
H O TĂ R Â R E A  nr..........
Din data d e .....................................

privind prima înscriere a imobilului "Strada Câmpului Vechi”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.168 
mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a 
imobilului "Strada Câmpului Vechi” şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al

Municipiului Făgăraş.

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

Analizând referatul nr. 45122/08.05.2019 a Compartimentului evidenţă patrimoniu şi Expunerea de 
motive a Primarului Municipiului Făgăraş 45122/1/08.05.2019, prin care se propune aprobarea primei 
înscrieri a imobilului ” Strada Câmpului Vechi”, situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.168 mp, în vederea 
întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul 
public al Municipiului Făgăraş a imobilului şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului 
public al Municipiului Făgăraş, precum şi Adeverinţa nr. 45122/2/08.05.2019 a Compartimentului Evidenţă 
patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi lucrarea cadastrală nr. 12/2019 întocmită de către 
S.C. ARSU CAD S.R.L., având ca obiect imobilul ” Strada Câmpului Vechi”, situat în Făgăraş, imobilul ce se 
identifică la poziţia 61 din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş, FIG 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.

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 însuşeşte documentaţia cadastrala de primă înscriere imobil "Strada Câmpului Vechi” nr. 

12/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L
Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului "Strada Câmpului Vechi”, situat în Făgăraş în suprafaţă de 

7.168 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local
Art.3. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului "Strada Câmpului Vechi", 

situat în Făgăraş, în suprafaţă de 7.168 mp, ca fiind de uz şi de interes public local.
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 din documentaţia cadastrală, respectiv înscrierea 
imobilului descris la art. 2 şi art.3 în inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraş.

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 

SECRETARUL MUNOR1ULUI 
LAURA ELENA^IUNCA
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REFERAT
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind prima înscriere a imobilului ”Strada Câmpului Vechi”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.168 
mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a 

imobilului ”Strada Câmpului Vechi” şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al
Municipiului Făgăraş.

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei juridice a imobilului ”Strada Câmpului Vechi”, 
situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.168 mp, în sensul întabularii definitive în cartea funciară fiind prin natura 
lui de uz şi interes public local, de Documentaţia cadastrală de primă înscriere imobil Strada Câmpului Vechi 
nr. 12/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L. având ca obiect imobilul ”Strada Câmpului Vechi”, 
situat în Făgăraş, în suprafaţă de 7.168 mp, precum şi de Adeverinţa nr. 45122/2/08.05.2019 a 
Compartimentului Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi lucrarea cadastrală 
menţionată anterior din care reiese faptul că parte din imobil se identifică la poziţia 61 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.

Ţinând seama de necesitatea definitivării procedurilor de carte funciară,
Propunem aprobarea primei înscrieri a imobilului ”Strada Câmpului Vechi”, situat în Făgăraş în 

suprafaţă de 7.168 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al 
Municipiului Făgăraş a imobilului”Strada Câmpului Vechi”,în vederea întabularii definitive în cartea funciară 
precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

NR. CRT. F U N C Ţ IA  ŞI A T R IB U Ţ IA N U M E L E  ŞI 
PR E N U M E L E

DATA SE M N Ă T U R A

1. Arhitect Şef LILIANA BOFR 08.05.2019

2. Consilier ELENA TĂNASE
C V n j  ^.0  \  —
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Nr. 45122/1/08.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind prima înscriere a imobilului ”Strada Câmpului Vechi”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 
7.168 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al 

Municipiului Făgăraş a imobilului ”Strada Câmpului Vechi” şi modificarea Inventarului Bunurilor ce
aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei juridice a imobilului ” Strada Câmpului Vechi”, 
situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.168 mp, în sensul întabularii definitive în cartea funciară fiind prin 
natura lui de uz şi interes public local

Ţinând seama de necesitatea definitivării procedurilor de carte funciară

Propunem aprobarea proiectului supus dezbaterilor.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAGARAS 
GHEORGHE SUCACIU
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Nr. 45122/2/08.05.2019

ADEVERINŢĂ

Prin  p rezen ta  adeverim  că im obilu l ”S trada C âm pului V ech i” situat în Făgăraş, în  
suprafaţă  de 7.168 m p, se iden tifică  cu cel din lucrarea cadastrală  nr. 12/2019 în tocm ită  de 
către S.C A rsu C ad S .R .L ., respectiv  este parte din poziţia  nr. 61 din HG nr. 972/2002 
priv ind  inven taru l b u nurilo r ce a lcătu iesc dom eniul public  al M unicip iu lu i Făgăraş şi se 
identifică cu im obilu l ce face obiectul HCL n r ............ / ..................... 2019.

