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PROIECT
HOTĂRÂREA nr.............
Din data d e ...................

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.
Dr. I.Şenchea, nr.2, înscris în CFnr. 104173 Făgăraş, Cad. 120B, Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2

în suprafaţă de 5.337 mp

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

Având in vedere Referatul Compartimentului Evidenţă Patrimoniu nr. 41657/11.04.2019 şi Expunerea de 
motive a Primarului Municipiului Făgăraş nr. 41657/1/11.04.2019, prin care se propune atestarea apartenenţei la 
domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str. Dr. I.Şenchea, nr.2, înscris în CF 
nr. 104173 Făgăraş, Cad. 1208, Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2 în suprafaţă de 5.337 mp, precum şi 
Adeverinţa nr. 41657/2/11.04.2019 a Compartimentului Evidenţă patrimoniu prin care se adevereşte că imobilul 
teren situat în Făgăraş, str. Dr. I.Şenchea, nr.2, înscris în CF nr. 104173 Făgăraş, Cad. 1208, Top. 
1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2 în suprafaţă de 5.337 mp, se afla la data de 19.02.1991 în intravilanul 
Municipiului Făgăraş, în proprietatea statului român şi în administrarea Municipiului Făgăraş, precum şi faptul că la 
această dată, imobilul teren figurează în evidenţele Municipiului Făgăraş, conform Inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Făgăraş, la poziţia 800056 -  valoare mijloc fix 421.623,00 lei,

Ţinând scama de HCL nr. 14/2002 RASC Făgăraş s-a divizat în trei entităţi, dintre care S.C. APA SERV 
S.A. care a preluat şi activitatea de administrare a fondului locativ de stat, de HCL nr. 59/2004 activitatea dc 
administrare a fondului locativ a fost preluată de la S.C. APA SERV S.A. dc către Serviciul Public dc Administrare 
a Domeniului Public şi Privat subordonai Consiliului Local al Municipiului Făgăraş şi de HCL nr. 73/2010 din care 
reiese faptul că Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi-a încetat activitatea atribuţiile 
acestuia fiind preluate de către Compartimentul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice din cadrul Municipiului 
Făgăraş, fapt ce ne conferă calitatea dc continuatori ai RASC Făgăraş.

Văzând amendamentele propuse de către comisiile de specialitate......................................................,
Având în vedere prevederile aii. 36. alin. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 28, alin. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu 
completările şi modificările ulterioare, ale art. 553 şi art. 1138 Cod civil, ale art. 36 alin.2 lit.c din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale-rcpublicată cu modificările şi completările ulterioare.

în temeiul prevederilor aii. 45 alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 115, alin. 1, lil.b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale-republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.l: Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, 
str. Dr. I.Şenchea, nr.2. înscris în CF nr. 104173 Făgăraş, Cad. 1208, 'Pop. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 
1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2 în suprafaţă dc 5.337 mp

Art. 2: Se aprobă, ca etapă ulterioară, reglementarea situaţiei juridice a terenului aferent 
construcţiilor notate în CF nr. 104173 Făgăraş.

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului 
Făgăraş prin Compartiment Evidenţă Patrimoniu.

INIŢIATOR,
PRIMAR

GHEORGIiE SUCACIU

VIZAT LEGALITATE, 
SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

LAURA ELENA GIUNCA
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Nr. 41657/11.04.2019

REFERAT LA PROIECTUL DE 
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, 
situat în Făgăraş, str. Dr. I.Şenchea, nr.2, înscris în CF nr. 104173 Făgăraş, Cad. 1208, Top.

