
R O M Â N IAJUDEŢUL BRAŞOV i&t&hi

M U N IC IP IU L  F Ă G Ă R A Ş
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: wwv/.primaria-fagaras.ro, Ema:!: secretariat@ primaria-far;aras.ro

HOTĂRÂREA nr.
Din data de

privind modificarea Contractului de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012, in sensul schimbării 
titularului contractului ca unitare a incheierii- contractului de vanzare -  cumpărare

nr. 3744 din 26.10.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr. 31764/1/15.04.2019 si 
Referatul Compartimentul Administrare Clădiri. Terenuri. Bunuri Publice, Urmărire Contracte încheiat între 
Municipiul Făgăraş in calitate de concedent si Roşea Sandei avand ca obiect concesionarea terenului in suprafaţa 
de 5,27 mp situat in Municipiul Fagaras, str. Luncii, bl.3, sc.B, ap.2, precum si actul de vanzare cumpărare nr. 
3744 din 26.10.2018, emis de Biroul Notarului Public Adrian Boamfa.

Văzând avizul favorabil al comisiei:
Ţinând cont de prevederile art. 871-873 din Noul Cod Civil, prevederile OUG 54/2006 privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi prevederile ait 41 din Legea 50/1991 privind 
autorizarea lucrărilor de construcţii

In temeiul art.36 alin.2 lit c, alin. 5 Iit b, art. 45 alin. 3 si art. 115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 
a administraţiei publice locale, republicata, modificata si completata.

HOTĂRĂŞTE:

Art J. Se aprobă modificarea Art.l din Contractul de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012, care va avea 
următorul conţinut:

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE :

11 1. MUNICIPIUL FAGARAS. cu sediul în municipiul Făgăraş, strada Republicii, nr.3. judeţul Braşov, cod 
505200, reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de concendent, pe de o parte şi

2. Mate Andrei si Mariana domiciliaţi in Municipiul Fagaras, str.Luncii, bl.l, sc.A, ap. 19, judeţul Braşov, 
identificata cu CI seria ZV nr. 128850, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 28.02.2017, CNP 
1570227082422, respectiv CI seria ZV nr. 061682, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 11.01.2016, CNP 
2670815082431 in calitate de concesionar pe de alta parte ^

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Fagaras sa semneze actul adiţional.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Fagăraş. prin 
Compartimentul Administrare, Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice, Urmărire Contracte.

Iniţiator
Primar

GHEORGHE SUCACIU

Vizat de legalitate 
Secretarul Municipiului 
LAURA ELENA GIUNCA

Cod:F-17



Nr. înregistrare: 31764 data: 15.04.2019

S e c r e t a r u l  MUNICIPIULUI
R e p a r t iz a t  pe n t r u  a v iz a r e FAGARAS

la  c o m is ia : .................................

REFERAT 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind m odificarea Contractului de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012, in sensul schim bării 

titularului contractului ca urm are a incheierii- contractului de vanzare -  cum părare
nr. 3744 din 26.10.2018

Având în vedere cererea dom nilor M atei Andrei si M ariana cu nr. 31764 din 
21.02.2019, referitoare la preluarea Contractului de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012 
incheiat intre M unicipiul Fagaras in calitatea de concedent si Roşea Sandei avand ca obiect 
concesionarea terenului in suprafaţa de 5,27 mp situat in M unicipiul Fagaras, str. Luncii, bl.3, 
sc.B, ap.2, precum si actul de vanzare cum părare nr. 3744 din 26.10.2018, emis de Biroul 
Notarului Public A drian Boamfa.

M enţionam  faptul ca Roşea Sandei nu inregistreaza debite restante la contractul in
cauza.

Ţinând cont de prevederile art. 871-873 din Noul Cod Civil, prevederile OUG 
54/2006 privind regim ul contractelor de concesiune de bunuri prorietate publică şi prevederile 
art 41 din Legea 50/1991,

In tem eiul art.36 alin.2 lit c, alin. 5 lit b, art. 45 alin. 3 si art. 115 alin .l lit.b dinLegea 
n r.2 15/2001 a adm inistraţiei publice locale, republicata, m odificata si completata.

Propunem preluarea Contractului de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012, prin 
incheierea unui Act.adiţional de către M ate Andrei si M ariana care va avea calitatea de 
concesionar.

Art I. Se aprobă modificarea Art.l din Contractul de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012. 
care va avea următorul conţinut:

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE :

 ̂ 1. MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul în municipiul Făgăraş, strada Republicii, nr.3. judeţul 
Braşov, cod 505200. reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU. în calitate de concendent. 
pe de o parte şi

2. Mate Andrei si Mariana domiciliaţi in Municipiul Fagaras, str.Luncii, bl.l, sc.A, ap.19, judeţul 
Braşov, identificata cu CI seria ZV nr. 128850, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 28.02.2017, CNP 
1570227082422, respectiv CI seria ZV nr. 061682, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 11.01.2016, 
CNP 2670815082431 in calitate de concesionar pe de alta parte \(

Celelalte clauze contractuale răm ân neschim bate.

