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HOTĂRÂREA nr.........
Din data de ...............................

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în 
Făgăraş, prelungire str. Nicolae Bălcescu, înscris în CF nr. 105537 Făgăraş, nr. top. 105537, în suprafaţă 

de 3.732 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabularii definitive în cartea funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în şedinţă.............

Analizând referatul nr. 29496/20.09.2018 a Compartimentului evidenţă patrimoniu şi Expunerea de motive a 
Primarului Municipiului Făgăraş 29496/1/20.09.2018, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul public al 
Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, prelungire str. Nicolae Bălcescu, înscris în CF nr. 
105537 Făgăraş, nr. top. 105537, în suprafaţă de 3.732 mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local precum şi 
Adeverinţa nr. 29496/2/20.09.2018 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre 
imobil şi lucrarea cadastrală nr. 59/2016 întocmită de către PFA Arsu Costică, având ca obiect imobilul teren, situat în 
Făgăraş, prelungire str. Nicolae Bălcescu, înscris în CF nr. 105537 Făgăraş, nr. top. 105537, în suprafaţă de 
3.732 mp, la poziţia 97 - valoare mijloc fix 1.135.834,20 lei din Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public 
al Municipiului Făgăraş, 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............................................................................................................................
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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren situat în Făgăraş, 
prelungire str. Nicolae Bălcescu, înscris în CF nr. 105537 Făgăraş, nr. top. 105537, în suprafaţă de 3.732 mp, ca 
fiind de uz şi de interes public local.

Art.2. 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.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Făgăraş, prin 
Compartiment evidenta patrimoniu.
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Nr. înregistrare: 29496/ 20.09.2018

REFERAT
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în 
Făgăraş, prelungire str. Nicolae Bălcescu, înscris în CF nr. 105537 Făgăraş, nr. top. 105537, în suprafaţă 

de 3.732 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabularii definitive în cartea funciară

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei cărţii funciare nr. 105537 Făgăraş, în sensul 
atestării apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş şi întabularea definitivă în cartea funciară a 
imobilului -  teren situat în Făgăraş, Str. prelungire str. Nicolae Bălcescu, înscris în CF nr. 105537 Făgăraş, 
nr. top. 105537, în suprafaţă de 3,732 mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local.

Ţinând seama de Documentaţia cadastrală nr. 59/2016 întocmită de către PFA Arsu Costică având 
ca obiect imobilul teren, situat în Făgăraş, Str. prelungire str. Nicolae Bălcescu, înscris în CF nr. 105537 
Făgăraş, nr. top. 105537, în suprafaţă de 3.732 mp, precum şi de Adeverinţa nr. 29496/2//20.09.2018 a 
Compartimentului Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi lucrarea cadastrală menţionată 
anterior din care reiese faptul că imobilul -  teren se identifică la poziţia 97 din inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului public al Municipiului Făgăraş, precum şi HG nr. 972/2002, prin care se atestă apartenenţa la 
domeniul public al Municipiului Făgăraş, al bunului.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI ATRIBUŢIA NUM ELE ŞI 
PRENUM ELE

DATA > SEMNĂTURA

1. Arhitect Şef LILIANA BOER 00.09.2018

2. Consilier ELENA TĂNASE
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Nr. 29496/1/20.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat 
în Făgăraş, prelungire str. Nicolae Bălcescu, înscris în CF nr. 105537 Făgăraş, nr. top. 105537, în 

suprafaţă de 3.732 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabularii definitive în cartea
funciară

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei cărţii funciare nr. 105537 Făgăraş, în sensul 
atestării apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş şi întabularea definitivă în cartea 
funciară a imobilului -  teren situat în Făgăraş, Str. prelungire str. Nicolae Bălcescu, înscris în CF nr. 
105537 Făgăraş, nr. top. 105537, în suprafaţă de 3.732 mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local.

Ţinând seama de Documentaţia cadastrală nr. 59/2016 întocmită de către PFA Arsu Costică şi de 
Adeverinţa nr. 29496/2//20.09.2018 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu.