1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2 în suprafaţă de 5.337 mp

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren, situat în Făgăraş, 
str. Dr. I.Şenchea, nr.2, înscris în CF nr. 104173 Făgăraş, Cad. 1208, Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 
1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2 în suprafaţă de 5.337 mp ,

Luând în considerare Adeverinţa nr. 41657/1/11.04.2019 a Compartimentului evidenţă patrimoniu 
prin care se adevereşte că imobilul teren situat în Făgăraş, str. Dr. I.Şenchea, nr.2, înscris în CF nr. 
104173 Făgăraş, Cad. 1208, Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2, în suprafaţă de 
5.337 mp, se afla la data de 19.02.1991 în intravilanul Municipiului Făgăraş în proprietatea statului român 
şi în administrarea Municipiului Făgăraş, imobilul menţionat mai sus figurând în evidenţele Municipiului 
Făgăraş, conform Inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Făgăraş, la poziţia 
800056 -  valoare mijloc fix 421.623,00 lei

Ţinând seama de cele menţionate mai sus solicităm adoptarea unei hotărâri privind atestarea 
apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraşa imobilului teren situat în Făgăraş, str. Dr. 
I.Şenchea, nr.2, înscris în CF nr. 104173 Făgăraş, Cad. 1208, Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 
1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2 în suprafaţă de 5.337 mp şi ca etapă ulterioară, reglementarea situaţiei juridice 
a terenului aferent construcţiilor notate în CF nr. 104173 Făgăraş.

Anexăm prezentului copie extras de carte funciară nr. 105393 Făgăraş şi fişele mijloacelor fixe.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

i i
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CRT.
FU N C Ţ IA  ŞI A T R IB U Ţ IA N U M E L E  ŞI P R E N U M E L E DATA SEM N Ă T U R A

1. Arhitect Şef LILIANA BOER 11.04.2019

2. Consilier ELENA TĂNASE - z
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Nr. 41657/1/11.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului 
teren, situat în Făgăraş, str. Dr. I.Şenchea, nr.2, înscris în CF nr. 104173 Făgăraş, Cad. 

1208, Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2 în suprafaţă de 5.337 mp

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren, situat în 
Făgăraş, str. Dr. I.Şenchea, nr.2, înscris în CF nr. 104173 Făgăraş, Cad. 1208, Top. 
1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2 în suprafaţă de 5.337 mp,

Ţinând seama de cele menţionate mai sus solicităm adoptarea unei hotărâri privind 
atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraşa imobilului teren situat în 
Făgăraş, str. Dr. I.Şenchea, nr.2, înscris în CF nr. 104173 Făgăraş, Cad. 1208, Top. 
1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2 în suprafaţă de 5.337 mp.

Propunem aprobarea proiectului supus dezbaterilor.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAGARAS 
GHEORGHE SUCACIU

http://www.primorio-i
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Nr. 41657/2/11.04.2019

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că, în baza prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 
18/1991 a fondului funciar imobilul teren situat în Făgăraş, str. Dr.I.Şenchea, nr. 2, înscris 
în CF nr. 104173 Făgăraş, Cad. 1208, Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2 în 
suprafaţă de 5.337 mp, se afla la data de 19.02.1991 în intravilanul Municipiului Făgăraş, 
în proprietatea statului român şi în administrarea Municipiului Făgăraş

Deasemenea, se adevereşte faptul că imobilul menţionat mai sus figurează în 
evidenţele Municipiului Făgăraş, conform Inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
privat al Municipiului Făgăraş, la poziţia 800056 şi este identic cu imobilul ce face obiectul 
HCL nr...................................

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

SECRETAR
LAURA EL|ENA GIUNCA

NR.
CRT.

FU N C Ţ IA  ŞI A T R IB U Ţ IA N U M E L E  ŞI PR E N U M E L E DATA SE M N Ă T U R A

1. Arhitect Şef LILIANA BOER 11.04.2019
/

2. Consilier ELENA TĂNASE
v—
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Oficiul de C adastru  şi P ub lic ita te  Im o b ilia ră  BRAŞOV  
Biroul de C adastru  şi P u b lic ita te  Im o b ilia ră  Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 104173 Fagaras

