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HOTĂRÂREA nr........
Din data d e ........ ....................

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie -  
grădiniţă, situat în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr.25A, înscris în CF nr. 106279 Făgăraş, nr. top.

2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1 , în suprafaţă de 696 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi modificarea 
Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

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

Analizând referatul nr. 36191/14.03.2019 a Compartimentului evidenţă patrimoniu şi Expunerea de 
motive a Primarului Municipiului Făgăraş 36191/1/14.03.2019, prin care se propune atestarea apartenenţei la 
domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie -  grădiniţă, situat în Făgăraş, Str. 13 
Decembrie, nr. 25A, înscris în CF nr. 106279 Făgăraş, nr. top. 2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1 , în suprafaţă de 696 
mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local precum şi Adeverinţa nr. 36191/2/14.03.2019 a Compartimentului 
Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă faptul că imobilul -  teren şi consrucţie grădiniţă, situat în Făgăraş, 
str. 13 Decembrie, nr.25A, înscris în CF nr. 106279 Făgăraş, nr. top. 2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1 , în suprafaţă de 
696 mp, prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi lucrarea cadastrală nr. 6/2019 întocmită de către S.C. ARSU 
CAD S.R.L., având ca obiect imobilul teren şi construcţie, situat în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr.25A, înscris în CF 
nr. 106279 Făgăraş, nr. top. 2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1 , în suprafaţă de 696 mp, la poziţia 871 - valoare mijloc 
fix 2.228.351,24 lei din Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

Văzând avizul favorabil al Comisiei......................................................................................................................
Având în vedere prevederile art. 112, alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Anexa n r.l, pct.III 

din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, 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 şi alin. 6, litera a, pct 1 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 însuşeşte documentaţia cadastrală nr. 6/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L. , 
pentru imobilul teren şi construcţie -  grădiniţă, situat în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr. 25A, înscris în CF nr. 
106279 Făgăraş, nr. top. 2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1 , în suprafaţă de 696 mp.

Art.2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie 
"grădiniţă”, situat în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr. 25A, înscris în CF nr. 106279 Făgăraş, nr. top. 
2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1 , în suprafaţă de 696 mp, ca fiind de uz şi de interes public local.

Art.3. Se aprobă actualizarea datelor extrasului de carte funciară nr. 106279 Făgăraş, nr. top. 
2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, despre construcţia CI, astfel:

- CI -  Grădiniţă, Sp+P+E, edificată în anul 1974. SD=1462 mp



Art.4. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraş cu 
bunul descris mai sus şi confirmat ca fiind identic cu cel de la poziţia nr. 871 din Anexa nr. 4 din HG nr. 
972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Braşov

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Făgăraş, prin 
Compartiment evidenta patrimoniu.

INIŢIATOR
PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU
Vizat pentru legalitate
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Nr. 36191/14.03.2019

REFERAT
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi 
construcţie -  grădiniţă, situat în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr.25A, înscris în CF nr. 106279 Făgăraş,

nr. top. 2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1 , în suprafaţă de 696 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi 
modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei cărţii funciare nr. 106279 Făgăraş, nr. top. 
2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, în sensul atestării apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a 
imobilului -  teren şi construcţie (grădiniţă), situat în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr. 25 A, înscris în CF 
nr. 106279 Făgăraş, nr. top. 2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, în suprafaţă de 696 mp, fiind prin natura lui de 
uz şi interes local.

Ţinând seama de Adeverinţa nr. 36191/2/14.03.2019 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu, prin 
care se adevereşte faptul că imobilul menţionat mai sus, se identifică cu lucrarea cadastrală nr. 6/2019 
întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., imobilul regăsindu-se în Inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului public Făgăraş la poziţia 871.