Nr.crt întocm it. Funcţia Num e si Prenum e Data S e m i^ ţi 'ă
1. Arhitect S ef Liliana Boer 15.04.2019
2. Verificat Consilier Elena Tanase 15.04.2019

3- Referent Angela Lupu 15.04.2019

Cod: F-16
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Nr.31764/1/15.04.2019

PRIMAR
Ing. GHEORGHE SUCACIU

EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea Contractului de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012, in sensul schimbării 

titularului contractului ca urmare a incheierii- contractului de vanzare -  cumpărare
nr. 3744 din 26.10.2018

Având în vedere cererea domnilor Matei Andrei si Mariana cu nr. 31764 din 21.02.2019, 
referitoare la preluarea Contractului de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012 incheiat intre 
Municipiul Fagaras in calitatea de concedent si Roşea Sandei avand ca obiect concesionarea 
terenului in suprafaţa de 5,27 mp situat in M unicipiul Fagaras, str. Luncii, bl.3, sc.B, ap.2, 
precum si actul de vanzare cumpărare nr. 3744 din 26.10.2018, emis de Biroul Notarului 
Public Adrian Boamfa.

M enţionam faptul ca Roşea Sandei nu inregistreaza debite restante la contractul in cauza.
Ţinând cont de prevederile art. 871-873 din Noul Cod Civil, prevederile OUG 54/2006 

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri prorietate publică şi prevederile art 41 din 
Legea 50/1991,

In temeiul art.36 alin.2 lit c, alin. 5 lit b, art. 45 alin. 3 si art. 115 alin. 1 lit.b din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, modificata si completata.

Propunem preluarea Contractului de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012, prin incheierea 
unui Act.aditional de către Mate Andrei si Mariana care va avea calitatea de concesionar.

Art 1. Se aprobă modificarea Art. 1 din Contractul de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012. 
care va avea următorul conţinut:

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE :

]f 1. MUNICIPIUL FAGARAS. cu sediul în municipiul Făgăraş, strada Republicii, nr.3. judeţul Braşov, 
cod 505200, reprezentat legal prin primar GFIEORGHE SUCACIU, în calitate de concendent, pe de o parte 
Şi

2. Mate Andrei si Mariana domiciliaţi in Municipiul Fagaras, str.Luncii, bl. 1, sc.A, ap. 19, judeţul 
Braşov, identificata cu CI seria ZV nr. 128850, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 28.02.2017, CNP 
1570227082422, respectiv CI seria ZV nr. 061682, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 11.01.2016, CNP 
2670815082431 in calitate de concesionar pe de alta parte ̂

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secrotariat@primaria-fagaras.ro


C O N T R A C T  DE V Â N Z A R E  l l v f O B I L I A R
Intervenit între JOSAN VASILICĂ, necăsătorit, domiciliat in 

com.Săcălaz sat. Beregsău Mare nr. 7 jud.Timiş, CNP 1770102082419, 
reprezentat de mandatar CIUPU AUREL, domiciliat în mun.Făgăraş 
str.l Decembrie 1918, bl.58, sc.A, ap.8 jud.Braşov CNP 
1740813082434 în baza procurii autentificată sub nr. 5-18- 
8398/28.06.2018/Consulatul României la Almeria-Spania, în calitate 
de v â n z ă t o r  şi MATE ANDREI domiciliat în mun. Făgăraş 
str.Luncii bl.l, sc.A, ap.19 jud.Braşov, CNP 1570227082422 şi MAT* 
MARIANA domiciliată în mun.Făgăraş str.Luncii bl.l, sc.A, ap. 19 
jud.Braşov CNP 2670815082431, reprezentată de mandatar MATE ANDREI, 
CNP 1570227082422, în baza procurii specială autentificată sub nr. 
3426/05.10.2018/BIN Adrian Boamfă, soţi, căsătoriţi sub regimul 
comunităţii legale de bunuri fără a încheia convenţie matrimonială 
în calitate de c u m p ă r ă t o r i  în conformitate cu art.1166 
din Codul Civil, în următoarele condiţii.--------------------------

Subsemnatele părţi contractante c e r e m  radierea promisiunii 
bilaterale de vânzare-cumpărare notată sub B4 în CF 102200-C1-U3 
FĂGĂRAŞ (nr. CF vechi nr. 6804) conform art.36, alin. 12 din Legea 
nr.7/1996 republicată, prin încheierea prezentului act. -----------

Subsemnatul vânzător v â n d ,  în plină proprietate 
susnumiţilor cumpărători, întreg imobilul-apartament nr. 2 situat 
în mun.Făgăraş str.Luncii (Cvartal Combinatul-Chimic Sere) bl.3, 
sc.B, jud.Braşov, înscris în CF 102200-C1-U3 FĂGĂRAŞ (nr. CF vechi 
6804), nr.ord.Al, nr.top.2453/3/21, compus din 2 (două) camere, 
hol, debara, baie, bucătărie, cămară, împreună cu o cotă de 15,44 
m.p. din părţile de uz comun, bun propriu, dobândit cu titlu de 
cumpărare în baza contractului de vânzare autentificat sub nr. 
33/10.01.2013/BNP Pavăl Doina cu sediu în mun.Făgăraş, conform
celor de sub B2-1 din susarătata CF act nr.320/11.01.2013 cf.-----

