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

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în 
Făgăraş, Str.Prunului I, înscris în CF nr. 106043 Făgăraş, nr. top. 106043, în suprafaţă de 714 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. 29302/19.09.2018 a Compartimentului evidenţă patrimoniu şi Expunerea de motive a 
Primarului Municipiului Făgăraş 29302/1/19.09.2018, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul public al 
Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, Str.Prunului I, înscris în CF nr. 106043 Făgăraş, nr. top. 
106043, în suprafaţă de 714 mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local precum şi Adeverinţa nr. 29302/2/19.09.2018 
a Compartimentului Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi lucrarea cadastrală întocmită de 
către PFA Giurca Statisin Cristina, având ca obiect imobilul teren, situat în Făgăraş, Str. Prunului I, înscris în CF nr. 
106043 Făgăraş, nr. top. 106043, în suprafaţă de 714 mp, la poziţia 30- valoare mijloc fix 145.913,04 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, Str. 
Prunului I, înscris în CF nr. 106043 Făgăraş, nr. top. 106043, în suprafaţă de 714 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.

INIŢIATOR
PRIMAR, Vizat pentru legalitate

http://www.primaria--fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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Nr. înregistrare: 29302 / 19.09.2018

REFERAT
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în 
Făgăraş, Str.Prunului I, înscris în CF nr. 106043 Făgăraş, nr. top. 106043, în suprafaţă de 714 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. 106043 Făgăraş, în sensul 
atestării apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş şi întabularea definitivă în cartea funciară a 
imobilului -  teren situat în Făgăraş, Str. Prunului I, înscris în CF nr. 106043 Făgăraş, nr. top. 106043, în 
suprafaţă de 714 mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local.

Ţinând seama de Documentaţia cadastrală întocmită de către PFA Giurca Statisin Cristina având ca 
obiect imobilul teren, situat în Făgăraş, Str. Prunului I, înscris în CF nr. 106043 Făgăraş, nr. top. 106043, în 
suprafaţă de 714 mp, precum şi de Adeverinţa nr. 29302/2//19.09.2018 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu 
prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi lucrarea cadastrală menţionată anterior din care reiese faptul că 
imobilul -  teren este parte din imobilul identificat la poziţia 30 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 NUMELE ŞI 
PRENUMELE

DATA SEMNĂTURA

1. Arhitect Şef LILIANA BOER 18.09.2018
n r \

2. Consilier ELENA TĂNASE
v------

http://www.prim
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Nr. 29302/1/19.09.2018

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, Str.Prunului I, înscris în CF nr. 106043 Făgăraş, nr. top. 106043, în suprafaţă de 714 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. 106043 Făgăraş, în sensul 
atestării apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş şi întabularea definitivă în cartea 
funciară a imobilului -  teren situat în Făgăraş, Str. Prunului I, înscris în CF nr. 106043 Făgăraş, nr. top. 
106043, în suprafaţă de 714 mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local.

Ţinând seama de Documentaţia cadastrală întocmită de către PFA Giurca Statisin Cristina şi de 
Adeverinţa nr. 29302/2//19.09.2018 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu.

Se propune atestarea apartenenţei la domeniul public al Mubicipiului Făgăraş a imobilului teren, 
situat în Făgăraş, Str. Prunului I, înscris în CF nr. 106043 Făgăraş, nr. top. 106043, în suprafaţă de 714 
mp şi întabularea definitivă în cartea funciară, fiind de uz şi interes lo ca l.

Propunem aprobarea proiectului supus dezbaterilor.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAGARAS 
GHEORGHE SUCACIU

http://www.prtm.in
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Nr. 29302/2/19.09.2018

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul teren situat în Făgăraş, Str. Prunului I, înscris în 
CF nr. 106043 Făgăraş, nr. top. 106043, în suprafaţă de 714 mp, se identifică cu cel din 
lucrarea cadastrală întocmită de către PFA Giurca Stasisin Cristina, fiind parte din 
imobilul identificat la poziţia nr. 30 din F1G 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 18.09.2018