Se propune atestarea apartenenţei la domeniul public al Mubicipiului Făgăraş a imobilului teren şi 
construcţie -  grădiniţă, situat în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr. 25 A, înscris în CF nr. 106279 Făgăraş, 
nr. top. 2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, în suprafaţă de 696 mp ca fiind de uz şi interes local, precum şi 
modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

Propunem aprobarea unei hotărâri în acest sens.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI ATRIBUŢIA NUMELE ŞI 
PRENUMELE

DATA \ SEMNĂTURA

1. Arhitect Şef LILIANA BOER 14.03.2019

2. Consilier ELENA TĂNASE —

http://www.piImaria-facaracjo


ROMÂNIA
JU D E Ţ U L  BRAŞOV /  c

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3. 503200, Tel: 0040 248 211 313. Fax: 0040 208 213 .<20 

Web: www.p ir;. ;ia-fac. irts.ro, En.,ti: .-o ;r< 4. itrit@pri.r;ari. -fur;, ras.ro

Nr. 36191/1/14.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi 

construcţie -  grădiniţă, situat în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr.25A, înscris în CF nr. 106279 Făgăraş, 
nr. top. 2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1 , în suprafaţă de 696 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi 

modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei cărţii funciare nr. 106279 Făgăraş, nr. top. 
2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, în sensul atestării apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a 
imobilului -  teren şi construcţie (grădiniţă), situat în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr. 25 A, înscris în CF 
nr. 106279 Făgăraş, nr. top. 2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, în suprafaţă de 696 mp, fiind prin natura lui de 
uz şi interes local.

Ţinând seama de Adeverinţa nr. 36191/2/14.03.2019 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu, prin 
care se adevereşte faptul că imobilul menţionat mai sus, se identifică cu lucrarea cadastrală nr. 6/2019 
întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., imobilul regăsindu-se în Inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului public Făgăraş la poziţia 871.

Se propune atestarea apartenenţei la domeniul public al Mubicipiului Făgăraş a imobilului teren şi 
construcţie -  grădiniţă, situat în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr. 25 A, înscris în CF nr. 106279 Făgăraş, 
nr. top. 2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, în suprafaţă de 696 mp ca fiind de uz şi interes local, precum şi 
modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

Propunem aprobarea proiectului supus dezbaterilor.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAGARAS 
GHEORGHE SUCACIU

http://www.p
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Nr. 36191/2/14.03.2019

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul situat în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr. 25A, 
înscris în CF nr. 106279 Făgăraş, nr. top. 2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, în suprafaţă de 696 
mp, se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 6/2019 întocmită de către S.C. ARSU 
CAD S.R.L., respectiv la poziţia nr. 871 din HG nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor 
ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI ATRIBUŢIA NUMELE ŞI 
PRENUMELE

DATA SEMNĂTURA

1. Arhitect Şef LILIANA BOER 14.03.2019
( % ____________

2. Consilier Comp. Evidenţă 
Patrimoniu

ELENA TĂNASE

mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


SC ARSU CAD SRL
FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN
TEL. 0722.220179
CUI- 22301721
REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 6/2019

DEN. LUCRĂRII -  A CTVAUZ

BENEFICIAR- MUNI



MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Fagaras, str. 13 Decembrie, Nr. 25A
2. Tipul lucrării: ACTUALIZARE DATE IMOBIL -  GRĂDINIŢĂ 

Imobil nr. top 2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1 - CF 106279 -  Fagaras
- Se realizează:

1. Schimbarea proprietarului din Statul Roman in Municipiul Fagaras.
2. Actualizarea datelor despre contructia CI, astfel:

- CI - Grădiniţă, Sp+P+E, edificata in anul 1974. SD=1462 mp.
3. Notare adresa poştala.

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, cat si scriptic, in baza extrasului CF eliberat de BCPI Fagaras si a 
schitelor puse la dispoziţie de către beneficiar.