1 Nr. cerere 1 23792 1
I Ziua 06
j Luna i i i  i

Anul 2018 |

100064043873

TEREN Intravilan
A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:12514

Adresa: Loc. Fagaras, J u d ^ ra fc t)^ j^
Nr.
C r t

N r . c a d a s t r a l  
N r . t o p o g r a f ic S u o r a t â ţ a *  ( m p }

O ® -
\ Observaţii /  Referinţe

A l CAD: 1 2 0 8  
Top:

1 4 2 2 /2 /2 /2 /2 /3 /2 /
2,

1 4 2 2 /2 /2 /2 /2 /3 /1 /
3 /3 /2

» |
'6> rS' cP

Construcţii

Crt Nr cadastral 
Nr. Adresa Observaţii /  Referinţe

A l . l CAD: C I  
Top:

1 4 2 2 /2 /2 /2 /2 /3 /2 /
2 ,

1 4 2 2 /2 /2 /2 /2 /3 /1 /
3 /3 /2

Loc. F ag aras , Jud. B raşov c lă d ire  sed iu  a d m in is tra tiv , c lă d ire  g a ra j şi a te lie r , s ta ţie  
şi d e p o z it  m a g a z ie , 3 m a g a z ii, 5 m a g a z ii, casă  p o rta r şi 
a lte  c o n s tru c ţii a u x ilia re : p o a rta  şi îm p re jm u ir i , re ţe le  de  
u til ită ţ i te h n ic o  e d ilita re

B. Partea II. Proprietari şi acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

3302  /  0 1 /0 1 /1 9 2 2
Act nr. 0 (Cerere nr.5148/12.05.2008 c.f.);

Bl Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 
1/1

Al

1) STATUL ROMAN
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 12514)

651 5  /  1 0 /0 6 /2 0 0 8
Dosar Cadastru nr. 0 (acte anexate);

B2
Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenţie, 
cota actuala 1/1

A l. l

1) S.C. TRANSBUS S.A., cu sediul în Braşov, str. 13 Decembrie, nr.135
C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Anexa Nr. 1 La Partea I
____________Carte Funciară Nr. 104173 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe
CAD: 1208 

Top:
1422/2/2/2/2/3/2/2

1422/2/2/2/2/3/1/3
/3/2

5.337

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

______________ DETALII LINIARE IM O BIL ________
Geometria pentru acest imobil nu a fastg sit.

Date referi toare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosinţă

Intra
vilan

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

1 curţi
construcţii

DA 5.337 1422/2/2/2/2/
3/2/2,

1422/2/2/2/2/
3/1/3/3/2

Date referitoare a construcţii

Crt Număr Destinaţie
construcţie Supraf. (mp) Situaţie

juridică Observaţii /  Referinţe

A l. l

CAD:CI 
Top:

1422/2/2/2/2/3/2
12,

1422/2/2/2/2/3/1
Z3/3/2

construcţii 
industriale si 

edilitare - Cu acte

clădire sediu administrativ, clădire garaj şi 
atelier, staţie şi depozit magazie, 3 magazii, 5 
magazii, casă portar şi alte construcţii 
auxiliare: poarta şi împrejmuiri, reţele de 
utilităţi tehnico edilitare

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest 
birou. r-

public D£ CADASTRU
WlTOfcjPBtaASOVPrezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notaru ,___

care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar inftMnaţlflife!preze5̂ ^ e Jş ^ 4:siE 
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii. Nt -̂ e =* mo n.-.-. - ■
S-a achitat tariful de 100 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr

•"TF ■!??•!:

de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluţionării,
06-11-2018
Data eliberării,

/ /

<3464/06-11-2018 in : uma de 100, pentru'serviciul

Asisten/R^gistrs 
DANIE ^J&MPOI

(parafa şi semnătvra)
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M U N IC IP IU L  FAG AR AS

FISA M IJLO C  FIX

M ijloc fix: TE R E N  STR. DR. I. S E N C H E A
Loc de fo losinţa: Terenuri intravilan

