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

privind încetarea aplicabilităţii HCL nr. 219/31.08.2021 şi HCL nr. 251/04.11.2021 şi revocarea 
dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp notat în favoarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, în extrasul de carte funciară nr. 105158
Făgăraş

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

Având in vedere Raportul Biroului cadastru, evidenţă patrimoniu nr. 6287/15.02.2022 şi 
Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 6287/1/15.02.2022, prin care se propune 
încetarea aplicabilităţii HCL nr. 219/31.08.2021 şi HCL nr. 251/04.11.2021 şi revocarea dreptului de 
folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp notat în favoarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, în extrasul de carte funciară nr. 105158 Făgăraş

Văzând amendamentele propuse de către comisiile de specialitate.............. .....................................,
Având în vedere prevederile art. 874, alin.3 coroborat cu art. 869, ale art. 907-908 N.C. Civ., 

prevederile art. 28 alin.7, lit.b şi art. 31 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, art. 94, 
art. 172 şi art. 219 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.l, lit. a, art. 197, art. 198, alin. 1 
si alin.2 şi art. 243, alin.l, lit. a şi art. 353 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.l: începând cu data prezentei, HCL nr. 219/2021 şi HCL nr. 251/2021 îşi începează 
aplicabilitatea.

Art.2: Se revocă dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp notat în 
favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, înscris în extrasul de 
carte funciară nr. 105158 Făgăraş.

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş prin Birou cadastru, evidenţă patrimoniu.

INIŢIATOR,
PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU
VIZAT LEGALLLATţ, 

SECRETARUL MUr#6lPlfcUUŢ  
LAURA ELENA/BIUNCAf
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Nr.: 6287/15.02.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind încetarea aplicabilităţii HCL nr. 219/31.08.2021 şi HCL nr. 251/04.11.2021 şi revocarea 
dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp notat în favoarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, în extrasul de carte funciară nr. 105158
Făgăraş

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Făgăraş nr. 219/31.08.2021 prin care a 
fost aprobată radierea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp, înscris în CF 
nr. 105158 Făgăraş în favoarea Direcţiei Judeţene Braşov pentru Protecţia Drepturilor Copilului , precum şi 
Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Făgăraş nr. 251/04.11.2021 prin care a fost îndreptată eroarea 
materială din cuprinsul HCL nr. 219/2021.

Ţinând seama de încheierea de respingere nr. 2592/04.02.2022 emisă de către OCPI Braşov -  Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Făgăraş, în cuprinsul căreia a fost justificată respingerea pe de o parte de 
lipsa, la data depunerii documentelor, a unui consimţământ al titularului dreptului încheiat în formă 
autentică, precum şi incorectitudinea formulării solicitării, respectiv s-a solicitat ”radierea dreptului de
folosinţă gratuită..... ” în loc de ”revocarea dreptului de folosinţă gratuită.....”.

Menţionăm faptul că, va fi solicitat, titularul dreptului de folosinţă gratuită, consimţământul încheiat în 
formă autentică al acestuia, pentru revocare.

Văzând toate cele de mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri privind încetarea aplicabilităţii HCL 
nr. 219/31.08.2021 şi HCL nr. 251/04.11.2021 şi revocarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în 
suprafaţă de 3.870 mp notat în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Braşov, în extrasul de carte funciară nr. 105158 Făgăraş.

PRIMAR
GIIEORGHE SUCACIU

N R.
C R T .

F U N C Ţ I A  ŞI A T R I B U Ţ I A N U M E L E  ŞI P R E N U M E L E D A T A \  S E M N Ă T U R A

1. Arhitect Şef LILIANA BOER 15.02.2022
c V  _

2. Şef birou cadastru, evidenţă 
patrimoniu

ELENA TĂNASE -----
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Nr. 6287/1/15.02.2022

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind încetarea aplicabilităţii HCL nr. 219/31.08.2021 şi HCL nr. 251/04.11.2021 şi 
revocarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp notat în 

favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, în extrasul de
carte funciară nr. 105158 Făgăraş

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Făgăraş nr. 219/31.08.2021 prin care 
a fost aprobată radierea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp, înscris în 
CF nr. 105158 Făgăraş în favoarea Direcţiei Judeţene Braşov pentru Protecţia Drepturilor Copilului , 
precum şi Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Făgăraş nr. 251/04.11.2021 prin care a fost 
îndreptată eroarea materială din cuprinsul HCL nr. 219/2021.