Teren delimitat perimetral de zidul construcţiei.
In urma prelucrării datelor rezultate din măsurători, am constatat ca imobilul are o 

suprafaţa reala de 696 mp, egala cu cea inscrisa in CF. Pe teren este edificata 1 
construcţie. Având in vedere cele prezentate mai sus am intocmit prezenta documentaţie 
cadastrala de Actualizare date imobil in conformitate cu ordinul 700/2014.
4. Situaţia juridica a imobilului: Proprietar: MUN. FAGARAS
5. Operaţiuni topo-cadastrale efectuate:
- Metoda folosita- Radieri de pe borne determinate GNSS mod RTK.
- 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 proprietăţii si ale construcţiilor. Sistemul GNSS 
Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(1 + / ppm x D) nun 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 + 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 100. 200, SI, S2 determinate GNSS.
Descrierea punctelor topografice noi:

- Punctele 100, 200, SI, S2 — buloane metalice.

Data întocmirii: 02.2019
Semnătură si stampila 
!: IngV Arsu Costica

^ ® l8Cul8̂
4? ciTznncAi 

DE
AUTORIZARE



MLAN UL AMELAUAMLNT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
S c a ra  1:500

Nr, c a d a s t r a l S u p ra f ,  n a s u r a t a A d re s a  inobilulu i

106279 696 np Fagaras, s t r .  13 Decembrie nr. 25A

C a r t e a  F u n c ia ra 106279 UAT FAGARAS

N
cad 1025l)4 

1 9.83

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 6 9 6 Teren delinitat perinetral de zidul construcţiei.
- - -

— I o t a l 6 9 6
S u p r a f a ţ a  t o t a l a  n a s u r a t a  a imobilului= 696  np 

S u p r a f a ţ a  din a c t =  696  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 696 G ră d in i ţă ,  Sp+P+E, e d i f i c a t a  in anu l 1974. SD=1462 np,

Total 696

c-'- T Executant cSKTlflCAT c- 
Confirm texe-CuUtrea masum&rilor la terdftl; 

corec t ii u d i nea. mi locui i ri i docuis'gnlatiei1:oreclrtuurnea.m tpemini tto c u w ten la 11 errait;Ktraie si 
- -corespoi dema acesteia a j ©lafiuitea^fiij j$'^i£6.03.2âis

ScuitaUira sr stanici Ia i

D a ta  ¥ 2 .2 0 1 9 \  A^ a [ A® J

o f..

Inspector
Confirm introducerea imobilului in baza dedate integrata si 

atribuirea numărului cadastrul

Semnătură si parata 
D a ta  ....................

Stampila BCP1

* In situaţia in care exista numere cadastrale pentru imobilele \ eeine. in locul numelui vecinului se \ a trece numărul cadastral, iar in
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRAŞOV 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106279 Fagaras

i Nr. cerere 29 4 6
.....Ziua.....  ...... 13 '

Luna 02
Anul 2019

100C67021639

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan Nr. CF vechi:5617A

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

Nr. cad astra l 
Nr. to p o g ra fic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A l Top:
2411/1/1/22/1/1/

1/1/2/2/1

696

Construcţii

Crt Nr cadastral 
Nr. Adresa Observaţii / Referinţe

A l . l Top:
2411/1/1/22/1/1/

1/1/2/2/1

Loc. Fagaras, Jud. Braşov Construcţie grădiniţă

B. Partea II. Proprietari şi acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

944 / 03/04/2003
Adresa nr. 7445, din 27/03/2003 emis de Primăria Mun. Făgăraş şi Cerere nr.1995/16.12.1974 c.f.;

B l Intabulare, d re p t de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 
1/1

Al, A l. l

1) STATUL ROMÂN
C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2

Extrase pentru in'ormare on-iî. î la adresa epay.ancpi.ro Formi.'ar vers mea 1.1



Anexa Nr. 1 La Partea I
__________ Carte Funciară Nr. 106279 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Teren

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 d rep tu rile  reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar in fo rm aţiile  prezentate sunt 
susceptib ile  de orice m odificare, in condiţiile  legii.
S-a achitat ta rifu l de 25 RON, -Chitanţa interna nr.2019000905/13-02-2019 in suma de 25, pentru serviciul de 
publicitate imobiliară cu codul nr. 272. y \