Nr. inventar: 800056  
Grupa: TE R E N U R I 
Subgrupa: 8 .TER EN U R I 
Data achiziţie: 15.04.2019  
Furnizor:
Docum ent in trare: M FDF - 1 din 15.04.2019

V aloare  m ijloc fix  421.623,00
A m ortizare  m ijloc fix  0,00
V aloare  ram asa 421.623,00
Rata am ortizare  lunara 0,00
Durata funcţionare  99.999 luni
Durata ram asa 0 luni

Observaţii: CF NR. 104173 LOC. FAGARAS 
CAD 1208
TOP 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422/2/2/2/2/3/13/3/2 
SUPRAFAŢA 5337 MP

NrCrt Explicaţie V aloareR eevaluare V aloareA m ortizare

1 0,00 o.o'q
TO TA L 0,00 0,00

Page 1 o f 1
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JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

FAGARAS

1

HOTARAREA Nr. 14 

din data de 31 ianuarie 2002

- privind reorganizarea R.A. „Servicii Comunale” Făgăraş în 2 societăţi comerciale 
şi o regie autonomă

Consiliul Local al municipiului Făgăraş întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere necesitatea creşterii eficienţei economice în sectorul serviciilor 

Publice de gospodărie comunală şi protejarea intereselor consumatorilor,
Văzând prevederile art. 38 alin.(2) lit. i şi g din Legea nr. 215/2001, ale art. 22 alin 1 

şi 2 din Legea 326/2001, Ordonanţa de urgenţă nr. 30/1997, aprobată cu modificări prin Legea 
207/1997, Legea 15/1990, Ordonanţa nr. 15/1993, art. 40 din Legea 219/1998, Legea nr. 31/1990, 
republicată şi H.G. nr. 380/1998,

In temeiul art. 46 alin(2) din Legea nr. 215/2001 privjnd administraţia publică locală, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează următoarele 2 
societăţi comerciale pe acţiuni şi o regie autonomă prin reorganizarea R.A. „Servicii Comunale” 
Făgăraş:

a) Societatea Comercială „ APA SERV” S.A. cu sediul în municipiul Făgăraş, 
strada Ncgoiu nr. 147 , denumită în continuare „APA SERV” S.A.

b) Societatea Comercială „SALCO SERV” S.A. Făgăraş cu sediul în municipiul 
Făgăraş, strada Ncgoiu nr. 147. denumită în continuare „SALCO SERV” S.A.

e) Regia Autonomă R.A. „ECOTERM" S.A. Făgăraş cu sediul în municipiul 
Făgăraş, strada Teiului nr. 22/A . denumită în continuare R.A. „ECOTERM” S.A.

Art.2, Capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 este deţinut 
în întregime de către Consiliul Local în calitate de acţionar unic. acţiunile deţinute la cele 2 societăţi 
înfiinţate constituind proprietatea acestuia.

Art.3. ( ele d uuă soc;ct 
la înfiinţare licenţe proprii de atestare

fiţi nou înfiinţate .şi regia, voi obţine în 
'autorizare de prestări servicii publice.

termen -){) de zile de

Art.4, Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 au ca principal obiect de
activitate :

- gospodărirea resurselor de apă. captare, tratarea şi distribuţia apei pentru S.C. 
-APA SERV" S.A.

salubrizarea municipiului şi a localităţilor învecinate, precolectarea. colectarea, 
tiansportul şi depozitarea reziduurilor solide pentru S.C. ..SALCO SERV” S.A.

^  . Art.5. Societatea comercială S.C'. ..APA SERV” S.A. este răspunzătoare de toate
’̂ P ile  lestului sector apă-cana! şi preia toate drepturile de operare în privinţa captării, tratării şi 

Atribuţiei apei.



Art.6. Societatea comercială S.C. „ SALCO SERV:' S.A. este răspunzătoare dei 
obligaţiile fostului sector de salubritate şi preia toate drepturile de operare în privinţa salubriza 
transportul şi depozitarea reziduurilor solide.