Ţinând seama de încheierea de respingere nr. 2592/04.02.2022 emisă de către OCPI Braşov -  Biroul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Făgăraş,

Văzând toate cele de mai sus, vă solicităm să aprobaţi în consecinţă.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAGARAS 
GIIEORGHE SUCACIU



încheiere Nr. 2592 / 04-02-2022

100111960942

vj^ C E L  . Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRAŞOV
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Fagaras

Dosarul nr. 2592 / 04-02-2022

ÎNCHEIERE DE RESPINGERE Nr. 2592
Registrator: SORINA - MARI A MAI LAT 
Asistent: DANIELA CIMPOIES

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ domiciliat in Loc. Fagaras, Str Republicii, 
Nr. 3, Jud. Braşov privind Notare in cartea funciara, in baza:
-Act Administrativ nr.Hotararea nr 219/31-08-2021 emis de Consiliul Local Fagaras;
-Act Administrativ nr.Hotararea nr 251/04-11-2021 emis de Consiliul Local Fagaras;

pentru care s-a achitat tarifu l in suma de 0 lei, cu documentul de plata: 

pentru serviciul avand codul 241
avand in vedere referatul asistentului registrator in sensul ca exista impedimente la înscriere, se 
constata următoarele:
-Prin prezenta cerere se solicita radierea dreptului de folosinţa gratuita inscris in cartea funciara 
105158 UAT Fagaras (provenita din conversia CF 3307 Fagaras) cu nr top 2420/2 in favoarea 
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI, solicitare care nu 
poate fi admisă pentru următoarele considerente:
In fapt
—în susţinerea cererii a fost depusă Hoatararea Consiliului Local Fagaras nr 219/31.08.2021, 
hotarare care dispune,, radierea dreptului de folosinţa,,, si aprobarea rectificării prin radiere a 
dreptului de folosinţa . Se constata faptul că la dosar nu a fost depus un inscris in forma prevăzută 
de lege care sa justifice cele solicitate, 
în drept

- Pentru înscrierea în cartea funciară, cererea trebuie să respecte regulile procedurale stabilite de 
art.884 din Codul civil coroborat cu art. 24 alin. 1, 2 din Legea nr. 7/1996, republicată, potriv it 
căruia: "înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea. Cazurile, 
condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de 
înscriere în cartea funciară, de prezenta lege şi de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter 
normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.".
- —Radierea drepturilor reale din cartea funciară se poate face numai în măsura în care există 
consimţământul'la'radiere al titu laru lu i dreptului, exprimat în forma autentică, aşa cum prevede 
art 885 afin.2 din Codul Civil, po triv it căruia’ ,, DREPTURILE REALE SE VOR PIERDE SAU STINGE 
NUMAI PRIN RADIEREA LOR DIN CARTEA FUNCIARĂ, CU CONSIMŢĂMÂNTUL TITULARULUI, DAT PRIN 
ÎNSCRIS AUTENTIC NOTARIAL. Acest consimţământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin 
împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau, după caz, prin încetarea existenţei 
juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică,...,, alin 4 ,, hotărârea judecătorească 
definitivă sa, în cazurile prevăzute de lege actul autorităţii administrative va înlocui acordul de 
voinţă sau, după caz, consimântul titularului,, coraborat cu art 907 din Codul Civil şi cu art 33 din 
Legea nr 7/1996, republicată cu prevederile 220 alin 2 din ODG nr 700/2014 ,, modificarea de 
carte funciară se poate face doar la cererea titularului dreptului de proprietate, în baza actelor 
doveditoare.,,
—in baza art 874 alin 3 coroborat cu art 869 din Noul Cod civil „  dreptul de administrare inceteaza ; 
odată cu încetarea dreptului de proprietare publică sau prin actul de REVOCARE emis, in condiţiile 
legii, daca interesul public o impune, DE ORGANUL CARE L-A CONSTITUIT,,
—In baza art 353 din Codul adm inistrativ ,, Radierea din cartea funciară a dreptului de folosinţă 
gratuită se efectuează în baza actului de REVOCARE sau a actului prin care se constată stingerea 
dreptului de proprietate publică.,,
- în considerarea celor de mai sus, având în vedere şi menţionarea existenţei impedimentelor la 
înscriere făcută pe cerere de asistentul registrator, conform art. 71 a lin .l din Regulamentul de 
carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, în baza art 30 din 
L 7/1996 cererea urmează ca prezenta cerere sa fie respinsă