Data soluţionării, 
14-02-2019

Data eliberării,
/ /

Asistent Registrator,

d o i^ a i Va n

Referent,

(parafa şi^emr\ătura)

\

(parafa şi semnătura)

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2

Extrase pentru 'ifrrmere on- ~e la aJresa epay.ancpi.ro Fomular versiunea 1.1



- 0 6

862 1.6.2 Cantina de aju tor social

Str. Codru Dragusan, nr. 17 teren in suprafaţa de 1944 mp edificat cu construcţii C1- 

cantina Sc=222 mp, C2-cantina S+P ,Sc=48 mp, C3- anexa S c=173 mp, C 4- anexa 

Sc=136 mp, C 5- anexa Sc=26 mp, C6- anexa Sc= 20 mp, C 7- anexa Sc=22 mp

1993 288.123,36
Proprietatea M unicipiului Fagaras 

C .F. 1 0 0 9 8 3 -  Fagaras

863 2.1.16.3.1
Reţea electrica cu 

transform ator
C artie r G alaţi 1980 81.971,04

Proprietatea M unicipiului Fagaras 

, Preluate de la fostu l C.A.P. - 

G alaţi conf. Ig. Nr. 18/1991, a r t 

28, alin. 7 si 9

Proces verbal de preluare nr. 

4020/30.07.1992

867 1.6.2 Clubul e levilor -  corp A
Str. D -na Stanca C orp A

construcţie din cărăm idă, - P+1 - 7 săli de clasa (ateliere) , dependinţe
1940 262,599.98

Proprietatea M unicipiului Fagaras 

CF 5685

868 1.6.1 C lubul elevilor - corp B
Sediul Politiei - C ooperativa "V iitorul" , construcţie din cărăm idă, 7 ateliere, hol, grup 

sanitar
1930 368,368.44

Proprietatea M unicipiului Fagaras 

CF 5685

870 1.6.2
G ră d in iţă , 

C entru social

Şoseaua Com binatului nr.5, im obil teren in suprafaţa de 3.860 mp cu construcţie 

C1-centru s o c ia l, construcţie P cu Sc=433 mp si 

C 2- g ră d in iţă , construcţie P cu Sc=476 mp

1952 4.574.621,61
Proprietatea M unicipiului Fagaras 

CF 101942 Fagaras

871 1.6.2 G rădiniţă nr.10
Str. 13 Decem brie

construcţie din prefabricate , P+1 cu op t săli de c lasa+dependinte
1976 2.228.351,24

Proprietatea M unicipiului Fagaras

873 1.6.2 Unitate invatam ant

C artier T udorV Iad im irescu  - grădiniţă

imobil teren in suprafaţa de 1.150 mp edificat cu construcţie din prefabricate  - P+1 - 

sase săli de c lasa-niependinte

1976 993.188,13
Proprietatea M unicipiului Fagaras 

CF 105655 Fagaras

874 1.6.2 Unitate invatam ant

Str. 1 D ecem brie 1918 grădiniţă

im obil teren in suprafaţa de 1.893 mp cu construcţie  P+1 - construcţie din 

prefabricate cu 5 săli de clasa+dependinte in suprafaţa Sc=326 mp

1978 1.092.352,98
Proprietatea M unicipiului Fagaras 

CF 104995 Fagaras

875 1.6.2
Sediu adm inistrativ 

D.A.S. Făgăraş

Str. Tudor V ladim irescu , im obil teren in suprafaţa de 1.353 mp edificat cu 

C 1-construcţie din prefabricate S + P + 1 , Sc=338 mp
1976 881.285,08

Proprietatea Municipiului 

Fagaras, H C L195/2018 

C.F. 100561 Fagaras

878 1.6.1 Locuinţe sociale

Str. Prunului - construcţii din cărăm idă:

- corpul A, com pus din 5 cam ere cu S=98,4 mp.;

- corpul B,, com pus din 11 cam ere + hol cu S=45,70 mp

1971 210.225,36

Proces verbal de preluare de  la 

com isia de lichidare a fostulu i 

C .A.P.