Elementele de uz comun sunt: terenul de sub bloc în suprafaţă 
de 595 m.p., înscris în CF 102200 Făgăraş nr.top.2453/3, fundaţii, 
subsol tehnic, uscătorie, casa scării, pod, şarpantă, racorduri
utilităţi, instalaţii aferente acestora şi trotuar de gardă.-------

Subsemnatul vânzător declar pe propria răspundere că nu am
calitatea de debitor în procedura insolvenţei.---------------------

Subsemnatul vânzător declar că nu sunt implicat şi nu există 
iminenţa nici unui litigiu, arbitraj sau procedură administrativă 
al căror rezultat ar putea afecta dreptul exclusiv de proprietate 
deţinut de mine asupra imobilului descris mai sus, acesta nefăcând 
obiectul nici unei acţiuni in revendicare introdusă, soluţionată, 
în executare sau pe cale de a fi introdusă conform legislaţiei 
române în vigoare, imobilul aflându-se în circuitul civil, pentru 
orice eventuale litigii, subsemnatul vânzător obligându-mă să 
suport toate cheltuielile ocazionate de acestea. Garantez pe 
cumpărători contra evicţiunii şi viciilor ascunse conform art.1695

respectiv 1707 Cod civil şi autorizez înscrierea în CF a 
tului de proprietate asupra imobilului mai sus descris, pe

I
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numele acestora. Subsemnatul vânzător declarăm pe proprie 
răspundere prin mandatar, cunoscând consecinţele penale pentru 
falsul în declaraţii, că imobilul obiect al prezentului act are 
situaţia juridică identică cu cea reflectată în actele prezentate 
cumpărătorilor, subsemnatul nefăcând nici un alt act de dispoziţie 
cu privire la acesta, neîncheind nici o altă convenţie sau 
promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul descris 
mai sus, neintervenind nici o schimbare în situaţia juridică a 
imobilului ce se înstrăinează, până la data semnării prezentului 
act.---------------------------------------------------------- ---- ■---

Preţul vânzării convenit de comun acord, ferm şi irevocabil 
declarat pe proprie răspundere, este de 115.978 lei(unasută
cincisprezecemiinouăsuteşaptezecişioptlei).------------------------

Din întreg preţul de vânzare, subsemnatul vânzător, declar 
prin mandatar că am primit, în numerar la data de 14 septembrie 
2018 de la cumpărători avansul în suma de 24.300 lei 
(douăzecişipatmmlitreinsutelei) din resurse proprii ale - acestora, 
conform promisiunii bilaterală de vânzare-cumpărare autentificată 
sub nr.3157/14.09.2018/BIN Adrian Boamfă, iar din diferenţa de preţ 
în sumă de 91.678 lei (nouăzecişiurrumiişasesuteşaptezecioptlei) am 
primit azi data autentificării prezentului act în numerar suma de 
5.201,77 lei (cincimiidouăsuteurmleişişaptezecişişaptebani) şi suma 
de 27.690 lei (douăzecişişapterniişasesutenouăzecilei) prin transfer 
bancar din contul deschis pe numele Mate Andrei la BANCA 
TRANSILVANIA SA în contul deschis pe numele mandatarului meu CIUPU 
Aurel la BANCA TRANSILVANIA SA conform ordinului de plată 
nr.1/26.10.2018 emis de bancă, din resurse proprii ale 
cumpărătorilor şi suntem de acord ca diferenţa de preţ în sumă de 
58.786,23 lei(cincizecişioptmiişaptesuteoptzecişişaseleişidouăzeci 
şitreibani) să o primesc până la data de 10 noiembrie 2018 în 
contul IBAN RO92BTRLRONCRT0223 68 9701, deschis pe numele 
mandatarului meu Ciupu Aurel la Banca Transilvania dintr-un credit 
de nevoi personale acordat de Banca Transilvania SA cumpărătorului
Mate Andrei.---------------------------------------------------------

Subsemnatul vânzător c e r  înscrierea în CF a ipotecii legale 
pentru restul de preţ neachitat în sumă de 58.786,23 lei 
(cincizecişioptmiişaptesuteoptzecişişaseleişidouăzecişitreibani) în 
baza art.2386 C .Civ odată cu înscrierile care decurg din prezentul
act.------------------------------------------------------------------

Subsemnatul vânzător, am luat cunoştinţă, prin mandatar de 
obligaţia ca la data primirii integrale a restului de preţ de 
vânzare-cumpărare să dau la biroul notarului public ales declaraţia 
autentică necesară în vederea radierii sarcinii înscrisă în favorul
meu în susarătata CF.---------------------------- ------------------

Imobilul se predă liber azi data semnării prezentului act în 
starea cunoscută şi acceptată de către cumpărători, cu toate 
dotările, instalaţiile şi accesoriile care de natura lor sunt de
folosinţa perpetuă a acestuia.------------------------------- ------

