu Sc=467 mp 
C i  clădire centrala termica cu Sc=138 mp 
C5- clădire sala de sport competiţională cu Sc=1628 mp

^Vlad Ţepeş nr. 11 B
teren intravilan cu o suprafaţa de 12.642,88 mp. Teren de construcţii cu o 

le 5.544 mp.Cladire liceu formata din P+1+2 (Săli de clasa) ,  cu o 
pstruita de 2.648 mp.Teren cu construcţii compuse d n internat, clădire 

;lâsa\ ateliere, cantina, centrala termica, spălătorie, gospixrtarii anexe (doua) 
u o suprafaţa de 10.791 mp, CF 3276 Nr.top 2467/3. Corp A- clădire 

aii de clasa, Laboratoare, Grupuri sanitare, Terenuri de sport, Garaje, Sera, 
T4jWi agricol, Adăposturi animale, Cantina, încăpere alin ente, Ciupercarie, 

y/garaj, Atelier horticultura, Magazii, Anexe gospodăreşti, Corp B- clădire 
proprietatea publica, Sala sport, E,V,S,N- propr etatea publica

Gterbului nr.5, CF 2571, Construcţie din caramida:P S=2.190 mp, Casa si curte - 1 
sală grupă sugari -1 sală grupă mică - 1sală grupă mijlocie - 1sală grupă mare -1 
spălătorie -1 călcătorie -1 sală de mese -1 cabinet medical -1  i zolator -1 bucătărie - 
1 grup sanitar -1 cameră de primire -1 hol, E,V,N -proprietate ppblica 
S, proprietate privat__________

61

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

3.114.965,55

2.936.8 7ij51

22.637.398,i>2

8.434.150,91

18.387.^71,3:1

M
domeniul public al rpgi 
făgăraş,
CF 105725 Fagaras,

Jeniul public al nhu 
iraş.t'Hotărâ ii Cfot 
ipcal 57/2009 

CF 105174 Fagaras

Domeniul public al m 
Făgăraş, Hotărârii Cor); 
Locăl nr. 157/2009

u licipiul ji 
siliului

Domeniul public âl'M 
Făgăraş, Hotărârii Consiliului 
Local rr. 157/2009 
CF 100792 Fagaras

Domeniul public al mi 
Făgăraş Hotărâţii. ^  
Lelea! n f  157/2009 3 

: CF 101187 Fagaras"

10.042.663,79

370.264,83

Domeniul public al m i  
Făgăraş, Hotărârii Consiliului 
Local nr. 157/2009 '

II

Domeniul public al municipiului 
Făgăraş,

i lijii
Ui

i' f
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Faparar, So'.CqrsHii Jat,i,r,345 a62 mp1O0S05

FAGARAS)DO“oa

U 1.7m':tj'Ş5m̂ 5.9Ŝ r‘ 20'QBmZ2.0Sm

Cunin 3
C anini

îfoMfl ;0l«4C

a
Cămin 1

jititfonn* 
beton «A

AJDate referitoare la teren
"SupHtâţT MenţiunifolostnU

Terra împrejmuit te W si ii cu gard do btUm îeFlo E ti Y
en gard deplasa si gaTrfifc beton

45 662
B. Pate refentoare la construcţiiKr.cwU 06396 "Suprahts ccnjirum Menţiuni

.Spetatone'
riminf, integraP-31Î, SiF28S5;nţ>

|CU.<feoanr.? ni regim P4-2E, S6̂ Zi29mp

Cârtim inrrgun D-P
Cratbio

Craiobtomic-i in regim P, Sd-Wmp
[Spablooe io regim p, Şii-313 mp

Ateliere ui rcg/ir. F, Stf“343 Cop
[GtnpOdCTc anena îa regun f ,  Sd-306inp

Anexa aeinuibn1 J j  io CF

Ah« a neiouba'sis in CF

i.WXJ

’SnpreJ - ta îoteb isasicaia* irr.obilufai “45hhl mp
3u)>«faui <jmuot̂ 45662 mp