4020/30.07.1992

879 1.6.2 Punct de com anda Str. Parcului, bl. 7, sc. B, dem isol 1997 254.207,71 Proprietatea M unicipiului Făgăraş

880 1.6.2 Adăpost de  protecţie civila Zona Gării, bl. 2A, subsol 1997 296.198,00 Proprietatea M unicipiului Făgăraş

881 1.6.2 Adăpost de  protecţie civila Zona Gării, bl. 2B, subsol 1997 296198,00 Proprietatea M unicipiului Făgăraş

882 P ă d u re -8 1 ,6 0  ha
Teren extravilan in suprafa ţă  totală de 81,60 ha -p ă d u re  com pus din 3 loturi situate in 

partea de nord a teritoriu lu i adm in istra tiv  Dealul G alatiului
2000 665.976,68

Proprietatea M unicipiului Făgăraş 

CF 103666 Fagaras 

CF 103682 Fagaras 

CF 103683 Fagaras

883 1.6.4.
C lădire  post d ispecer 

laşi
C lădire 1963 61.038,82

Dom eniul public al m unicipiului 

Făgăraş, conform H otărârii 

Consiliu lu i Local nr. 157/2009
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CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 4
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI 
ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ. 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 
ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. 21 /21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:____________________________________________________________________

- atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş, a imobilului teren si 
construcţie -  grădiniţă, situate in Fagaras, Str. 13 Decembrie, nr.25A, inscris in CF.nr. 106279 
Fagaras, nr.top.2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, in suprafaţa de 696 mp, ca fiind de uz si interes 
public local si modificareab Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al 
Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

SECRETAR, 
Biz;a Radu
7k



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. /21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş, a imobilului teren si 
construcţie -  grădiniţă, situate in Fagaras, Str. 13 Decembrie, nr.25A, inscris in CF.nr. 106279 
Fagaras, nr.top.2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, in suprafaţa de 696 mp, ca fiind de uz si interes 
public local si modificareab Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al 
Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu Marilena

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

COMISIA 5

AVIZ NR. / / /  / 21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş, a imobilului teren si 
construcţie -  grădiniţă, situate in Fagaras, Str. 13 Decembrie, nr.25A, inscris in CF.nr. 106279 
Fagaras, nr.top.2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, in suprafaţa de 696 mp, ca fiind de uz si interes 
public local si modificareab Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al 
Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

PRI INTE,
Boţ on Malene Petru

SECRETAR,

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU SERVICII 

PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

COMISIA 3

AVIZ NR. / f  / 21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş, a imobilului teren si 
construcţie -  grădiniţă, situate in Fagaras, Str. 13 Decembrie, nr.25A, inscris in CF.nr. 106279 
Fagaras, nr.top.2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, in suprafaţa de 696 mp, ca fiind de uz si interes 
public local si modificareab Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al 
Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan -Anca

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 2
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE ORGANIZARE ŞI

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, 
REALIZAREA LUCRĂRILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. JO  / 20.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş, a imobilului teren si 
construcţie -  grădiniţă, situate in Fagaras, Str. 13 Decembrie, nr.25A, inscris in CF.nr. 106279 
Fagaras, nr.top.2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, in suprafaţa de 696 mp, ca fiind de uz si interes 
public local si modificareab Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al 
Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Ercău Bruno

SECRETAR, 
Suciu Andreea



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 6
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE TURISM, RELAŢII

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. / O  / 20.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş, a imobilului teren si 
construcţie -  grădiniţă, situate in Fagaras, Str. 13 Decembrie, nr.25A, inscris in CF.nr. 106279 
Fagaras, nr.top.2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, in suprafaţa de 696 mp, ca fiind de uz si interes 
public local si modificareab Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al 
Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel Norbep

SECRETAR, 
Clonţ Valentin

Cod: F-18


