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Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:13892 N

Nr. cadastral vechi:152TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Turda, Jud. Cluj
Nr.
Crt

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

A1 50951 Din acte: 110.045
Masurata: 110.047

(observatiile sunt pe linia urmatoare)

COMPONENŢA CONSTRUCTIVA A OBIECTIVELOR ESTE URMATOAREA :
01- fundaţii tip pahar, stâlpi  beton, şarpantă metalică
02- fundatii tip pahar- stalpi metalici – platelaj  metalic
03-  fundaţii de tip bloc cizinet  de beton armat – stalpi  şi grinzi  m,etalice – planşee intermediare din  EUROPROFILE
-platelaj din tabla striata , şarpantă metalica
05- fundaţii tip pahar  - stalpi beton armat – şarpantă metalica
05-fundaţii din beton – cadre metalice – şarpantă  metalica
06- fundaţii independente , bloc  şi cuzinet de beton armat- cadre metalice – şarpantă  metalică
07-  fundaţii tip bloc  şi cuzinet  din beton armat  stalpi  şi grinzi  metalice , şarpantă metalică
09-  fundaţii  din beton, planşee din beton, suprastructura  integral metalice , şarpantă metalică
11-  fundaţii tip platforma betonata – structura  de rezistenta  tip panou  prefabricat  sarpanat  metalica
16-  fundaţii de tip  bloc  şi cuzinet  din beton armat  - structura de rezistentă  din beton, şarpantă metalica
17-  fundaţii de tip bloc  şi cuzinet  din beton armat
Structura de rezistenta din beton  - şarpanta  metalica
19-  fundaţii de tip bloc  şi cuzinet   din beton  ARMAT -  structura de rezistenta  integral  metalica  -  sarpanta metalica
20 – fundatii tip cuva din beton armat – structura  de rezistenta  din beton – sarpanta metalica
CLADIRILE AU O SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ  DE  13.849 , 25 mp
La construcţia  de  sub nr.  de  Ord.  A+1,  s-a  mai  adaugat   LINIE  C  F  I   cu  racordin   ,  pe  fundatii  din  piatra  ,  elevatie  din
traverse  lemn , structură de rezistenţă din beton, suprafaţă construită de 602,82 mp

Construcţii

Crt Nr cadastral
Nr. Adresa Observaţii / Referinţe

A1.1 50951-C1 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr. niveluri:1; S. construita la sol:649 mp;  C1 – Depozit de
piatră- fundatii  tip pahar, stalpi beton, sarpanta metalica,
regim de înălțime P, Sc=649,22 mp;

A1.2 50951-C2 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr.  niveluri:3;  S.  construita  la  sol:546  mp;   C2  –  Moara
Calcinare-Aditivi-  fundatii  de  tip  bloc,  cuzinet  de   beton
armat,  stalpi  si  grinzi  metalice,  planșee  intermediare  din
Europrofile,  platelaj  din  tablă  striată,  șarpantă  metalică,
regim  de  înălțime  P+2E,  Sc=546,14  mp

A1.3 50951-C3 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr. niveluri:1; S. construita la sol:415 mp;  C3 – Depozit de
hârtie-fundații  tip  pahar,  stâlpi  beton  armat,  șarpantă
metalică,  regim  de  înălțime  P,  Sc=415,13  mp;

A1.4 50951-C4 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr.  niveluri:1;  S.  construita  la  sol:124 mp;   C4 –  Vestiare
șoferi - fundații beton, cadre metalice, șarpantă metalică,
regim de înălțime P, Sc=123,91 mp;

A1.5 50951-C5 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr.  niveluri:1;  S.  construita  la  sol:3630  mp;   Linia  de
fabricație – tip hală industrială-fundații independente, bloc
și  cuzinet  de  beton  armat,  cadre  metalice,  șarpantă
metalică si extindere realizata pe fundatii beton, structura
de  rezistenta  din  cadre  articulate,  acoperis  tip  sarpanta,
invelitoare  din  panouri  metalice  tristrat  izolate  termic,
regim  de  înălțime  P,  Sc=3629,51  mp

A1.6 50951-C6 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr. niveluri:1; S. construita la sol:6627 mp;  C6 – Hala de
lotizare si expediție – fundații tip bloc si cuzinet din beton
armat,  stalpi  si  grinzi  metalice,  sarpanta  metalica,  regim
de inălțime P,  Sc=6626,88  mp;

A1.7 50951-C7 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr.  niveluri:1;  S.  construita  la  sol:1675  mp;   C7  –
Copertina  linie  de  expediție  –  fundatii  tip  bloc  si  cuzinet
din  beton  armat,  stalpi  si  grinzi  metalice,  sarpanta
metalica,  regim  de  înălțime  P,  Sc=1675,43  mp;