Subsemnatul vânzător declar prin mandatar că imobilul ce se 
vinde a fost expertizat în condiţiile Legii nr.372/2005, conform 
Certificatului de performanţă energetică seria (JA nr.1398/423/07. 
07.2018 întocmit de auditor energetic Juncu Maria-Daniela .-----
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Subsemnatul vânzător declar pe proprie răspundere că nu am 
calitatea de persoană impozabilă în scopuri de TVA şi nu datorez
TVA pentru această vânzare.---------------------------A--------------

Subsemnaţii cumpărători, în nume propriu şi prin mandatar 
c u m p ă r ă m întreg imobilul descris mai sus, pentru preţul de 
115.978 lei(unasutăcincisprezecemiincmăsuteşaptezecişioptlei) preţ 
din care am achitat la data de 14 septembrie 2018 avansul în suma 
de 24.300 lei <douăzecişipatzrumiitreisutelei) din resurse proprii 
ale noastre conform promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare mai 
sus specificată, suma de 5.201,77 lei (cincimiidouăsuteunuleişi 
şaptezecişişaptebani) am achitat-o din resurse proprii ale noastre, 
în numerar, azi data autentificării prezentului act şi suma de 
27.690 lei (douăzecisişaptemiişasesutenouăzecilei)am achitat-o, tot 
azi data autentificării prezentului act, prin transfer bancar, din 
contul deschis pe numele subsemnatului Mate Andrei la BANCA 
TRANSILVANIA SA în contul deschis pe numele mandatarului
vânzătorului Ciupu Aurel la BANCA TRANSILVANIA SA.-----------------

Subsemnaţii cumpărători, ne obligăm ca diferenţa de preţ în 
sumă de 58.786,23 lei (cincizecişioptmiişaptesuteoptzecişişaselei 
şidouăzecişitrei_bani) să o achităm până la data de 10 noiembrie 
2018 dintr-un credit de nevoi personale acordat de BANCA
TRANSILVANIA SA subsemnatului Mate Andrei, în contul IBAN
RO92BTRLRONCRT0223 689701 deschis pe numele Ciupu Aurel (mandatarul
vânzătorului) la Banca Transilvania SA. ---------------------------

Subsemnaţii cumpărători, declarăm că suntem căsătoriţi din 
anul 1985, sub regimul comunităţii legale de bunuri fără a încheia 
convenţie matrimonială şi c e r e m înscrierea dreptului de 
proprietate dobândit prin prezentul act, în C.F. pe numele nostru 
ca bun comun, dobândit în timpul căsătoriei,în cond.art.339 c.civ.- 

Subsemnaţii cumpărători avem cunoştinţă de faptul că situaţia 
juridică a imobilului descris mai sus este neschimbată şi
corespunde cu cea descrisă în extrasul CF prezentat notarului.-----

Subsemnatul vânzător, declar pe proprie răspundere, prin 
mandatar, că nu am încheiat niciun act secret prin care să mă fi 
înţeles cu cumpărătorii să plătească un preţ mai mare decât cel pe 
care l-am declarat în prezentul contract, acesta reprezentând 
preţul real, care corespunde Studiului de Piaţă pentru anul 2018 
efectuat de Camera Notarilor Publici Braşov pentru un apartament cu 
două camere situat în zona III a mun.Făgăraş jud.Braşov, confort I, 
bloc construit în anul 1986 şi ne asumăm riscul falsului în 
declaraţii, după ce ni s-au pus în vedere dispoziţiile Legii
241/2005 cu privire la evaziunea fiscală.--------------------------

Subsemnaţii cumpărători, ne obligăm ca intrând în stăpânirea de 
fapt şi de drept a imobilului mai sus descris să preluăm asupra 
noastră impozitul aferent acestuia, cunoscând ca fiind adevărate 
garanţiile date de către vânzător, asumându-ne riscul dobândirii în 
cunoştinţa acestora şi ne obligăm să înregistrăm prezentul act la 
mun.Făgăraş -Serviciul de Venituri Bugetare, până la data de 
25.11.2018.-------------------------------------- ----------------------
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Subsemnatele părţi contractante am luat la cunoştinţă be 
prevederile legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor.----------------------------------------------------

Subsemnatele părţi contractante am luat cunoştinţă de 
prevederile Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei 
financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar

în conformitate cu prevederile art.35 din Lg.7/1996, 
subsemnaţii cumpărători solicităm în mod expres Notarului public să 
facă toate demersurile legale necesare în vederea înscrierii 
dreptului nostru asupra imobilului dobândit prin prezentul act la
B .C .P.I. Făgăraş .----------------------------------------------------

Subsemnaţii Ciupu Aurel şi Mate Andrei declarăm că avem 
cunoştinţă de dispoziţiile Lg.nr.677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
si liberă circulaţie a acestor date si de Regulamentul UE 2017 
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2017 şi de 
asemenea consimţim ca Operatorul Biroului Individual- Notarial 
Adrian Boamfă să prelucreze datele noastre cu caracter personal în
vederea perfectării prezentului act.-------------------------------

Taxele prezentului act s-au achitat de către cumpărători.-----
Prezentul contract de vânzare s-a încheiat în baza extrasului 