Art.7. S.C. „APA SERV” S.A. este persoană juridică română, care se organizez 
funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în2 
nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.8. Capitalul social al S.C. „APA SERV” S.A. este de 3.025.855.000 lei 
din care 3.015.855.000 lei în natură şi 10.000.000 lei în numerar vărsat integral la data înfiir 
şi este împărţit în 60.517 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoare de 50.000 lei 
lei, şi se constituie din preluarea de părţi din activul şi pasivul R.A. „Servicii comunale” pe ba 
bilanţului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001 , care va fi actualizat conform 
prevederilor legale.

Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilanţier de către S.C. „APA SERV” S./ 
urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 de zile dej 
intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.9. S.C. „SALCO SERV” S.A. este persoană juridică română, care se orgatjJ 
şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut) 
anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 10, Capitalul social al S.C. „SALCO SERV” S.A. este de 1.500.000.( 
din care în natură 1.449.000.000 lei şi 10.000.000 lei în numerar vărsai integral la data înfiinţl 
este împărţit in 60.000 acţiuni nominative, fiecare acţiune axând valoarea de 25.000 lei 
şi se constituie din preluarea de părţi din activul şi pasivul R.A. „Servicii Comunale” pe baza 
bilanţului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001, care va fi actualizat conform preveJ 
legale.

Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilanţier de către S.C. „SALCO SERI 
urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 de zile de 
intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
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Art 11. Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 sunt conduse de adunare* acţim 
generală a acţionarilor şi sunt administrate de către un consiliu de administraţie.

Consiliul dc administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 
format din 5 membrii pentru S.C. „APA SERV” S.A. şi din 3 membrii pentru S.C. „SALCO* P r im  ai 
SERV” S.A.. din care unul este directorul general al societăţii şi preşedintele consiliului de agen ţ i i  
de administraţie.

Art. 12. Societăţile comerciale şi regia înfiinţate potrivit art. 1 vor prelua dfl 
şi vor fi ţinute de obligaţiile R.A. „Servicii Comunale" conforme cu obiectul lor de activita 
vor substitui în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu ten 
inclusiv în litigiile în curs. în concordanţă cu prestaţiile de serviciu şi activităţile pe care tej 
desfăşoară fiecare.

Art. 13. Personalul existent în cadrul R.A. ..Serxieii Comunale” la data protc 
de predare-primire. care se preia de societăţile comerciale şi regia înfiinţate potrivit art. 1 
consideră transferat in interesul serviciului la acestea.

Art. 14, Bunurile din domeniul public aflate în administrarea R.A. .. Ser\'ic?| 
Comunale” necesare desfăşurării activ ităţii, celor două societăţi comerciale înfiinţate pop 
se atribuie acestora direct prin contract de concesiune.

LX I i x
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Art.15. R.A. „ECOTERM” S.A. este persoană juridică română, care se organizează 

şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art.16. R.A. „ECOTERM” S.A. are ca principal obiect de activitate producerea 
aburului şi a apei calde, transportul şi distribuţia acesteia şi complementar alte activităţi conexe în 
vederea susţinerii obiectului principal de activitate.

Art.17. R.A. „ECOTERM” S.A. este răspunzătoare de toate obligaţiile fostului 
sector de termificare inclusiv cele ale R.A.S.C. privind investiţia de reabilitare a sistemului de 
termoficare şi preia toate drepturile de operare în privinţa producerii aburului şi a apei calde, 
transportul şi distribuţia acesteia.

Art.18. Patrimoniul R.A. „ECOTERM” S.A. în valoare de 5.147.331.267 lei 
se compune din :

- valoarea bunurilor aflate în proprietatea regiei în sumă de 35.145.000 lei
- valoarea bunurilor aparţinând domeniului public pe care le deţine în administrare 

însuma de 5.112.186.267 lei.

