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

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în 
Făgăraş, Şos. Combinatului- tronson 2, înscris în CF nr. 105661 Făgăraş, nr. top. 105661, în suprafaţă de 

10.270 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. 29270/18.09.2018 a Compartimentului evidenţă patrimoniu şi Expunerea de motive a 
Primamlui Municipiului Făgăraş 29270/1/18.09.2018, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul public al 
Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, Şos. Combinatului- tronson 2, înscris în CF nr. 105661 
Făgăraş, nr. top. 105661, în suprafaţă de 10.270 mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local precum şi Adeverinţa 
nr. 29270/2/18.09.2018 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi lucrarea 
cadastrală nr. 48/2017 întocmită de către PFA Arsu Costică, având ca obiect imobilul teren, situat în Făgăraş, Şos. 
Combinatului- tronson 2, înscris în CF nr. 105661 Făgăraş, nr. top. 105661, în suprafaţă de 10.270 mp, la 
poziţia 21- valoare mijloc fix 845.221,00 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, Şos. 
Combinatului- tronson 2, înscris în CF nr. 105661 Făgăraş, nr. top. 105661, în suprafaţă de 10.270 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: 29270/ 18.09.2018

REFERAT
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în 
Făgăraş, Şos. Combinatului- tronson 2, înscris în CF nr. 105661 Făgăraş, nr. top. 105661, în suprafaţă de 

10.270 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. 105661 Făgăraş, în sensul 
atestării apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş şi întabularea definitivă în cartea funciară a 
imobilului -  teren situat în Făgăraş, Şos. Combinatului- tronson 2, înscris în CF nr. 105661 Făgăraş, nr. top. 
105661, în suprafaţă de 10.270 mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local.

Ţinând seama de Documentaţia cadastrală nr. 48/2017 întocmită de către PFA Arsu Costică având 
ca obiect imobilul teren, situat în Făgăraş, Şos. Combinatului- tronson 2, înscris în CF nr. 105661 Făgăraş, nr. 
top. 105661, în suprafaţă de IO.270 mp, precum şi de Adeverinţa nr. 29270/2//18.09.2018 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 21 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.
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Nr. 29270/1/18.09.2018

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, Şos. Combinatului- tronson 2, înscris în CF nr. 105661 Făgăraş, nr. top. 105661, în 
suprafaţă de 10.270 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. 105661 Făgăraş, în sensul 
atestării apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş şi întabularea definitivă în cartea 
funciară a imobilului -  teren situat în Făgăraş, Şos. Combinatului- tronson 2, înscris în CF nr. 105661 
Făgăraş, nr. top. 105661, în suprafaţă de 10.270 mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local.

Ţinând seama de Documentaţia cadastrală nr. 48/2017 întocmită de către PFA Arsu Costică şi de 
Adeverinţa nr. 29270/2//18.09.2018 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu.

Se propune atestarea apartenenţei la domeniul public al Mubicipiului Făgăraş a imobilului teren, 
situat în Făgăraş, Şos. Combinatului- tronson 2, înscris în CF nr. 105661 Făgăraş, nr. top. 105661, în 
suprafaţă de 10.270 mp şi întabularea definitivă în cartea funciară, fiind de uz şi interes local.

Propunem aprobarea proiectului supus dezbaterilor.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAGARAS 
GHEORGHE SUCACIU
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Nr. 29270/2/18.09.2018

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul teren situat în Făgăraş, Şos. Combinatului- 
tronson 2, înscris în CF nr. 105661 Făgăraş, nr. top. 105661, în suprafaţă de 10.270 mp, se 
identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 48/2017 întocmită de către PFA Arsu Costică, 
fiind parte din imobilul identificat la poziţia nr. 21 din HG nr. 972/2002 privind inventarul 
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş.
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PF ING. ARSU COSTICA
FAGARAS SOS. COMBINATULUI NR. 2B
TEL. 0722.220179
Email: arsucostica@yahoo.com

PROIECT NR. 48/2017

DEN. LUCRĂRII -  PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL
ŞOSEAUA COMBINATULUI TRONSONII

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

ÎNTOCMIT- ING. ARSU COSTICA

mailto:arsucostica@yahoo.com


MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: UAT Fagaras, Şoseaua Combinatului
Tipul lucrării: Prima înscriere imobil Şoseaua Combinatului tronson 
II la numele Municipiului Fagaras- domeniul public, inscriere
provizorie in baza HCL nr..................art...... poz...............

Pentru întocmirea 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 împreuna 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.
In urma prelucrării datelor obţinute din măsurători, rezulta ca 

tronsonul de strada intre limitele indicate mai jos are lungimea de 414 m 
si suprafaţa de 10270 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 Şoseaua 

Combinatului din Fagaras, tronsonul cuprins intre intersecţia cu stradal 3 
Decembrie la nord si podul peste pârâul Berivoi la sud. La est si vest 
imobilul este delimitat de proprietăţile vecine (pct. 16-19- gard metalic si 
tarusi din lemn in rest).
3. Situaţia juridica a imobilului:

Proprietar : Municipiul Fagaras- domeniul public.
5. Operaţiuni toyo-cadastrale efectuate:
- Metoda folosita- Radieri GNSS.
- Aparatura folosita- GNSS Leica GS 08.

