
 

 



 

 



 

 



Privind: aprobarea repartizării beneficiilor rezultate în urma asocierii Municipiului 

Braşov cu S.C. Compania de Construcţii Carpaţi S.R.L., pentru construirea  unui bloc de 

locuinţe tip ALL, în Braşov, str. Oltului nr. 8; 

  

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 

2011; 

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare 

Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 

37.656/2011, prin care se propune aprobarea repartizării beneficiilor rezultate în urma asocierii 

Municipiului Braşov cu S.C. Compania de Construcţii Carpaţi S.R.L., pentru construirea unui 

bloc de locuinţe tip ALL, în Braşov, str. Oltului nr. 8; 

Având în vedere contractul de asociere în participaţiune nr. 343/2005 cu act adiţional nr. 

1/2006 încheiat între S.C. Compania de Construcţii Carpaţi S.R.L. şi Municipiul Braşov, C.U. 

pentru dare în folosinţă definitivă construcţii nr. 612/2010; precum şi adresa înregistrată la 

Primăria Municipiului Braşov sub nr. 37.070/2011, a S.C. Compania de Construcţii Carpaţi 

S.R.L.; documentaţia cadastrală pentru apartamentare imobil situat în Braşov, str. Oltului nr. 8, 

întocmită de S.C. Danina Star S.R.L.; documentaţiile de evaluare imobile întocmite de expert 

evaluator Palici Ioan; 

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local 

Braşov; 

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, e,alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 3 din Legea 

Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

Art. 1. Se aprobă repartizarea beneficiilor rezultate în urma asocierii Municipiului 

Braşov cu  S.C. Compania de Construcţii Carpaţi S.R.L. pentru construirea unui bloc de locuinţe 

tip ALL, în Braşov, str. Oltului nr. 8, astfel: 

a) S.C. Compania de Construcţii Carpaţi S.R.L. transmite fără sarcini în proprietatea 

Municipiului Braşov, următoarele unităţi locative identificate în C.F. nr. 107042 Braşov, prin: 

- nr. cad. 107042 - C1 - U 14, în suprafaţă utilă de 5,47 m.p. 

- nr. cad. 107042 - C1 - U 15, în suprafaţă utilă de 3,27 m.p. 

- nr. cad. 107042 - C1 - U 30, în suprafaţă utilă de 97,42 m.p. 

- nr. cad. 107042 - C1 - U 39, în suprafaţă utilă de 41 m.p. 

- nr. cad. 107042 - C1 - U 42, în suprafaţă utilă de 99,91 m.p., în suprafaţă utilă totală de 

247,07 m.p.  

  

b) S.C. Compania de Construcţii Carpaţi S.R.L. transmite în proprietatea Municipiului 

Braşov fără plată şi fără sarcini un adăpost de apărare civilă (ALA), identificat prin C.F. nr. 

107042, nr. cad.  107042 - C1 - U 13, în suprafaţă utilă de 33,85 m.p. 

  

c) Municipiul Braşov transmite în proprietatea S.C. Compania de Construcţii Carpaţi 

S.R.L., terenul aferent unităţilor locative (CPT) identificate după cum urmează: 

- nr. cad. 107042 - C1 - U 1 ÷ 107042 - C1 - U 2 

- nr. cad. 107042 - C1 - U 16 ÷ 107042 - C1 - U 9 



- nr. cad. 107042 - C1 - U 31 ÷ 107042 - C1 - U 8 

- nr. cad. 107042 - C1 - U 40 ÷ 107042 - C1 - U 1 

- nr. cad. 107042 - C1 - U 43 ÷ 107042 - C1 - U 8 

  

  

Art. 2. Se însuşeşte raportul de evaluare a terenului situat în Braşov, str. Oltului nr. 8 şi 

raportul de evaluare a unităţilor locative ce revin Municipiului Braşov, întocmite de expert 

evaluator Palici Ioan.  

  

  

Art. 3. Odată cu înscrierea actului de partaj voluntar se radiază din C.F. nr. 107042 

Braşov (provenit din C.F. nr. 40553) înscrisurile de la C + 1 şi C + 2, ca fiind rămase fără obiect. 

  

  

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

  

 