Patrimoniul R.A. „ECOTERM" S.A. se constituie din preluarea de părţi din activul şi 
pasivul R.A. „Servicii Comunale” Făgăraş pc baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 
decembrie 2001 care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilanţier de către R.A. „ECOTERM” „ S.A., 
urmează să se facă pe bază de proces-verbal de predare- primire, finalizat în termen de 60 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Aii. 19. Conducerea regiei autonome revine Consiliului de administraţie compus din 
7 persoane, din care una este directorul general al regiei. Directorul general este, totodată, 
preşedintele consiliului de administraţie al regiei.

Consiliul de administraţie se numeşte prin hotărâre a Consiliului Local şi îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcţionare.

Art.20 . Prezenta hotărâre constituie actul de înfiinţare a celor două societăţi pc 
acţiuni şi a regiei în baza căruia vor fi înscrise în Registrul Comerţului.

Art.21. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia tehnică şi Direcţia economică ale Consiliului Local şi 
agenţii economici nou înfiinţaţi.-

E.M IN 
IA. 2

Prezenta se comunică :
1 ex. dosar - ] e.\. colecţie - I e.v Prefectură

' 1 ex- Primar - 1 ex. R.A.S.C. - 1 e.v Dir.tehnică
1 Dir.economică



■ s^ i

ncHrULBRAŞOV 
l0 S \ l \ l ) L  LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTARAREA NR 59 
Din data 29.03.2004

i

-privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş
Analizând referatul nr 5042/04.03.2004 al Compartimentului Juridic, prin care se propune înfiinţarea Serviciului 

Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi al Comisiei de studii prognoze economico sociale, buget, finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului

Ţinând seama de prevederile art 2 alin 1 lit h şi g din Legea nr 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie 
comunală, ale OG nr 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local,aprobată prin Legea nr 3/2003, ale art 84 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, modificată şi completată;

în temeiul art 36 lit e, lit i şi ale art 46 alin 1 din Legea Administraţiei publice Locale nr 215/2001

HOTĂRĂŞTE:

% v  I ,

Art 1 Se aprobă înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, cu personalitate juridică, gestiune,, ştampilă şi cont propriu deschis la Trezoreria 
Municipiului Făgăraş.

în actele pe care le încheie sau le emite, se va folosi următorul antet:
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş 
Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat 

Art 2 Se aprobă organigrama, numărul de posturi şi statul de funcţii al Serviciului Public de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat conform anexei nr 1 şi 2 ,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Funcţionarii publici din aparatul propriu care trec la acest nou serviciu îşi vor păstra calitatea de funcţionari
publici.

Art.3 Angajaţii SC "Apa Serv"SA din Compartimentul"Fond locativ şi construcţii" care au avut ca principale 
atribuţii de serviciu administrarea fondului locativ de stat se angajează, la cerere, în acest serviciu.

Art 4 Domnul Bica Adrian, având funcţia de şef al Serviciului de gospodărie comunală, se numeşte ca şef al 
Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat

Art 5 Se va prelua de la SC "Apa Serv"SA inventarul fondului locativ de s ta t, a spaţiilor cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţe în vederea evidenţierii şi administrării acestora precum şi a contractelor de vânzare-cumpărare a locuinţele 
aflate în derulare

Art 6 Forma de gestiune a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat este cea de gestiune
directă.

Art 7 Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat va fi finanţat cap 63 "servicii şi dezvoltare 
publică şi locuinţe" şi alte surse legale.

Actele prin care se angajează juridic şi patrimonial acest serviciu se semnează de şeful serviciului public, contat
şi jurist.

Art 8 Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat conform anexei 
3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 9 Se aprobă modificarea organigramei, numărul de posturi şi statul de funcţii al aparatului propriu al 
Consiliului Local, conform anexelor 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art 10 Se aprobă modificarea organigramei, numărul de posturi şi statul de funcţii al Serviciului autofinanţate 

form anexelor 6 şi 7 care fac parte din prezenta hotărâre.
Art.11. Se aproba modificarea organigramei, numărul de posturi si statul de funcţii a Serviciului public de 

sistenta sociala, conform anexelor 8 si 9, parte integranta din prezenta hotarare.
Art 12 Se va solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul pentru stabilirea de către Consiliul Local a 

funcţiilor publice din acest serviciu.
Art 13 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 03 mai 2004 
Art 14 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse 

Umane, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş.

