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H O TĂRÂ REA nr.........
Din data de ..............................

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în 
Făgăraş, Str. Cireşului, înscris în CF nr. 106048 Făgăraş, nr. top. 106048, în suprafaţă de 2.285 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. 29287/18.09.2018 a Compartimentului evidenţă patrimoniu şi Expunerea de motive a 
Primarului Municipiului Făgăraş 29287/1/18.09.2018, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul public al 
Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, Str. Cireşului, înscris în CF nr. 106048 Făgăraş, nr. top. 
106048, în suprafaţă de 2.285 mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local precum şi Adeverinţa nr. 
29287/2/18.09.2018 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi lucrarea 
cadastrală nr. 76/2018 întocmită de către PFA Arsu Ovidiu, având ca obiect imobilul teren, situat în Făgăraş, Str. 
Cireşului, înscris în CF nr. 106048 Făgăraş, nr. top. 106048, în suprafaţă de 2.285 mp, la poziţia 25- valoare 
mijloc fix 251.271,93 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. ÎL 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. 
Cireşului, înscris în CF nr. 106048 Făgăraş, nr. top. 106048, în suprafaţă de 2.285 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 Primaail Municipiului Făgăraş, prin 
Compartiment evidenta patrimoniu.

INIŢIATOR
PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU
Vizat pentru legalitate
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Nr. înregistrare: 29287 / 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, Str. Cireşului, înscris în CF nr. 106048 Făgăraş, nr. top. 106048, în suprafaţă de 2.285 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. 106048 Făgăraş, în sensul 
atestării apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş şi întabularea definitivă în cartea funciară a 
imobilului -  teren situat în Făgăraş, Str. Cireşului, înscris în CF nr. 106048 Făgăraş, nr. top. 106048, în 
suprafaţă de 2.285 mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local.

Ţinând seama de Documentaţia cadastrală nr. 76/2018 întocmită de către PFA Arsu Ovidiu având ca 
obiect imobilul teren, situat în Făgăraş, Str. Aurel Vlaicu, înscris în CF nr. 106046 Făgăraş, nr. top. 106046, în 
suprafaţă de 2.285 mp, precum şi de Adeverinţa nr. 29287/2//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 se identifică la poziţia 25 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 XSEM NĂTURA

1. A rhitect Ş ef L IL IA N A  B O E R 18.09.2018

2. C onsilier E L E N A  TĂ N A SE
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Nr. 29287/1/18.09.2018

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, Str. Cireşului, înscris în CF nr. 106048 Făgăraş, nr. top. 106048, în suprafaţă de 2.285 

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. 106048 Făgăraş, în sensul 
atestării apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş şi întabularea definitivă în cartea 
funciară a imobilului -  teren situat în Făgăraş, Str. Cireşului, înscris în CF nr. 106048 Făgăraş, nr. top. 
106048, în suprafaţă de 2.285 mp, fiind prin natura lui de uz şi interes local.

Ţinând seama de Documentaţia cadastrală nr. 76/2018 întocmită de către PFA Arsu Ovidiu şi de 
Adeverinţa nr. 29287/2//18.09.2018 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu.

Se propune atestarea apartenenţei la domeniul public al Mubicipiului Făgăraş a imobilului teren, 
situat în Făgăraş, Str. Cireşului, înscris în CF nr. 106048 Făgăraş, nr. top. 106048, în suprafaţă de 2.285 
mp şi întabularea definitivă în cartea funciară, fiind de uz şi interes local.

Propunem aprobarea proiectului supus dezbaterilor.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAGARAS 
GHEORGHE SUCACIU

http://www.purrut
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Nr. 29287/2/18.09.2018

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul teren situat în Făgăraş, Str. Cireşului, înscris în 
CF nr. 106048 Făgăraş, nr. top. 106048, în suprafaţă de 2.285 mp, se identifică cu cel din 
lucrarea cadastrală nr. 76/2018 întocmită de către PFA Arsu Ovidiu, respectiv la poziţia nr. 
25 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

1. A rhitect Ş e f L IL IA N A  B O E R 18.09.2018

2. C onsilier Com p. E videnţă 
Patrim oniu

E L E N A  TĂ N A SE
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRAŞOV 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PEN TRU  INFO RM ARE

Carte Funciară Nr. 106048 Fagaras

: Nr. cerere 11233
i I I  Ziua ' _ 23 I I !