DISPUNE
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încheiere Nr. 2592 /  04-02-2022______________________________________________________________
Respingerea cererii cu privire la:
- imobilul cu nr. topografic 2420/2, inscris in cartea funciara 105158 UAT Făgăraş avand 
proprietarii: STATUL ROMÂN in cota de 1/1 de sub B .l, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PROTECŢIA 
DREPTURILOR COPILULUI BRAŞOV - CENTRUL DE PLASAMENTFAGĂRAŞ in cota de 1/1 de sub B.2;
- se respinge cererea formulata de Minicipiul Fagaras, având ca obiect, radiere drept de folosinţă 
gratuită, pentru motivele arătate în încheier asupra A .l, A l . l  sub C.2 din cartea funciara 105158 
UAT Făgăraş;

Prezenta se va comunica părţilor:
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Fagaras, ~ ' ! ~ '  ̂ ■ ■ > ■ torul-sef

*) Cu excepţia situaţiilor prevă inscriere in
evidenţele de cadastru şi cart

Data soluţionării, 

08-02-2022

U
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HOTĂRÂREA nr. 251 
Din data de 4 noiembrie 2021

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 219/31.08.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Având in vedere Raportul Compartimentului Evidenţă Patrimoniu nr. 48340/20.08.2021 şi 
Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 48340/1/20.08,2021, prin care se propune 
retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp - CF nr. 105158 
Făgăraş, înscris în favoarea Direcţiei Judeţene Braşov pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi rectificarea 
prin radiere a înscrierii a înscrisurilor de carte funciară de la CI din CF nr, 105158 Făgăraş privitoare Ia 
folosinţa gratuită

Văzând avizele Comisiei de studii, prognoze economîco-sociale, buget finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat a! municipiului;, Comisei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;, 
Comisiri pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură. Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, Comisiei pentru 
administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, problemele minorităţilor, Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană

Având în vedere prevederile art. 907-908 N.C. Civ., prevederile art. 28 alin.7, lit.b şi art. 31 din 
Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, art. 94, art. 172 şi art. 219 din Ordinul nr. 
700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin. 1, lit, a, art. 197, art. 198, alin,
1 si alin.2 şi art, 243, alin. 1, lit, a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

A r t  1: Se îndreaptă eroarea materială identificată în cuprinsul HCL nr. 219/31.08.2021, prin 
înlocuirea sintagmei;

” Direcţiei Judeţene Braşov pentru Protecţia Drepturilor Copilului”, 
cu sintagma:

” Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov”
A r t  2: Toate celelalte prevederi ale HCL nr, 219/31.08.2021 rămân neschimbate.

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

Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi "pentru” > / 
Consilieri în funcţie - 19 
Consilieri prezenţi -19
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R O M A N I Â
JUDEŢUL BRAŞOV
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HOTĂRÂREA nr.219
? din data de 31 august 2021

- privind radierea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp - CF nr. 
105158 Făgăraş, înscris în favoarea Direcţiei Judeţene Braşov pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 

rectificarea prin radiere a înscrisurilor de carte funciară de Ia Ci din CF nr. 105158 Făgăraş privitoare la
folosinţa gratuită

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit In şedinţă ordinară,

Având in vedere Raportul Compartimentului Evidenţă Patrimoniu nr. 48340/20.08.2021 şi 
Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 48340/1/20.08.2021, prin care se propune 
radierea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp - CF nr. 105158 
Făgăraş, înscris în favoarea Direcţiei Judeţene Braşov pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
rectificarea prin radiere a înscrierii a înscrisurilor de carte funciară de la Ci din CF nr. 105158 Făgăraş 
privitoare la folosinţa gratuită,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, precum şi al 
Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Având în vedere prevederile Având în vedere prevederile art. 907*908 N.C. Civ., prevederile art. 28 
alin.7, lit.b şi art. 31 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, art. 94, art. 172 şi art. 219 
din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele 
de cadastru şi carte funciară, art. 108, art.353 din Codul Administrativ,