Contrasemnează 
Secretarul Municipiului 

EMILMOCAN

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 19 voturi pentru

Hotărârea se com unică:
-1 ex dosar şedinţă 
-1 ex colecţie
-1 ex Administrarea Domeniului Public
-1 ex Prefectură
-1 ex Primar
-1 ex SC APA SERV SA
-1 ex Direcţia Economică
-1 ex Compartimentul Juridic
-1 ex Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
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C O N S IL IU L  LO C A L A L  M U N IC IP IU LU I FĂ G Ă R A Ş
■yv Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0268-211313 , Fax: 0268 -213020  

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@ primaria-fagaras.ro

H O T Ă R Â R E A  nr. 73
Din data de 16 .08 .2010

priv ind  reo rgan iza re a  apa ra tu lu i de spec ia lita te  al P rim a ru lu i M un ic ip iu lu i Făgarăş

C o ns iliu l Loca l al M un ic ip iu lu i Făgăraş , în trun it in şed in ţa  ex tra o rd in a ra ,
A vâ n d  in v e d e re  p revede rile  art. III, IV din O U G  nr. 63 /2010  pen tru  m od ifica rea  şi com ple ta rea  

l egii nr. 273 /2006  priv ind  fin a n ţe le  pu b lic e  locale, p recum  şi pen tru  s tab ilirea  uno r m ăsuri financiare ,
Ţ inând  seam a de  ad resa  Institu ţie i P re fec tu lu i cu n r.9705 /2010  in reg is tra ta  la noi sub 

nr.13.563 /2010  prin  ca re  se s ta b ile ş te  num ăru l m axim  de posturi pen tru  UAT Fagaras,
A vâ nd  in v e d e re  av izu l n r.4 93 .628 /201 0  al A g e n ţie i N a ţiona le  a F u n c ţiona rilo r Pub lic i Bucureşti, 
V a zand  p re ve d e rile  a rt.87 ,a rt. 100 si art. 107 d in  Legea n r.1 88 /1999  priv ind  S ta tutu l fu n c tio n a rilo ir  

public i, re p u b lic a ta , a le  a rt.36  a lin  (2) lit.”a ” si alin (3) lit „b ” din Legea  nr. 215/2001 republica ta  
m odificata si com p le ta ta  si a le  a rt.65 ,a rt.67 ,a rt.69 , art.70 , a rt.72  si a le  a rt.73  din C odu l Muncii,

în tem e iu l art.45, a lin .(1 ), d in  Legea  A d m in is tra ţie i P u b lice  Loca le  n r.2 15/2001 repub lica ta  si 
actualizata,

Art.1 -  Se a p robă  reo rgan iza re a  activ ita tii apa ra tu lu i de  spec ia lita te  al P rim aru lu i M unic ip iu lu i 
Fagaras,prin  p re lu a re a  uno r ac tiv ita ti a le  S e rv ic iu lu i P ub lic  de  A d m in is tra re  a D om en iu lu i P ub lic  si P riva t 
si se aproba  o rgan ig ram a , s ta tu l de fu n c ţii si a num ăru lu i de persona l po tr iv it anexe lo r nr.1 si nr.2 care 
fac parte in teg ran ta  d in p rezen ta  ho tă râ re .

A rt.2  -  începân d  cu 1 sep tem brie  2010 ince teaza  ac tiv ita tea  S e rv ic iu lu i P ub lic  de A d m in is tra re  a 
D om en iu lu i P u b lic  si P riva t Fagaras.