2. Consilier Comp. Evidenţă 
Patrimoniu

ELENA TĂNASE

http://www.pt
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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. 106043 Fagaras

r K . .
. G

Nr. cerere i 10216 1
Ziua ! 10 !
Luna 05
Anul 2018 |

100057548932

A* Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

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

Nr. cadastral 
Nr. topografic Suprafaţa* (m p) Observaţii / Referinţe

Al 106043 714 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

10216 / 10/05/2018
Act Administrativ nr. 93, din 29/03/2018 emis de Consiliul local Făgăraş şi documentaţie cadastrală 
întocmită de persoană fizică autorizată;
B2 înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota 

actuala 1/1
Al / B.3

1) MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ, CIF.4384419, DOMENIUL PUBLIC

B3

Justificarea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate al 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, de sub B.2.1, se va face în baza Hotărârii de 
Guvern, prin care s-a aprobat inventarul centralizat al bunurilor 
proprietate publică şi în care este cuprins şi imobilul cu nr. cad.106043

Al

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 3

Exlrase pentru informare on-line ia adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1



Anexa Nr. 1 La Partea I
__________ Carte Funciară Nr. 106043 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

106043 714
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosinţă

Intra
vilan

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

1 drum DA 714 - - - TEREN NEIMPREJMUIT

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

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
<« (m)

2 3 1.507
4 5 5.455
6 7 16.959
8 9 8.356

10 11 5.084
12 13 20.837

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment 
<" (m)

1 2 5.769
3 4 11.731
5 6 5.36
7 8 5.825
9 10 6.899

11 12 4.104

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
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Carte Funciară Nr. 106043 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
c« (m)

14 15 5.0
16 17 3.921
18 19 7.185
20 21 7.176
22 23 4.619
24 25 1.233
26 27 2.8

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite Ia 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 dezbatere^-şuccesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publici

Data soluţionării, 
24-05-2018 
Data eliberării,

Asistent Registrator,
do/nA ivan

te imobiliara cu c o d u l E CADASTRU
Ş! PUBLICITATE IMOBILIARĂ BRAŞOV 
f.urre uffcnurr.RefiîrefcfcS DIC,MISIE 

FUNCŢIA; REFERENT
r~~ ' t
• r* ' lî ÎKf '-J'i.i !

(parafa şi sefnnătura)

El ■CFRAl 
L/» UÂl r\ k

i_SE'' ,ATi

(parafa si semnătura)

O  I/'1 /
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Anexa nr .1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobilului: Fagaras , jud. Braşov.

2. Beneficiarul lucrării: Municipiul Fagaras cu sediul in localitatea Fagaras, str. Republicii, nr. 3, judeţul 
Braşov.

3. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil - cod 2.1.1. - Recepţie si infiintare carte funciara

Situaţia din teren: Operaţiunile efectuate în faza de documentare a lucrării: Ptr. documentarea tehnică 
am procedat la analizarea situaţiei existente, conform datelor şi documentelor deţinute de beneficiar, în relaţie 
cu elementele existente în teren.

Localizarea şi identificarea imobilului: reprezentantul beneficiarului împreună cu executantul au verificat 
amplasamentul conform datelor tehnice.

Imobilul este situat în extravilanul localităţii Fagaras, jud. Braşov.
Imobilul are categoria de folosinţa drum.
Lungimea axului drumului masurat este de 91,80m, iar suprafaţa drumului este de 714mp.

4. Situaţia juridică: Imobilul este situat în intravilanul localităţii Fagaras, jud. Braşov avand categoria 
de folosinţa drum.

In urma studiului schitelor de carte funciara si a planurilor cadastrale s-a constatat ca drumul masurat 
este parte din str. Prunului si se suprapune pe drumul DS751. Str. Prunului se afla in proprietatea Municipiului 
Fagaras, Ordonanţa nr. 43/1997, art. 8, alin. c si are lungimea de 450m, lăţime de 7m si o suprafaţa de 
3150mp. In realitate str. Prunului este impartita in doua sectoare de podul de pe pârâul Valea Rea. In aceasta 
documentaţie ne referim doar la unul dintre aceste sectoare care are lungimea de 91,80m si suparafata de 
714mp.