Se propune atestarea apartenenţei la domeniul public al Mubicipiului Făgăraş a imobilului teren, 
situat în Făgăraş, Str. prelungire str. Nicolae Bălcescu, înscris în CF nr. 105537 Făgăraş, nr. top. 
105537, în suprafaţă de 3.732 mp şi întabularea definitivă în cartea funciară, fiind de uz şi interes local.

Propunem aprobarea proiectului supus dezbaterilor.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAGARAS

http://www.prlmi.iri
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Nr. 29496/2/ 20.09.2018

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul teren situat în Făgăraş, prelungire strada Nicolae 
Bălcescu, înscris în CF nr. 105537 Făgăraş, nr. top. 105537, în suprafaţă de 3.732 mp, se 
identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 59/2016 întocmită de către PFA Arsu Costică, 
respectiv la poziţia nr. 97 din HG nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Făgăraş.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI ATRIBUŢIA NUM ELE ŞI 
PRENUM ELE

DATA SEMNĂTURA
V

1. Arhitect Şef LILIANA BOER 2L&09.2018

2. Consilier Comp. Evidenţă 
Patrimoniu

ELENA TĂNASE
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 
PENTRU INFORMARE
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRAŞOV 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Fagaras

Nr. 2927
Ziua 17
Luna 02
Anul 2017

TEREN Intravilan
A» Partea I. Descrierea imobilului ®%L 9 0

Nr.
Crt

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

A l 105537 3.732 Teren neimprejmuit;

B. Partea II» Proprietari şi acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

2927 / 17/02/2017
Act Administrativ nr. 158, din 27/11/2016 emis de CL FAGARAS; Act Administrativ nr. 5913, din 23/02/2017 
emis de Mun. Faqaras; Act Administrativ nr. 5167, din 16/02/2017 emis de UAT FAGARAS;

B2 înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota 
actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS, CIF:4384419, DOMENIUL PUBLIC

B3

justificarea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate al 
MUNICIPIULUI FAGARAS de sub B2, se va face în baza Hotărârii de 
Guvern prin care s-a aprobat inventarul centralizat al bunurilor 
proprietate publică si în care este cuprins si imobilul cu nr. Cad. 
105537

Al

C. Partea III. SARCINI .
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, 

drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe
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Anexa Nr. 1 La Partea I
__________ Carte Funciară Nr. 105537 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

105537 3.732
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Crt Categorie
folosinţă

Intra
\/ilan

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

1 drum DA 3.732 - - - Strada Nicolae Balcescu tronson 1

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1 2 1.966
4 5 5.112
7 8 10.316

10 11 5.548
13 14 1.191
16 17 11.811
19 20 7.342
22 23 6.115

26 1.992

" 0(1 4q'%\
Sâjo)

'••J&p/ 5"/\

3i'W*).■ 1 o 0,

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

2 3 3.536
5 6 4.161
8 9 5.762

11 12 5.037
14 15 1.532
17 18 26.424
20 21 3.286
23 24 1.458
26 27 3.285

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

3 4 10.418
6 7 5.23
9 10 3.716

12 13 4.494
15 16 1.527
18 19 4.137
21 22 23.833
24 25 49.704
27 28 6.694

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Pagina 2 din 3



Carte Funciară Nr. 105537 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

30 31 5.553
33 34 1.801
36 37 0.9
39 40 0.386
42 43 0.449
45 46 12.427
48 49 7.813
51 52 11.388
54 55 5.406
57 58 8.406

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

29 30 5.523
32 33 6.942
35 36 8.46
38 39 0.401
41 42 0.495
44 45 5.412
47 48 5.176
50 51 4.337
53 54 8.763
56 57 5.147

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

28 29 7.748
31 32 5.077
34 35 0.3
37 38 2.4
40 41 0.494
43 44 0.4
46 47 6.686
49 50 6.85
52 53 11.308
55 56 3.212
58 1 12.95

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. 
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

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.
S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imfobiliară cu c<j>dulor.-21.L_