CF nr.22466/23.10.2018/OCPI Braşov-B.C .P.I. Făgăraş, jud.Braşov, 
certificatului de atestare fiscală nr.33676/25.10.2018/Mun.Făgăraş, 
jud.Braşov, Certificatului de performanţă energetică seria UA 
nr.1398/423/07.07.2018 întocmit de auditor energetic JuncuMaria- 
Daniela, adeverinţei nr.4/01.10.2018/Asociaţia de Proprietari 
nr.29 din mun.Făgăraş, jud.Braşov, promisiunii bilaterale de 
vânzare-cumpărare autentificată sub nr.3157/14.09.2018/BIN Adrian 
Boamfă, procurii specială autentificată sub nr.3426/05.10.2018/BIN 
Adrian Boamfă, procurii autentificată sub nr. 5-18-8398/28.06.2018/ 
Consulatul României la Almeria-Spania, adeverinţei nr.3355/27.09. 
2018/SC Ecoterm SA, adeverinţei nr.2708/31826/02.10. 2018/Electrica 
Furnizare SA, contractului de vânzare autentificat sub nr. 33/10. 
01.2013/BIN Pavăl Doina cu sediul în mun.Făgăraş, ordinului de 
plată nr.1/26.10.2018/BANCA TRANSILVANIA SA, facturii şi chitanţei 
emise de ENGIE la data de 01.10.2018 şi a declaraţiei autentificată
sub nr.3740/26.10.2018/BIN Adrian Boamfă.--------------------------

Subsemnatul Ciupu Aurel, în calitate de mandatar al numitului 
Josan Vasilică , în conformitate cu art.1305 şi urm. din C.civ. şi 
art.2017 C.civ declar pe proprie răspundere că mandatul acordat mie 
prin procura autentificată sub nr. 5-18-8398/28.06.2018/Consulatul 
României la Almeria-Spania, nu mi-a fost revocat şi nu am cunoştinţă 
de existenţa vreunui motiv de încetare a acestuia. Am cunoştinţă de 
obligaţia de a da socoteală mandantului meu în conformitate cu
art.2019 Cod civil.------- ------------------------------------------

Subsemnatul Mate Andrei, în calitate de mandatar al soţiei 
mele Mate Mariana, în conformitate cu art.1305 şi urm. din C.civ. 
şi art.2017 C.civ declar pe proprie răspundere că mandatul acordat 
mie prin procura specială autentificată sub nr . 3426/05.10.2018/BIN 
Adrian Boamfă, nu mi-a fost revocat şi nu am cunoştinţă de existenţa 
vreunui motiv de încetare a acestuia. Am cunoştinţă de obligaţia de 
a da socoteală mandantei mele în conformitate cu art.2019 Cod
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Subsemnatele părţi, declarăm în nume propriu şi prin mandatari 
că înainte de semnarea actului am citit cuprinsul acestuia, care 
corespunde voinţei şi înţelegerii noastre de comun acord şi în 
cunoştinţă de efectele prezentului înscris, consimţim la
autentificarea acestuia şi semnăm mai jos unicul exemplar.------ — -

Actul s-a tehnoredactat la Biroul Individual Notarial ADRIAN 
BOAMEĂ din mun.Făgăraş, str.D-na Stanca nr.25, jud.Braşov,într-un 
exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 
6(şase) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului 
notarial, un exemplar pentru Cartea Funciară şi 4 (patru)exemplare
au fost eliberate părţilor.----- -— -- -------------------------------
v â n z ă t o r  c u m p ă r ă t o r i
JOSAN VASILICĂ S.S MATE ANDREI
prin mandatar 

S.S CIUPU AUREL

MATE MARIANA 
prin mandatar 

S.S MATE ANDREI



R O M Â N I A
Uniunea Naţională a Notarilor Publici 
BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL ADRIAN BOAMFĂ
Licenţa de funcţionare nr.3129/2733/17.12.2013 
Sediu: mun.Făgăraş, str.D-na Stanca, nr.25, jud.Braşov

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. y h h f i

Anul 2018 luna octombrie ziua 26

în faţa mea ADRIAN BOAMFĂ Notar Public în Circumscripţia 
Judecătoriei Făgăraş jud.Braşov,la sediul biroului s-au prezentat:-

1. CIUPU AUREL domiciliat în mun.Făgăraş str.l Decembrie 1918, 
bl.58, sc.A, ap.8 jud.Braşov CNP 1740813082434 identificat cu carte 
de identitate seria BV nr.719272/SPCLEP Făgăraş-2010 în calitate de 
mandatar în baza procurii specială autentificată sub nr.5-18- 
8398/28.06.2018/Consulatul României la Almeria,------------------ --
2. MATE ANDREI, domiciliat în mun.Făgăraş str.Luncii bl.l, sc.A, 
ap.19 jud.Braşov CNP 1570227082422, identificat cu carte de 
identitate seria ZV nr.128850/SPCLEP Făgăraş-2017, în nume propriu 
şi în calitate de mandatar în baza procurii specială autentificată
sub nr. 3426/05.10.2018/BIN Adrian Boamfă-------------------------
care după ce au citit actul, au declarat că i-au înţeles 
conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au 
consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat unicul 
exemplar.-------------------------------------------------------------

In temeiul art. 12 lit. b din Legea notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr.36/1995 republicată, cu modificările 
ulterioare.-