Luna 05
I  Anul 2018

100057887327

TER EN  Intravilan

A dresa: Loc. Fagaras, Jud. Braşov

A. Partea I. D escrierea imobilului

<W  :
Nr.
Crt

Nr. cad astra l 
Nr. top ografic Suprafaţa*  (mp) O bservaţii / Referinţe

A l 106048 2.285 Teren neimprejmuit; 
Strada Cireşului

B. Partea II. Proprietari şi acte

în scrie ri p riv ito are  la dreptul de pro prietate  şi a lte  d rep tu ri reale R eferin ţe

1 1 2 3 3  / 2 3 /0 5 /2 0 1 8
Act Administrativ nr. 62, din 16/02/2018 emis de CL FAGARAS (documentaţie cadastrală); Act Administrativ 
nr. 10367, din 07/05/2018 emis de UAT FAGARAS; Act Administrativ nr. 6630, din 21/02/2018 emis de UAT 
FAGARAS;
B2 înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota 

actuala 1/1
A1/B.3

1) M UN ICIPIUL FĂ G Ă RA Ş, CIF:4384419, DOMENIUL PUBLIC

B3

ju stificarea  în scrie rii 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.106048 
de la A .l.

A l

C. Partea III. SARCINI
în scrie ri privind dezm em brăm inte le  dreptu lu i de p ro prietate , 

d rep tu ri reale  de ga ra n ţie  şi sa rc in i R eferinţe

NU SUNT

~ A 'C o.
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Anexa Nr. 1 La Partea I
___________ Carte Funciară Nr. 106048 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

106048 2.285 Strada Cireşului
* 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 2.285 - - - Alee carosabila, trotuare.

Lungim e Segm en te
1) V alorile  lu n gim ilo r seg m e n te lo r su n t obţinute  din proiecţie în plan.

Punct
în cep u t

Punct
sfâ rş it

Lu n gim e
se g m e n t

1 2 33.666
4 5 4.438
7 8 3.275

10 11 4.301
13 14 7.986
16 17 0.233
19 20 5.54
22 23 ____ 5.35

Pu n ct
în ce p u t

Punct
sfâ rş it

Lungim e
segm ent

2 3 1.835
5 6 0.293
8 9 3.935

11 12 0.386
14 15 3.729
17 18 4.333
20 21 2.949
23 24 5.083

Punct
început

Punct
sfâ rş it

Lungim e
segm en t

3 4 3.09
6 7 4.422
9 10 0.312

12 13 6.136
15 16 4.113
18 19 0.237
21 22 6.803
24 25 16.288
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P u n ct
în ce p u t

Punct
sfâ rşit

Lungim e
segm en t

25 26 4.325
28 29 4.294
31 32 6.337
34 35 5.113
37 38 31.954
40 41 22.013
43 44 7.298
46 47 0.673
49 50 8.347
52 53 26.609
55 56 2.375
58 59 3.392
61 62 6.925
64 65 1.779
67 68 5.103
70 71 4.752
73 74 7.069
76 77 9.504

Carte Funciară Nr. 106048 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Punct
în cep u t

Punct
sfâ rş it

Lungim e
segm en t

26 27 1.945
29 30 3.665
32 33 4.304
35 36 10.218
38 39 69.54
41 42 26.969
44 45 6.56
47 48 5.291
50 51 4.404
53 54 23.489
56 57 2.474
59 60 5.296
62 63 5.272
65 66 5.065
68 69 7.521
71 72 16.123
74 75 5.181
77 78 4.424

Punct
în ce p u t

Pu n ct
sfâ rş it

Lungim e
segm ent

27 28 0.914
30 31 4.595
33 34 1.903
36 37 5.08
39 40 10.472
42 43 6.896
45 46 19.244
48 49 4.213
51 52 2.108
54 55 15.445
57 58 9.325
60 61 8.423
63 64 1.795
66 67 7.99
69 70 6.717
72 73 8.694
75 76 13.294
78 1 6.362

** Lu n g im ile  segm ente lo r su n t determ inate  în  planul de proiecţie  Ste re o  70 ş i su n t rotunjite  la 1 m ilim etru. 
*** D istan ţa  dintre puncte este  form ată din segm e n te  cum ulate ce su n t m ai m ici d ecât valoarea 1 m ilim etru.