A1.8 50951-C8 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr.  niveluri:3;  S.  construita  la  sol:214  mp;   C8  –  Sediul
administrativ  –  fundatii  din  beton,  plansee  din  beton,
suprastructura  integral  metalica,  sarpanta  metalica,
regim  de  înălțime  S+P+1E,  Sc=214,16   mp;



Crt Nr cadastral
Nr. Adresa Observaţii / Referinţe

A1.9 50951-C9 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr.  niveluri:1;  S.  construita  la  sol:30  mp;   C9  –  Cabina
poarta  –  fundatii  tip  platforma  betonata,  structura  de
rezistenta tip panou prefabricat, sarpanta metalica, regim
de înălțime P, Sc=30,08 mp;

A1.10 50951-C10 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr.  niveluri:1;  S.  construita  la  sol:48  mp;   C10  –  Camera
compresoarelor – fundatii  de tip bloc si cuzinet din beton
armat,  structura  de  rezistenta  din  beton,  sarpanta
metalica,  regim  de  înălțime  P,  Sc=48,37  mp;

A1.11 50951-C11 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr.  niveluri:1;  S.  construita  la  sol:165  mp;   C11  –  Post
transformare  –  fundatii  de  tip  bloc  si  cuzinet  din  beton
armat,  structura  de  rezistenta  din  beton,  sarpanta
metalica,  regim  de  înălțime  P,  Sc=165,44  mp;

A1.12 50951-C12 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr.  niveluri:2;  S.  construita  la  sol:207  mp;   C12  –
Ateliere+Laboratoare  –  fundatii  de  tip  bloc  si  cuzinet  din
beton  armat,  structura  de  rezistenta  integral  metalica,
sarpanta  metalica,  regim  de  înălțime  P+1E,  Sc=  207,27
mp;

A1.13 50951-C13 Loc. Turda, Jud. Cluj Nr. niveluri:1; S. construita la sol:231 mp;  C13 – Statie de
pompe  –  fundatii  tip  cuva  din  beton  armat,  structura  de
rezistenta din beton, sarpanta metalica, regim de înălțime
D, Sc=231,22 mp.

A1.15 50951-C15 Loc. Turda, Jud. Cluj S.  construita  la  sol:72  mp;   C15  -  Hala  depozitare  deseu
gips-carton – pereti din beton armat si metal, acoperis tip
sarpanta cu invelitoare din tabla cutata, regim de inaltime
P, Sc=72,00 mp.

B. Partea II. Proprietari şi acte
Carte Funciară Nr. 50951 Comuna/Oraş/Municipiu: Turda

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

5186 / 13/09/2005
Act  nr. 915 E, din 28/01/2004 emis de OCPI Cluj;

B1 Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, construire în rang serial
câştigat 26/07,01,2005, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1

A1, A1.1

1) SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL, cu sediul in Bucureşti
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 13892 N)

15587 / 24/09/2009
Act Notarial  nr. 1314, din 19/08/2009 emis de BNP LUJERDEANU CONSTANTIN (inscris sub semnatura privata
nr. 292/21-08-2009 emis de SC SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL;);
B2 Se  notează  repoziţionarea  imobilului  cu  nr.  cad  152  înscris  în  CF  IE

50951  Turda
A1, A1.1

18080 / 29/10/2009
Hotarare Judecatoreasca  nr. 44037, din 25/05/2009 emis de TRIBAUNALUL   BUCURESTI (certificat de înreg.
seria  B  nr   1986140  din  28.05.2009  ORC  de  pe  lângă  TRIBUNALUL  BUCUREŞTI,certificatul  de  înreg  fiscală
seria  B  nr  0711155  ANAF);

B3
se  notează schimbarea denumirii proprietarei tabulare din SC  RIGIPS
ROMANIA SRL în  SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA
SRL

A1, A1.1

5150 / 22/03/2012
Act Administrativ  nr. 2562, din 16/02/2012 emis de BCPI TURDA (inscris sub semnatura privata nr. 292/16-
03-2012 emis de SC SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA  SRL;);

