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

privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Iazul Morii tronson II”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 
2.449 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului 

Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

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

Analizând Raportul de specialitate nr. 6144 /19.02.2020 al Compartimentului evidenţă patrimoniu şi 
Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş 6144 /1/19.02.2020, prin care se propune aprobarea 
primei înscrieri a imobilului ” Strada Iazul Morii tronson IF’, situat în Făgăraş în suprafaţă de 2.449 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, de Adeverinţa nr. 6144/2/19.02.2020 a Compartimentului 
Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi lucrarea cadastrală nr. 5/2020 întocmită 
de către S.C. ARSU CAD S.R.L. , având ca obiect imobilul ” Strada Iazul Morii tronson II”, situat în Făgăraş 
precum şi identitatea dintre imobilul ce face obiectul documentaţiei cadastrale şi cel identificat la poziţia nr. 
87 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul 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.

Ţinând seama de faptul că
Văzând avizul favorabil al Comisiei.....................................................................................................................
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare modificată şi 

completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie 
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 şi următoarele din 
Cod civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.l, lit.a, art. 197, art. 198, alin.l şi alin.2, 
art. 243, alin.l, lit.a şi art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se însuşeşte documentaţia cadastrala de primă înscriere imobil ” Strada Iazul Morii tronson IF’ nr. 
5/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului ” Strada Iazul Morii tronson IF’, situat în Făgăraş în 
suprafaţă de 2.449 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 Iazul Morii tronson 
II”, situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.449 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 modificarea 
ăpoziţiei nr. 87 din Inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraş cu imobilul descris la art. 2 şi 
art.3 în.

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

INITIATOR
PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU

r

\

AVIZAT
SECRETARUL GENERAL 
LAURA EUEtfA&IUNCA

http://www.primcjriet-fagarus.ro
mailto:cretariat@primaria-fagarau.ro


ROMANIA
JUDEŢUL BRAŞOV "Â c

MUNICIPIUL FAGARAŞ
t Republicii, Nr. 3, 506200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

W eb: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretarlat@prin r ii ia fac- .r na.ro

Nr. înregistrare: 6144 /19.02.2020

RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Iazul Morii tronson II” , imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 
2.449 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului 

Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei juridice a imobilului ’’Strada Iazul Morii tronson 
II”, situat în Făgăraş în suprafaţă totală de 2.449 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 Iazul 
Morii tronson II, nr. 5/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L. având ca obiect imobilul ” Strada 
Iazul Morii tronson I f ’, situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.449 mp, precum şi de Adeverinţa nr. 
6144/2/19.02.2020 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil şi 
lucrarea cadastrală menţionată anterior, precum şi identitatea dintre imobilul ce face obiectul documentaţiei 
cadastrale şi cel identificat la poziţia nr. 87 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Făgăraş

Ţinând seama de necesitatea definitivării procedurilor de carte funciară,
Propunem aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Strada Iazul Morii tronson I f ’, situat în Făgăraş în 

suprafaţă de 2.449 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al 
Municipiului Făgăraş a imobilului” Strada Iazul Morii tronson n ”,în vederea întabularii definitive în cartea 
funciară precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI ATRIBUŢIA NUM ELE ŞI 
PRENUM ELE

DATA \  SEMNĂTURA

1. Arhitect Şef LILIANA BOER 19.02.2020

2. Consilier ELENA TĂNASE
V .
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Nr. 6144/1/19.02.2020

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Iazul Morii tronson II”, imobil situat în Făgăraş, în 
suprafaţă de 2.449 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public 
al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al

Municipiului Făgăraş.

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei juridice a imobilului ’’Strada Iazul Morii 
tronson IF’, situat în Făgăraş în suprafaţă totală de 2.449 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 lazul Morii tronson II, nr. 5/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L. având ca 
obiect imobilul ” Strada Iazul Morii tronson II”, situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.449 mp, precum şi 
de Adeverinţa nr. 6144/2/19.02.2020 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu prin care se confirmă 
identitatea dintre imobil şi lucrarea cadastrală menţionată anterior, precum şi identitatea dintre imobilul 
ce face obiectul documentaţiei cadastrale şi cel identificat la poziţia nr. 87 din Inventarul bunurilor ce 
alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş

Ţinând seama de necesitatea definitivării procedurilor de carte funciară,

Propunem aprobarea proiectului supus dezbaterilor.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAGARAS 
GHEORGHE SUCACIU
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Nr. 6144/2/19.02.2020

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul ” Strada Iazul Morii tronson II” situat în 
Făgăraş, în suprafaţă de 2.449 mp, se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 5/2020 
întocmită de către S.C Arsu Cad S.R.L şi cu cel identificat la poziţia nr. 87 din Inventarul 
bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI ATRIBUŢIA NUM ELE ŞI 
PRENUM ELE

DATA ^SEMNĂTURA

1. Arhitect Şef LILIANA BOER 19.02.2020
A o

2. Consilier Comp. Evidenţă 
Patrimoniu

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

PROIECT NR. 5/2020

DEN. LUCRĂRII -  PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL
STRADA IAZUL MORII TRONSON II

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAG A HAS

ÎNTOCMIT- ING. ARSU COSTICA



MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: UAT Fagaras, strada Iazul Morii tronson II
Tipul literarii: Prima înscriere imobil strada Iazul Morii tronson II la numele
Municipiului Fagaras - domeniul public, înscriere in baza HCL nr......../2020.

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 Brasov, 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 269 m si suprafaţa de 2449 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 Iazul Morii 

tronson II din Fagaras. Strada este delimitată de gardurile si faţadele construcţiilor 
vecine imobile proprietăţi particulare la est si vest, strada Nicolae Balcescu la nord, 
straziile Dr. loan Senchea tronson I si Morii la sud.
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 5 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 şeodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Punctele S I, S2, S3, S4, S5.
- Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele SI, S2, S3, S4, S5 cui metalic.

Data întocmirii: 01.2020





re fe r ito a re  la te re nA. Date
Nr.
parcela

Categorie de 
folosinţa

Suprafaţa
(mp)

Menţiuni

1 DR 2 4 4 9 Strada este delimitată de gardurile sl faţadele construcţiilor 
vecine Imobile proprietăţi particulare la est sl vest, strada 
Nlcolae Balcescu la nord, strazllle Dr, loan Senchea tronson I 
sl Morii la sud.

- Total 2 4 4 9

Suprafaţa totala masurata a lmobllulul= 2449 mp 
Suprafaţa din act= 2449 mp

B. Date 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

(mp) Menţiuni

- - - -

- Total - -

Executant ; Inspector
Confirm executare»! masuratoplor la teren, 

corectitudinea mtocpiini dociuaSîmatiei cadastrale si 
corespondentâ'ăcestei^eu realitatea din teren

.Agr ’ '■ < \
SSnutaturajsi stampila '/?

\ Datm/Ql.SOgb
V- V  ;A ; ,C 'V

Confirm introducerea imobilului in baza de dale integrata si 
atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parată 

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

Stampila BCPI
* In situaţia in care exist^numere cudastrâie pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului sc va trece numărul cadastral, iar in 
lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafeţele se rotunjesc la metru pătrat.