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest 
b i ro u. p " ——
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către hotarul pubijt^^ţelor-jurjdice prin 
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iâr W ^ O ^ ^ n ^ fprezenţ^e'sunt-  
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii. j  ^
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul. dO publicitate imobiliara cu/codul nr. 2 ¥ l‘‘ ' r l : : u';CRo^

“ • r ~ ~ J  ...............................'ş LacATadeData soluţionării, 
31-05-2018 
Data eliberării,

Asişi^nt Registrator,
:qj,o c a r iu

\ \ m ^

r  R£iEfic'jj,0: ’Oi
t Referent,. 7

L ‘ j

laj v\;\jyy\!>L / r . w
Xparkfă ş ' semnătură)' ■ j/ĵ  ruf?A(parafa şhsemrTatura}
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PF ING. ARSU OVIDIU
FAGARAS SOS. COMBINATULUI NR. 2B
TEL. 0731.837287
Email: arsuovidiu@yahoo.com

PROIECT NR. 76/2018

DEN. LUCRĂRII -  PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL
STRADA CIREŞULUI

r
\w

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

\INTOCMIT- ING. ARSU OVIDIU
■>— »

mailto:arsuovidiu@yahoo.com


MEMORIU TEHNIC

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

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.
In urma prelucrării datelor obţinute din măsurători, rezulta ca tronsonul de 

strada intre limitele indicate mai jos are lungimea de 284 m si suprafaţa de 2285 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 Cireşului 

din Fagaras. Strada este delimitată de gardurile si faţadele construcţiilor 
vecine imobile proprietăţi particulare la nord, sud si est si de strada Ghe. Doja 
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 4 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 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, SI, S2, S3, S4.
- Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele SI, S2, S3, S4, cui metalic.
Data intocmirii: 02.2018

Semnătură si stampila

Ing. Arsu Ovidiu



M un. Fagaras

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

I
S c a ra  Ii500

Nr. c a d a s t ra l S u p ra f, m asurata A dresa  Imobilului

2285 mp F a g a r a s -  S t r ,  C ireşului

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

A... Pa t a  rg f .g.r.ltQ9>r e- i a - ± £ t ^ n
Nr.
parcela

Categorie de 
folosinţa

Suprafaţa
(mp)

Menţiuni

1 DR 2285 teren delimitat de gardurile sl faţadele construcţiilor 
vecine Imobile proprietăţi particulare la nord, sud sl est, 
strada Ghe. Dojal la vest,

Total 2285

Suprafaţa totala masurata a Imobilului* 2285 mp 
Suprafaţa din act= 2285 mp

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 teren, 

corectitudinea intocmirii documentaţiei cadastrale si 
corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătură si stampila
v

v \
Data 02.201&V

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 imobilele 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.
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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. 3 6 ^  /20.09.2018

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

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

- atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren, situat 
in Fagaras, str.Cireşului, inscris in CF.nr. 106048 Fagaras, nr.top. 106048, in suprafaţa de
2.285 mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive in cartea 
funciara

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu Marilena

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.Cireşului, inscris in CF.nr. 106048 Fagaras, nr.top. 106048, in suprafaţa de 2.285 
mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive in cartea funciara

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Bogdan Ion

Y /

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 3
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU SERVICII

PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. *2 3  . / 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.Cireşului, inscris in CF.nr. 106048 Fagaras, nr.top. 106048, in suprafaţa de
2.285 mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive in cartea 
funciara

Amendamente propuse:

a

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.Ciresului, inscris in CF nr. 106048 Fagaras, nr. top. 106048 , in suprafaţa de
2.285 mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive in cartea 
funciara

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Alexandru Florin

SECRETAR,
BizjpRadu



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. /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.Ciresului, inscris in CF nr. 106048 Fagaras, nr. top. 106048 , in suprafaţa de
2.285 mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive in cartea 
funciara

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. 1/ /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.Ciresului, înscris in CF nr. 106048 Fagaras, nr. top. 106048 , in suprafaţa de
2.285 mp, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive in cartea 
funciara

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel Norbert

SECRETAR,

Cod: F-18