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.-
Scutit impozit pe transferul proprietăţii imobiliare conf. OUG 
nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul Fiscal.----------------------------------------------
S-a perceput tarif ANCPI în sumă de 174,00 lei cu ch.
nr./£2£55O/2018.--------------------------------------------------
S-a încasat onorariu în sumă de 1523,20 lei cu TVA inclus cu bon
fiscal n r . /2018.----------------------------------------------
S-a încasat tarif C . N . A . R. N . N-INFONOT în sumă de 17,85 lei cu TVA
inclus cu chitanţa nr. /2018 ------------------------------
S-a încasat tarif C .N .A .R.N .N-INFONOT în sumă de 17,85 lei cu TVA 
inclus cu chitanţa nr. /2018 ------------------------------

Prezentul 
Boamfă notar 
aceeaşi forţă 
în condiţiile

NOTAR PUBLIC 
ADRlĂÎ*\ BOAMFĂ

/ L -r‘duplicat s-a întocmit în 6(şase/exemplare de Adrian 
public, astăzi data autentificării/ actuJLdi şi are 
probantă ca originalul şi constj/tuişf' ti>Tu executoriu 
legii . -

N Q :c
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JUDEŢUL BRAŞOV

V
\

Siraja Republicii, Nr. 3,505200, Tel: 0233 - 211313, Fax: 0263 - 213020 
Web: w,yvv.primaria-fagaras.ro.. Email: secretariat^primaria-fagams.ro

Nr. 15330 din 31.07.2012

CONTRACT DE CONCESIUNE

n .T ă r t i le  contractante:
1 .M UNICIPIUL FĂGĂRAŞ, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii nr.3, reprezentat prin 

Constantin Sorin M ănduc -  Prim ar, în calitate de concedent, pe de o parte şi
2.ROŞCA SĂNDEL dom iciliat în Fagaras, str.Luncii, bl.3, sc.B, ap.2 legitimat cu CI seria 

BV nr. 617911 eliberat la data de 16.06.09.05 de SPCLEP Fagaras, CNP 1720115170335, in calitate 
de concesionar, pe de altă parte ,

în temeiul Legii 215/2001, art. 36, alin. (2) literele "c", si alin 5 litT b” , ale art. 123, alin (1), al 
art.15 lit ;ie” şi art. 17 si art. 41 din Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea lucrărilor de 
construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor, al O.U.G nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune şi al HC'L nr. 17 din 30.07.2012, anexa la prezentul contract, s-a încheiat 
prezentul contract astăzi 31.07.2012.

II. Obiectul contractului :
Art. 1. Obiectul contractului este cedarea de către concendent şi preluarea de către 

concesionar, pe o perioadă de 49 de ani. a terenului in suprafaţa de 5,27 mp, aferent ap.2, str.Luncii, 
b l.3, sc.B, Făgăraş, pentru construire şi închidere balcon, conform planului de situaţie anexat.

Art. 2. Predarea - prim irea obiectului concesiunii este consemnată în procesul verbal, anexa 1 
la contract.

III. Termenul contractului:
Art. 3.Durata concesiunii este de 49 de ani, începând cu data încheierii contractului.
Alt. 4. Concedentul va comunica în scris concesionarilor cu 1 an înainte de încetarea 

concesiunii, punctul său de vedere asupra încetării acestuia.

IV. Preţul concesiunii:
Art. 5. Preţul concesiunii este de 4 E uro /m p/an .R edeven ţa  anuală se va achita în lei, până la 

data de 31 martie a fiecărui an, la cursul BNR din ziua plăţii.
Pentru anul 2012 redevenţa va fi achitată la data semnării prezentului contract.

V. M odalitatea de plată
Art. 6. Sum ele anuale prevăzute la art. 5 se vor plăti numerar la casieria Primăriei Municipiului 

Făgăraş sau dispoziţie de plată . în contul concedentului nr. RO 17 TREZ 13221300205XXXXX, cod 
fiscal 4384419. deschis la Trezoreria M unicipiului Făgăraş.

Art. 7 Pentru întârzierile la plata sumelor anuale se vor percepe penalităţi de 0,5% pentru 
fiecare zi de întârziere, iar dacă întârzierile depăşesc 30 de zile. se va putea proceda la retragerea 
concesiunii conform art. 10, pct. 3.



VI. încetarea concesiunii:

Art. 8 Concesiunea poate înceta prin:
1. Expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune.
2. Răscumpărare;
3. Retragere;
4. Renunţare;
5. Trecerea terenului concesionat în proprietatea concesionarilor .
Art. 9 încetarea concesiunii prin expirarea duratei
La termenul de încetare a concesiunii, concesionarii au obligaţia de a preda terenul concesionat 

gratuit, liber de sarcini, îm preună cu investiţia realizată.
Concesionarii vor prezenta din partea Administraţiei Finanţelor Publice Fagaras dovada 

eliberării de sarcini a terenului concesionat.
Eventualele m ateriale, instalaţii care nu sunt pentru uzul exclusiv al concesiunii sau bunuri ce 

se vor conveni între părţi, se vor prelua contra cost de către concedent pe baza unui contract.
Art. 10 încetarea concesiunii prin răscumpărare .
Pentru cazurile de interes public, concesiunea poate fi răscum părată, concedentul asigurând 

despăgubiri corespunzătoare valorii investiţiei care trebuie să fie prom tă, adecvată şi efectivă.
Cazurile de interes public se probează prin Hotărârile Consiliului Local.
Dacă părţile nu se înţeleg asupra preţului răscumpărării se vor adresa instanţei de judecată.
Art. 11 încetarea concesiunii prin retragere.
Concesiunea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care concesionarii nu respectă 

obligaţiile asumate prin contract, constatarea facându-se de organele de control autorizate ale 
concedentului.