B4

Se  notează  înscrierea  referitoare  la  actualizare  de  date  cadastrale  în
ce priveşte componenţa construcţiilor edificate pe terenul de sub A.1
ce  constau  din  ;C2  –  Moara  Calcinare-Aditivi-  fundatii  de  tip  bloc,
cuzinet de  beton armat, stalpi si grinzi metalice, planșee intermediare
din Europrofile,  platelaj  din tablă striată, șarpantă metalică, regim de
înălțime  P+2E,  Sc=546,14  mp  C3  –  Depozit  de  hârtie-fundații  tip
pahar,  stâlpi  beton  armat,  șarpantă  metalică,  regim  de  înălțime  P,
Sc=415,13  mp;C4  –  Vestiare  șoferi  -  fundații  beton,  cadre  metalice,
șarpantă  metalică,  regim de  înălțime P,  Sc=123,91  mp;C5  –  Linia  de
fabricație  –  tip  hală  industrială-fundații  independente,  bloc  și  cuzinet
de beton armat, cadre metalice, șarpantă metalică, regim de înălțime
P, Sc=3226,67 mp;C6 – Hala de lotizare si expediție – fundații tip bloc
si cuzinet din beton armat, stalpi si grinzi metalice, sarpanta metalica,
regim de inălțime P, Sc=6626,88 mp;C7 – Copertina linie de expediție
– fundatii  tip bloc si  cuzinet din beton armat, stalpi si  grinzi metalice,
sarpanta  metalica,  regim  de  înălțime  P,  Sc=1675,43  mp;C8  –  Sediul
administrativ  –  fundatii  din  beton,  plansee  din  beton,  suprastructura
integral  metalica,  sarpanta  metalica,  regim  de  înălțime  S+P+1E,
Sc=214,16  mp;C9 –  Cabina poarta  –  fundatii  tip  platforma betonata,
structura de rezistenta tip panou prefabricat, sarpanta metalica, regim
de înălțime P, Sc=30,08 mp;C10 – Camera compresoarelor – fundatii

A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.
6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.

12, A1.13
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Carte Funciară Nr. 50951 Comuna/Oraş/Municipiu: Turda

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

B4

de  tip  bloc  si  cuzinet  din  beton  armat,  structura  de  rezistenta  din
beton,  sarpanta  metalica,  regim  de  înălțime  P,  Sc=48,37  mp;C11  –
Post  transformare  –  fundatii  de  tip  bloc  si  cuzinet  din  beton  armat,
structura de rezistenta din beton, sarpanta metalica, regim de înălțime
P, Sc=165,44 mp;C12 – Ateliere+Laboratoare – fundatii  de tip bloc si
cuzinet  din  beton  armat,  structura  de  rezistenta  integral  metalica,
sarpanta  metalica,  regim  de  înălțime  P+1E,  Sc=  207,27  mp;C13  –
Statie  de  pompe  –  fundatii  tip  cuva  din  beton  armat,  structura  de
rezistenta din beton, sarpanta metalica, regim de înălțime D, Sc=231,
22 mp.

A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.
6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.

12, A1.13

B5 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Construire,  cota
actuala  1/1

A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7,
A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.

13

1) SC SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA SRL, CIF:6194577, cu titlu de drept
cumpărare, construire în rang serial câştigat  prin încheierea de carte funciară nr. 26/07,01,2005,

6395 / 10/04/2012
Act Administrativ  nr. 5150, din 22/03/2012 emis de BCPI TURDA (inscris sub semnatura privata nr. 292/16-
03-2012 emis de SC SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA  SRL; act administrativ nr. 190/20-
10-2008  emis  de  PRIMARIA  MUNICIPIULUI  TURDA;  act  administrativ  nr.  15/01-03-2012  emis  de  PRIMARIA
MUNICIPIULUI  TURDA;  act  administrativ  nr.  2513/08-03-2012  emis  de  PRIMARIA  MUNICIPIULUI  TURDA;);

B6

se  inregistrează  extinderile  la  constructia  C.5  edificată  pe  terenul  de
sub A.1 astfel că in totalitatea ei aceasta se compune din C5 – Linia de
fabricație  –  tip  hală  industrială-fundații  independente,  bloc  și  cuzinet
de  beton  armat,  cadre  metalice,  șarpantă  metalică  si  extinderea
realizată  pe  fundații  beton,  structură  de  rezistență  din  cadre
articulate,  acoperiș  tip  șarpantă,  invelitoare  din  panouri  metalice
tristrat  izolate  termic,  regim  de  înălțime  P,  Sc=3629,51  mp

A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6,
A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.