A rt.3  - F unc ţiona ri p ub lic i v o r fi num iţi in no ile  func ţii pub lice  sau in no ile  com partim en te  
respectandu-se  p revede rile  art. 100 d in Legea  n r.1 88 /1999  p riv ind  s ta tu tu l func ţion a rilo r pub lic i.

A rt.4  -  Se p re ia  d in  pe rsona lu l S e rv ic iu lu i P u b lic  de A d m in is tra re  a D om en iu lu i Public si P riva t 
Fagaras prin ap lica rea  p re v e d e rilo r a rt.72  alin (2) si (3 )-d inC odu lu i M unc ii , la so lic ita rea  acestora  un 
num ăr de 54 p e rsoan e  -  pe rsona l con trac tua l -  cu pastra rea  d rep tu rilo r si ob liga ţiilo r ce le revin prin 
contractu l ind iv idua l de  m unca.

A r t .5 -  C o m p a rtim e n tu l sa lub riza re  din cadru l S e rv ic iu lu i a dm in is tra re  patrim on iu  pub lic si p riva t 
va fi p re lu a t de  ope ra to ru l de sa lub rita te  al m unic ip iu lu i, oda ta  cu de fin itiva rea  docum en te lo r si adoptarea 
acte lo r no rm ative  necesare

A rt.6  -  Se pre ia  prin  trans fe r, func ţion a ri pub lic i d in  cadru l S e rv ic iu lu i P ub lic  de A dm in is tra re  a 
D om eniu lu i P u b lic  si P riva t F agaras si S e rv ic iu lu i P u b lic  de P o litie  C o m un ita ra  Fagaras, prin ap lica rea 
art.87alin (1) lit.”a" d in  Legea n r.1 88 /1999 .

A rt.7  -  C u duce rea  la în dep lin ire  a p re ve d e rilo r p rezen te i ho tă râ ri se încred in ţează  P rim aru l 
M unic ip iu lu i F ag a ra s  prin  C o m p a rtim e n tu l resurse  um ane.

P reşedinte de Ş ed in ţa  C ontrasem nează

H O T Ă R Ă Ş T E :

1 ex. Compartiment resurse umane 
1 ex. Sindicat

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


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 Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, 
situat in Fagaras, str.Dr.I.Senchea, nr.2, inscris in CF.nr.104173 Fagaras, Cad. 1208, 
Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2, in suprafaţa de 5337 mp

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Alexandru

SECRETAR,
Biza Radu

C o if



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 Administraţiei Publice 
Locale, republicată

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

- atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, 
situat in Fagaras, str.Dr.I.Senchea, nr.2, inscris in CF.nr.104173 Fagaras, Cad. 1208, 
Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2, in suprafaţa de 5337 mp

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR, 
Suteu Marikna

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 5
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. 4  % 1 18.04.2019------ 1/  -----

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 privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, 
situat in Fagaras, str.Dr.I.Senchea, nr.2, inscris in CF.nr.104173 Fagaras, Cad. 1208, 
Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2, in suprafaţa de 5337 mp

Amendamente propuse:
A -^F’

PREŞEDI 
Bogdan f< i

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 3
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU SERVICII

PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. /18.04.2019

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 privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, 
situat in Fagaras, str.Dr.I.Senchea, nr.2, inscris in CF.nr.104173 Fagaras, Cad. 1208, 
Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2, in suprafaţa de 5337 mp

Amendamente propuse:

a

Cod: F-18



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 Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, 
situat in Fagaras, str.Dr.I.Senchea, nr.2, inscris in CF.nr.104173 Fagaras, Cad. 1208, 
Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2, in suprafaţa de 5337 mp

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Ercău Bruno

SECRETAR, 
Suciu Andreea

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 6
COMISIA DE TURISM, RELAŢII 
EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. / /  /17.04.2019

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 privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, 
situat in Fagaras, str.Dr.I.Senchea, nr.2, inscris in CF.nr.104173 Fagaras, Cad. 1208, 
Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2, in suprafaţa de 5337 mp

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel Norbert

SECRETAR, 
Ciont Valentin

Cod: F-18