Rezilierea va opera pe drept la expirarea unei perioade de 30 de zile de la notificare, dacă 
concesionarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, constatarea facându-se de organele 
de control autorizate ale concedentului.

Art. 12 încetarea concesiunii prin renunţare:
Concesionarul poate renunţa la concesiune în cazul în care obiective justificate fac imposibilă 

realizarea investiţiei sau la expirarea ei. O comisie form ată din reprezentanţii concedentului ai 
Consiliului Local Făgăraş şi ai concesionarului vor verifica faptele semnalate de concesionar şi vor 
hotărî asupra continuării sau încetării contractului.

Art. 13 în cazul retragerii concesiunii, concesionarii vor preda concedentului documentaţia 
tehnică referitoare la construcţia ce s-a realizat pe terenul concesionat.

Art. 14. Pact com isoriu
In caz de neplata a sum elor datorate in termen de maxim 3 luni de Ia data scadenta, va opera 

rezilierea de plin drept a contractului de concesiune, in termen 15 zile de comunicarea notificării către 
concesionar.

VII. Obligaţiile părţilor

Art. 15 Concedentul are urm ătoarele obligaţii
- să acorde sprijin concesionarului în obţinerea avizelor şi acordurilor legale pentru realizarea 

investiţiei;
să predea concesionarului terenul liber de sa rc in i;
să urm ărească prin îm puterniciţii săi mersul lucrărilor în construcţii, calitatea lucrărilor, 
încadrarea în term enele de punere în funcţiune, precum şi respectarea celorlalte clauze 
contractuale.

Art. 16. Concesionarii au urm ătoarele obligaţii :
să realizeze lucrările în conform itate cu prevederile autorizaţiei de construire, precum şi a 
avizelor şi acordurilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;
să pună la dispoziţia organelor de control toate evidenţele şi informaţiile solicitate în
legătură cu obiectul prezentului c o n trac t;
nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul contactului,



sa înregistreze contractul de concesiune in Cartea Funciara, 
sa respecte condiţiile impuse de legislaţia in vigoare privind protecţia mediului, 
sa respecte condiţiile impuse de legislaţia in vigoare privind protecţia im potriva incendiilor, 
dreptul de concesiune asupra terenului se transm ite in caz de succesiune sau de instrainare a 
construcţiei pentru realizarea careia el a fost constituit (conform art. 41 din Legea 50/1991) 
cu acordul pârtilor, sub sancţiunea rezilierii contractului de drept, fara somaţie, punere in 
întârziere sau judecata  (pact comisoriu de gradul IV).
sa predea concedentului terenul liber de sarcini la incetarea in orice mod a contractului.

Art. 17. Situaţia de forţă majoră exonerează părţile de răspundere în ceea ce priveşte
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
Prin forţă m ajoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa părţilor,im previzibil, care 

îm piedică părţile să-şi exercite parţial sau integral obligaţiile.
Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se va com unica celeilalte părţi în term en de 5 zile 

prin telefon sau fax, urm at de o scrisoare recomandată, cu m enţiunea constatării evenimentului de către 
organele competente române.

în caz de forţă m ajoră constatată şi comunicată în condiţiile de mai sus, executarea obligaţiilor 
părţilor se declară corespunzător, iară penalităţi sau despăgubiri.

VIII. Controlul
Art. 18. Controlul asupra modului în care se respectă prevederile prezentului contract se 

efectuează de către îm puterniciţii părţilor şi Ministerului Finanţelor Publice.

IX. Litigii
Art. 19. Litigiile de orice fel ce decurg din exercitarea prezentului contract, dacă nu pot fi 

soluţionate pe cale am iabilă, sunt de competenta Judecătoriei Fagaras.
Art. 20. Pe toată durata concesiunii, cele două părţi se vor supune legislaţiei române în vigoare.

X. Dispoziţii finale
Art. 21. M odificările sau adaptarea prezentului contract se va face numai cu acordul părţilor 

prin act adiţional.
Art. 22. Procesul verbal de predare - primire a terenului face parte integrantă din prezentul

Prezentul contract de concesionare s-a încheiat la Fagaras, astazi 31.07.2012 în 3 exemplare 
originale, unul pentru concesionar şi două pentru concedent.

contract.

CONCEDENT, 
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

CONCESIONAR, 
ROŞCA SĂNDEL ,•

SECRETAR
LAURA ELENA GIUNCA

DIRECTOR D. A.P.L. 
IOANA HXRŢOAGA

SEF BIROU A.C.T.B.P.U.C. 
ANCA VLAD întocmit.