Data soluţionării, 
13-03-2017 
Data eliberării,

•>1 P U ■'J LI RgfeMîj e; j l  p ̂ f
Ha Î. y&y.-ţk; FQG0R0S DIC

SEiMnaM./
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PF ING. ARSU COSTICA
FAGARAS SOS. COMBINATULUI NR. 2B
TEL. 0722.220179
Email: arsucostica@yahoo.com

PROIECT NR. 59/2016

DEN. LUCRĂRII -  PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL- PRELUNGIRE
STRADA NICOLAE BALCESCU

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

ÎNTOCMIT- ING. ARSU COSTICA

mailto:arsucostica@yahoo.com


MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: UAT Fagaras, str. Nicolae Balcescu
Tipul lucrării: Prima înscriere imobil- prelungirea străzii Nicolae
Balcescu la numele Municipiului Fagaras- domeniul public.

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. 

Prelungirea străzii Nicolae Balcescu face parte din Inventarul 
Domeniului Public al Municipiului Fagaras conform HG 972/05.09.2002 
pag.... Poz....

In urma prelucrării datelor obţinute din măsurători, rezulta ca 
tronsonul de strada intre limitele indicate mai jos are lungimea de 
163 m si suprafaţa de 3732 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 prelungirea 

străzii Nicolae Balcescu, care face legătură intre str. M. Viteazul si sensul 
giratoriu din fata magazinului Negoiu din Fagaras. Imobilul strada este 
delimitat de str. Mihai Viteazu la nord, DN 1 la sud si borduri pe laturile 
estica si vestica.

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

5. Operaţiuni topo-cadastrale efectuate:
- Metoda folosita- Radieri 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 2 
staţii din care s-au radiat punctele care definesc limitele imobilului^ 
faţadele construcţiilor vecine. Sistemul GNSS Leica GS 08 asig 
precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temper
cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). Statia totala Leica TS 06/şsigur#'*^,

3 _,(Vv<a'i5V'
5.



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:
Statia Rompos Fagaras
- Descrierea punctelor topogra fice noi:

Punctele SI, S2 cui metalic .

Data intocmirii: 10.2016
Semnătură si stampila



PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
S c a r a  lilOOO

Nr, c a d a s t r a l S u p r a f ,  m a s u r a t a A d r e s a  imobilului

3732 mp F a g a r a s  p r e l u n g i r e a  s t r .  N. B a lce sc u

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

Mun Fagaras

Mun Fagaras 

str. M. Viteazul

N

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

C a te g o rie  d e  
fo lo s in ţa

S u p ra fa ţa
(m p )

M e n ţiu n i

1 DR 3732 t e r e n  delimitat de s t r ,  Mihal V lteazu  la nord, DN 1 la sud 
si borduri  pe la tu r i le  e s t ic a  si v es t ica .T o ta l 3732

S u p ra fa ţa  to ta la  masurata  a lmobllulul= 3732 np 
S u p ra fa ţa  din ac t=  3732 np

B. D a t e  r e f e r i t o a r e  la c o n s t r u c ţ i i
C o d
co n str.

D estin a ţia S C  
(m p )

M en ţiu n i

- - - -

T o ta l

E x e c u ta n t
Confirm executarea măsurătorilor la teren, 

corectitudinea întocmirii documentaţiei cadastral 7 ^ '-  
corespondenta acesteia cu realitatea din tera»^ certific - t

/ 7  DE
Semnătura si stampila i o  f  E-ZAP£ 

r  | |  SERi.a RO-8V-F. Mr. (x
l i  M s u

Data 10.2016 W o H l l Ă  - C O S îlC

V s  7 1

In sp e c to r
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si 

atribuirea numărului cadastral
\
V\

p \  Semnătură si parafa
56 -g 

 ̂ 1

J  D ata  ..................
Stampila BCPI

* In situaţia in care exista numere cadastrale pentru îrhetalel^veetffe, in locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar in 
lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafeţele se rotunjesc la metru patrat.