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art, 196, alin.i, lit. a, art. 197, art. 198, alin. 1 si 
alin.2 şi art. 243, alin.i, lit. a din OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTEî

Art. 1; Se radiază dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp - CF nr. 
105158 Făgăraş, înscris în favoarea Direcţiei Judeţene Braşov pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Art.2î Se aprobă rectificarea prin radiere a înscrisurilor de carte funciară de la Ci din CF nr. 
105158 Făgăraş privitoare la folosinţa gratuită notată în favoarea Direcţiei Judeţene Braşov pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
KLEIN JOHANNES

'/ k / / a u c c j  l /J e ,
/
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRAŞOV 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Fagarasm *

0 -
A N C P 1 CARTE FUNCIARĂ NR. 105158

COPIE
Carte Funciară Nr. 105158 Făgăraş

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan Nr. CF vechi:3307 A+2

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Braşov
Nr.
Crt

Nr. cadastral Nr. 
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A l Top: 2420/2 3.870

Construcţii

Crt Nr cadastral 
Nr. topografic Adresa Observaţii / Referinţe

A l . l Top: 2420/2 Loc. Fagaras, Jud. Braşov Construcţii compuse din: Imobil tip  P+Ecu destinaţia de 
centru de plasament şi Imobil tip  D+P+E, cu destinaţia 
de anexă (cantină).

B. Partea II. Proprietari şi acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

1193 / 25/11/1960
Act nr. 18394/1960 emis de Sfatul Popular Raional Făgăraş;

B l Intabulare, drept de PROPRIETATEîn baza D. 218/1960, dobândit prin 
Leqe, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 3307)

4929 / 25/10/2004
Certificat De Urbanism nr. 0 emis de Primăria Fagaras;

B2 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota 
actuala 1/1, cota iniţiala 1/1

Al.l

. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI BRAŞOV - CENTRUL 
DE PLASAMENT FAGĂRAS

19591 / 06/10/2020
Act Administrativ nr. 333, din 30/09/2020 emis de JUDEŢUL BRAŞOV;

B3 Se respinge cererea înaintată de JUDEŢUL BRAŞOV avand ca obiect 
intabulare drept de proprietate,pentru motivele arătate în încheiere.

Al, Al.l

25530 /17/11/2020
Act Administrativ nr. Hotararea nr 333, din 30/09/2020 emis de Consiliul Judeţean Braşov;

B4
Se respinge cererea înaintată de JUDEŢUL BRAŞOV avand ca obiect 
intabulare drept de administrare pe perioadă nedeterminată a 
construcţiei ,pentru motivele arătate în încheiere.

Al, Al.l

C. Partea III. SARCINI

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

717 / 14/03/2000
Adresa nr. 94/2000 emis de Centrul de Plasament Fagaras (Flotărâre nr. 127 din 24.08.1999 elisă de 
Consiliul local Fagaras;);
CI Dreptul de folosinţă gratuită, asupra terenului pe perioada existenţei 

construcţiilor viitoare, în favoarea:
Al, A l. l

1) DIRECŢIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 3307 A+2)

2592 / 04/02/2022
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Carte Funciară Nr. 105158 Comuna/Oraş/Municipiu: Făgăraş
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

Act Administrativ nr. Hotararea nr 251, din 04/11/2021 emis de Consiliul Local Fagaras; Act Administrativ nr. 
Hotararea nr 219, din 31/08/2021 emis de Consiliul Local Fagaras;
r _ se respinge cererea formulata de Minicipiul Fagaras, având ca obiect, 

radiere drept de folosinţă gratuită, pentru motivele arătate în încheier
Al, A l. l
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Anexa Nr. 1 La Partea I
Carte Funciară Nr. 105158 Comuna/Oraş/Municipiu: Făgăraş

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* . Observaţii / Referinţe
Top: 2420/2 3.870

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Daite referitoare a teren
Nr
Crt

Categorie
folosinţă

Intra
vilan

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

1 curţi
construcţii

DA 3.870 - - 2420/2

Date referitoare la construcţii
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A l . l Top: 2420/2
construcţii 

administrative si 
social culturale

- Cu acte
Construcţii compuse din: Imobil tip  P+Ecu 

destinaţia de centru de plasament şi Imobil tip 
D+P+E, cu destinaţia de anexă (cantină).
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