AngelaLupu
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R O M Â N  I A
Uniunea Naţională a Notarilor Publici 
BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL ADRIAN BOAMFĂ
Licenţa de funcţionare nr.3129/2733/17.12.2013 
Sediu: mun.Făgăraş, str.D-na Stanca, nr.25, jud.Braşov

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. . 3  ̂

Anul 2018 luna octombrie ziua 26

în faţa mea ADRIAN BOAMFĂ Notar Public în Circumscripţia 
Judecătoriei Făgăraş jud.Braşov, la sediul biroului s-au prezentat:-

1. CIUPU AUREL domiciliat în mun.Făgăraş str.l Decembrie 1918,
bl.58, sc.A, ap. 8 jud.Braşov CNP 17 40813082434 identificat cu carte 
de identitate seria BV nr.719272/SPCLEP Făgăraş-2010 în calitate de 
mandatar în baza procurii specială autentificată sub nr.5-18- 
8398/28.06.2018/Consulatul României la Almeria,------------------
2. MATE ANDREI, domiciliat în mun.Făgăraş str.Luncii bl.l, sc.A, 
ap.19 jud.Braşov CNP 1570227082422, identificat cu carte de 
identitate seria ZV nr.128850/SPCLEP Făgăraş-2017, în nume propriu 
şi în calitate de mandatar în baza procurii specială autentificată
sub nr. 3426/05.10.2018/BIN Adrian Boamfă-------------------------
care după ce au citit actul, au declarat că i-au înţeles 
conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au 
consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat unicul 
exemplar.-------------------------------------------------------------

In temeiul art. 12 lit. b din Legea notarilor publici şi a
activităţii notariale nr.36/1995 republicată, cu modificările 
ulterioare.-

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.-
Scutit impozit pe transferul proprietăţii imobiliare conf. OUG 
nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul Fiscal.-------------------------- ---------------- ---
S-a perceput tarif ANCPI în sumă de 174,00 lei cu ch.
nr./£2££iO/2 018.--------------------------------------------------
S-a încasat onorariu în sumă de 1523,20 lei cu TVA inclus cu bon
fiscal nr /2Q18 .----------------------------------------------
S-a încasat tarif C .N . A. R. N . N-INFONOT în sumă de 17,85 lei cu TVA
inclus cu chitanţa nr. 3 . . ^ ^  /2 018 -------------------------------
S-a încasat tarif C . N . A . R. N . N-INFONOT în sumă de 17,85 lei cu TVA
inclus cu chitanţa nr . /2018 ------------------------------

NOTAR PUBLIC 
ADRLĂÎÂ BOAMFĂ

/ L -p*Prezentul duplicat s-a întocmit în 6(şase/exemplare de Adrian 
Boamfă notar public, astăzi data autentificării/ actujLd’i şi are 
aceeaşi forţă probantă ca originalul şi consti/tui^ ti>îu executoriu 
în condiţiile legii.-
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CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 
ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. /18.04.2019

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

C om isia de specialitate nr.4 A V IZ E A Z Ă  (NU A V IZ E A Z Ă ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:_______________________________________________________________________

- m odificarea Contractului de concesiune nr. 15.330/31.07.2012, in sensul schim bării 
titularului contractului, ca urm are a incheierii contractului de vanzare-cum parare 
n r.3744/26 .10.2018

Amendamente propuse:

Z I

SECRETAR, 
Biza Radu
/7 /n C P

Cod: F-18



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. /18.04.2019

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

C om isia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- m odificarea Contractului 
titularului contractului, ca 
nr.3744 /26 .10.2018

de concesiune nr. 15.330/31.07.2012, in sensul schim bării 
urm are a incheierii contractului de vanzare-cum parare

Amendamente propuse:

i&  " j -

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu Marilena



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. /18.04.2019

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

C om isia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- m odificarea C ontractului de concesiune nr. 15.330/31.07.2012, in sensul schim bării 
titularului contractului, ca urm are a incheierii contractului de vanzare-cum parare 
nr.3744/26.10.2018

Amendamente propuse:

PREŞED 
Bogdan 4o

>KWTE, SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. /18.04.2019

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

C om isia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- m odificarea Contractului de concesiune nr.15.330/31.07.2012, in sensul schim bării 
titularului contractului, ca urm are a incheierii contractului de vanzare-cum parare 
nr.3744/26.10.2018

Amendamente propuse:

a i / /

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Cod: F-I8



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. / /  /17.04.2019

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

C om isia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- m odificarea Contractului de concesiune nr. 15.330/31.07.2012, in sensul schim bării 
titularului contractului, ca urm are a incheierii contractului de vanzare-cum parare 
nr.3744/26 .10.2018

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Ercău Bruno

SECRETAR, 
Suciu Andreea

Cod: F-18



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

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. / /  /17.04.2019

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

Com isia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- m odificarea Contractului 
titularului contractului, ca 
nr.3744 /26 .10.2018

de concesiune nr. 15.330/31.07.2012, in sensul schim bării 
urm are a incheierii contractului de vanzare-cum parare

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel Norbert

SECRETAR, 
Clonţ Valentin

Cod: F-18