PRIMAR
GHEORGIIE SUCACIU

NR. CRT. F U N C Ţ IA  ŞI A T R IB U Ţ IA N U M E L E  ŞI 
PR E N U M E L E

DATA SE M N Ă T U R Ă

1. Arhitect Şef LILIANA BOER 08.05.2019

2. Consilier Comp. Evidenţă 
Patrimoniu

ELENA TĂNASE



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

PROIECT NR. 12/2019

DEN. LUCRĂRII -  PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL
STRADA CÂMPULUI VECHI

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

ÎNTOCMIT- ING. ARSU COSTICA



MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: UAT Fagaras, strada Câmpului Vechi
Tipul lucrării: Prima înscriere imobil str. Câmpului Vechi la numele
Municipiului Fagaras - domeniul public, înscriere in baza HCL nr..... art,.........

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 Ia 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 673 m si suprafaţa de 7168 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 Câmpului 

Vechi din Fagaras. Strada este delimitată de gardurile si faţadele construcţiilor vecine 
imobile proprietăţi particulare la sud, gardurile si faţadele construcţiilor vecine 
imobile proprietăţi particulare si strada Andrei Muresanu la nord, strada Câmpului 
Nou la est si strada Negoiu la vest.
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- Statie totala LEICA TS 06 si GNSS Leica GS 08.

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 11 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 S 1, S3, S4, S5, S6, 100, 2000, 2001, 3000, 4000, 4001.
- Descrierea punctelor topografice noi: ___

Punctele SI, S3, S4, S5, S6, 100, 2000, 2001, 3000, 4000, 4001 cui^năalic.''

Data intocmirii: 03.2019
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMDBILULUI
S c a r a  lilOOO

N r. 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

7168 np F a g a r a s -  S t r a d a  Câm pului V e c h i

C a r t e a  F u n c ia r a U A T  F a g a r a s

To < % \

Nr.
parcela

Categoric de 
folosinţa

Suprafaţa
(mp)

Menţiuni

1 DR 7 1 6 8 teren dellnltat de gardurae sl faţadele constructllor vecine InobRe proprietăţi particulare la sud, gardurile sl faţadele constructfllor vecine InobRe proprietăţi particulare si strada Andrei Hce'esanu la nord, strada Carpului Nou la est sl strada Negolu la vest.
Total 7 1 6 8

Suprafaţa totala nasurata a lnobilulul= 7168 np Suprafaţa din act= 7168 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

Cod
conscr.

Destinaţia
(mp) Menţiuni

- - -

Executant
i  executarea măsurătorilor la teren,

^  £, corectituc a.mtocmiru.xiQcumentarid cadastrale s 
corc tttcnta accsteia-cu realitatea din teren

Seam tur^ siţSttjnpila \  :Z

n , • &S<p.b&ad
*/ .. !

s. in care exista r 
g&pşrfnumărului cadastral □

.j O '5 .

Inspector
Conilnn introducerea imobilului in baza de date integrata si 

atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

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

istrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului sc va trece numărul cadastral, iar in 
d topografic} sau numărul administrativ. Suprafeţele sc rotunjesc la metru pătrat



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. / /  / 22.05.2019

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:

- prima inscriere a imobilului “Strada Câmpului Vechi”, imobil situat in Fagaras, in 
suprafaţa de 7.168 mp, ca fiind de uz si interes public local si atestarea apartenenţei la 
domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului “Strada Câmpului Vechi ” si 
modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Ercău Bruno

SECRETAR,



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

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. / /  / 22.05.2019

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:

- prima inscriere a imobilului “Strada Câmpului Vechi”, imobil situat in Fagaras, in 
suprafaţa de 7.168 mp, ca fiind de uz si interes public local si atestarea apartenenţei la 
domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului “Strada Câmpului Vechi ” si 
modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel Norh f̂rt

x

SECRETAR, 
Ciont Valentin

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. M  723.05.2019

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:

- prima inscriere a imobilului “Strada Câmpului Vechi”, imobil situat in Fagaras, in 
suprafaţa de 7.168 mp, ca fiind de uz si interes public local si atestarea apartenenţei la 
domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului “Strada Câmpului Vechi ” si 
modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

SECRETAR, 
Biza Radu

f i r t u



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. £ $ ' /23.05.2019

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:

- prima inscriere a imobilului “Strada Câmpului Vechi”, imobil situat in Fagaras, in 
suprafaţa de 7.168 mp, ca fiind de uz si interes public local si atestarea apartenenţei la 
domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului “Strada Câmpului Vechi ” si 
modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

‘REŞEDINŢE, 
îgrilă Ion

SECRETAR, 
Suteu Marilena

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 5
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. J _ j_/ 23.05.2019

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:

- prima inscriere a imobilului “Strada Câmpului Vechi”, imobil situat in Fagaras, in 
suprafaţa de 7.168 mp, ca fiind de uz si interes public local si atestarea apartenenţei la 
domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului “Strada Câmpului Vechi ” si 
modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

PRE^EDINTE, 
Bogdmj Ion

X
SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU SERVICII 

PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

COMISIA 3

AVIZ NR. / 23.05.2019

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:

- prima inscriere a imobilului “Strada Câmpului Vechi”, imobil situat in Fagaras, in 
suprafaţa de 7.168 mp, ca fiind de uz si interes public local si atestarea apartenenţei la 
domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului “Strada Câmpului Vechi ” si 
modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

cxU P

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan Anca