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică prin 
radieri 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 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 topografice noi:

Data intocmirii: 06.2017
Semnătură si stampila 

Ing. Arsu Costica



Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRAŞOV 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Fagaras

( ajslcel
ţurffYJÂ  * a t io s .i i .v
U t  «CADA în u i i  m n  i m o ih i m

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 105661 Fagaras

Nr. cerere , 1 3 7 1 4
__Ziua i___ 31
__Luna___, 07
_  Anul _ Ţ  2017

Cod verificare

100049635900

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Braşov
Nr.
C rt

Nr. cadastral 
Nr. topografic S u p ra fa ţa *  (m p) O b s e rv a ţ ii / R e fe r in ţe

Al 105661 10.270 Teren neimprejmuit;
Şoseaua Combinatului tronson 2

B. Partea II. Proprietari şi acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

1 3 7 1 4 / 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7
Act Administrativ nr. 133, din 29/06/2017 emis de C.L. FAGARAS; Act Adm inistrativ nr. 21417, din 
27/07/2017 emis de Mun. Faqaras; Act Administrativ nr. 21075, din 19/07/2017 emis de MUN. FAGARAS;
B2 înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota 

actuala 1/1
Al

1) MUNICIPIUL FĂ G Ă RA Ş, CIF:4384419, DOMENIU PUBLIC

B3

ju stificarea  în scrie r ii 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. 
105661

Al

C. Partea III. SARCINI .
în s c r ie r i p r iv in d  d e z m e m b ră m in te le  d re p tu lu i de  p ro p r ie ta te ,  

d re p tu r i re a le  de g a ra n ţ ie  ş i s a rc in i R e fe rin ţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 105661 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungim e segm ent
<** (m)

14 15 5.428

16 17 77.677

18 19 3.07

20 21 97.68

22 23 17.795

24 25 18.99

26 27 149.463

28 29 37.011

30 31 14.629

32 33 7.762

34 1 20.58
** Lungim ile segm entelor sunt determ inate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite ia 1 milimetru. 
*** Distanţa dintre puncte este formată din segm ente cum ulate 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 imobiliară cu codul nr. 211.

Data soluţionării, 
22-08-2017 
Data eliberării,

Asistent Regis jfrătorJ
DANIELA Clf

Referent,

1 \ 7
(parafa şi semnătura) (parafa şi semnătura)

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Formular versiunea 1.1





PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
S c a ra  D2000

Nr. c a d a s tra l Su p ra f, mo.surata A dresa Imobilului

10270 mp F a g a r a s -  Şoseaua Combinatului

C a rte a  Funciara UAT F a g a ra s

\

N

___________________________ A, Date r e fe r it o a r e  la t e r e n __ _________________________
Nr.
parcela

Categorie de 
folosinţa

Suprafaţa
(mp)

Menţiuni

1 DR 10270 teren  dellmliat prin gard metalic Cpct, 17-19) sl ta ru s i din 
lemn In re s t .Total 10270

S u p r a f a ţ a  t o t a l a  m a s u r a t a  a  Im o b ilu lu i®  10270 mp 
S u p r a f a ţ a  d in  a c t =  10270 mg

B, Date r e fe r it o a r e  la c o n s tru c ţ ii
Cod
constr. Destinaţia SC

(mp) Menţiuni
- - - -

Total

Executant
Confirm executarea măsurătorilor la t e r e n , " ' . 

corectitudinea intocmirii documentaţiei cadastrale si
corespondenta acesteia cu realitateâ^din tgţeaT if ica! *\

/< ?  DE \
/ £  *UTOS'.ZrPc-  ? 

Semnătură si stampila' c ţ ki( “

\ \  pH iTÂ  Jq O S T 'C -
D a t a  06,2017 \  V 5 1 7  1

Inspector
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si 

atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa 

Data ............. .
Stampila BCPI

* In situaţia in care exista numere cadastrale pentru-imobiiele vecine, 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.



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. g /  /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.Sos.Combinatului-tronson 2, inscris in CF.nr. 105661 Fagaras, nr.top. 105661, 
in suprafaţa de 10.270 mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii 
definitive in cartea funciara

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR,

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

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

AVIZ 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.Sos.Combinatului-tronson 2, inscris in CF.nr. 105661 Fagaras, nr.top. 105661, in 
suprafaţa de 10.270 mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive 
in cartea funciara

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Bogdan Ion

SECRETAR, 
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. Z 7 *  . / 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.Sos.Combinatului-tronson 2, inscris in CF.nr. 105661 Fagaras, nr.top. 105661, 
in suprafaţa de 10.270 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



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

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

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. %  /19.09.2018

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 Fagaras a imobilului teren, situat 
in Fagaras, str.Sos.Combinatului, tronson 2, inscris in CF nr. 105661 Fagaras, nr. top. 105661, 
in suprafaţa de 10.270 mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii 
definitive in cartea funciara

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Alexandru Florii

SECRETAR, 
Biza Râdu



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. 3 /19.09.2018

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 Fagaras a imobilului teren, situat 
in Fagaras, str.Sos.Combinatului, tronson 2, inscris in CF nr. 105661 Fagaras, nr. top. 105661, 
in suprafaţa de 10.270 mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii 
definitive in cartea funciara

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Cod: F-18



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

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. %  /19.09.2018

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 Fagaras a imobilului teren, situat 
in Fagaras, str.Sos.Combinatului, tronson 2, inscris in CF nr. 105661 Fagaras, nr. top. 105661, 
in suprafaţa de 10.270 mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii 
definitive in cartea funciara

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel Norbect

SECRETAR, 
Ciont Valentin

Cod: F-18