Identificarea numerelor topografice pe care se suprapune drumul nu poate fi realizata deoarece aceste 
topuri nu sunt delimitate de detalii fixe in teren, iar situaţia vecinătăţilor s-a modificat fata de schiţa de carte 
funciara veche.

Aceasta documentaţie serveşte la intabularea provizorie in vederea obţinerii Hotărârii de 
Guvern pentru înscrierea in CF a întregii suprafeţe a str. Prunului.

5. Operaţiuni topo-cadastrale efectuate: Ridicarea detalilor topografice s-a efectuat în prezenţa proprietarului cu 
aparatul STONEX S9 GNSS. Punctele au fost determinate prin metoda RTK, metoda statica, utilizând staţiile GNSS 
permanente din reţeaua ROMPOS_jRO_VRS_3.1_GPS_0. Datele culese de pe teren au fost introduse în calculator şi 
prin folosirea unui program adecvat au rezultat Planul de situaţie, coordonatele punctelor de contur, precum şi alte 
elemente necesare întocmirii lucrării. GPS-ul marca STONEX S9 III PLUS GNSS L1/L2, transforma automat 
coordonatele din ETRS89 in STEREO70, avand incorporate programul TransDateRo 4.01.
Statia de referinţa utilizata a fost: ROMPOS_RO_VRS_3.1_GPS_0

GPS-ul marca STONEX S9 III PLUS GNSS L1/L2, transforma automat coordonatele din ETRS89 in 
STEREO70, avand incorporate programul TransDateRo 4.01.
Sistemul de coordonate: STEREOGRAFIC 1970.
Calculul suprafeţelor s-a realizat cu ajutorul programelor de specialitate, inventarul de coordonate facand parte 
din documentaţie.

Data întocmirii: 
20.03.2018

2 ^ 'întocmit 
Expert tehnic 

GWRUX-STASISIN
CRISTIN A-VIOLETA

uj;



PLAN DE AM PLASA M EN T SI DELIM ITAR E A IM O BILULUI

SC ARA 1:500
Nr. cadastral Suprafaţa masurata Adresa imobilului

714mp Localitatea Fagaras, jud. Braşov

Nr. Carte Funciara Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)
Fagaras

A. Date referitoare la teren
Nr.

parcela
Categorie de 

folosinţa
Suprafaţa

(mp)
Menţiuni

1 DR 714 Teren neimprejmuit

Total 714
B. Date referitoare la construcţii

Cod Destinaţia Suprafaţa construita 
la sol (mp)

Menţiuni

Total
Suprafaţa totala masurata = 714mp 

Suprafaţa din act = 714mp

Executant
GIURCA-STASISIN CRISTINA-VIOLEŢATr?

Confirm executarea măsurătorilor la teren"* > V  
corectitudinea întocmirii documentaţiei cadastrale' 1 
si corespondenta acesteia cu realitatea dîn 'teren ..

ic: ' rVţ'1'-r" ’ u-on"4
b-

X  o  N G
Data: 20.03.2018

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date 
integrată si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

>)



CONSILIUL LOCAL AL COM ISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COM ISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOM ICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADM INISTRAREA  
DOM ENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT  
AL M UNICIPIULUI

A V IZ NR. /20.09.2018

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 Fagaras a imobilului teren, situat 
in Fagaras, str.Prunului I, inscris in CF.nr. 106043 Fagaras, nr.top. 106043, in suprafaţa de 714 
mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive in cartea funciara

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu M arilena

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADM INISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEM ELE M INORITĂŢILOR

AV IZ NR. / 20.09.2018

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 Fagaras a imobilului teren, situat in 
Fagaras, str.Prunului I, inscris in CF.nr. 106043 Fagaras, nr.top. 106043, in suprafaţa de 714 
mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive in cartea funciara

Amendamente propuse: 
_____________________

PREŞEDINTE, 
Bosrdan Ion

SECRETAR, 
M alene Petru



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COM ERŢ  
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. ^ Ţ ' / 20.09.2018

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 Fagaras a imobilului teren, situat 
in Fagaras, str.Prunului I, inscris in CF.nr.106043 Fagaras, nr.top. 106043, in suprafaţa de 714 
mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive in cartea funciara

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan, Anca