12, A1.13

B7 se  mentionaza  faptul  că,suprafaţa  din  acte  a  imobilului  de  sub  A.1
este  de  110045  mp,iar  suprafaţa  măsurată  este  de  110047  mp

A1

22859 / 25/08/2014
Act  Administrativ   nr.  36,  din  02/04/2012  emis  de  PRIMARIA  MUNICIPIULUI  TURDA  (act  administrativ  nr.
22367/19-08-2014 emis de BCPI TURDA; inscris sub semnatura privata nr. 280/18-06-2014 emis de SC SAINT
GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA  SRL; act administrativ nr. 47/04-08-2014 emis de COMISIA DE
RECEPTIE;  act  administrativ  nr.  45/05-08-2014  emis  de  PRIMARIA  MUNICIPIULUI  TURDA  SERVICIUL  DE
URBANISM  SI  AMENAJAREA  TERITORIULUI;  act  administrativ  nr.  27728/19-08-2014  emis  de  PRIMARIA
MUNICIPIULUI  TURDA  DIRECTIA  IMPOZITE  SI  TAXE;);
B9 Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept construcţie proprie,

dobandit prin Construire, cota actuala 1/1
A1.15

1) SC SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL, CIF:6194577
C. Partea III. SARCINI .

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

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 50951 Comuna/Oraş/Municipiu: Turda
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

50951 Din acte:
110.045

Masurata:
110.047

COMPONENŢA CONSTRUCTIVA A OBIECTIVELOR ESTE URMATOAREA :
01- fundaţii tip pahar, stâlpi  beton, şarpantă metalică
02- fundatii tip pahar- stalpi metalici – platelaj  metalic
03-  fundaţii  de tip  bloc cizinet   de beton armat –  stalpi   şi  grinzi   m,etalice –
planşee  intermediare  din   EUROPROFILE   -platelaj  din  tabla  striata  ,  şarpantă
metalica
05- fundaţii tip pahar  - stalpi beton armat – şarpantă metalica
05-fundaţii din beton – cadre metalice – şarpantă  metalica
06-  fundaţii  independente  ,  bloc   şi  cuzinet  de  beton  armat-  cadre  metalice  –
şarpantă  metalică
07-  fundaţii tip bloc  şi cuzinet  din beton armat  stalpi  şi grinzi  metalice , şarpantă
metalică
09-   fundaţii   din  beton,  planşee  din  beton,  suprastructura   integral  metalice  ,
şarpantă metalică
11-  fundaţii tip platforma betonata – structura  de rezistenta  tip panou  prefabricat
sarpanat  metalica
16-  fundaţii  de tip  bloc  şi cuzinet  din beton armat  - structura de rezistentă  din
beton,  şarpantă  metalica
17-  fundaţii de tip bloc  şi cuzinet  din beton armat
Structura de rezistenta din beton  - şarpanta  metalica
19-   fundaţii  de  tip  bloc   şi  cuzinet    din  beton   ARMAT  -   structura  de  rezistenta
integral  metalica  -  sarpanta metalica
20  –  fundatii  tip  cuva  din  beton  armat  –  structura   de  rezistenta   din  beton  –
sarpanta  metalica
CLADIRILE AU O SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ  DE  13.849 , 25 mp
La construcţia de sub nr. de Ord. A+1, s-a mai adaugat  LINIE C F I  cu racordin  , pe
fundatii  din  piatra  ,  elevatie  din  traverse   lemn ,  structură  de  rezistenţă  din  beton,
suprafaţă construită de 602,82 mp

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe
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Carte Funciară Nr. 50951 Comuna/Oraş/Municipiu: Turda
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

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

1 curti
constructii

DA 110.047 - - - Componenta  constructivă  a
obiectivelor  este  următoarea:  01-
fundații  tip  pahar,  stâlpi  beton,
șarpantă  metalică;  02-fundații  tip
pahar, stâlpi metalici,  platelaj metalic;
03-fundații  de  tip  bloc,  cuzinet  de
beton  armat,  stâlpi  si  grinzi  metalice,
planșee  intermediare  din  Europrofile,
platelaj  din  tablă  striată,  șarpantă
metalică;  05-fundații  tip  pahar,  stâlpi
beton  armat,  șarpantă  metalică,  05-
fundații  din  beton,  cadre  metalice,
șarpanta  metalică;  06-fundații
independente, bloc si cuzinet de beton
armat,  cadre  metalice,  șarpanta
metalica; 07-fundatii tip bloc si cuzinet
din  beton  armat,  stalpi  si  grinzi
metalice,  sarpanta  metalica;  09-
fundatii  din  beton,  plansee  din  beton,
suprastructura  integral  metalica;  11-
fundații  tip  platforma  betonata,
structura  de  rezistență  tip  panou
prefabricat,  șarpantă  metalică;  16-
fundații  de  tip  bloc  si  cuzinet  din
beton  armat,  structura  de  rezistență
din  beton,  șarpantă  metalică;  17-
fundații  de  tip  bloc  si  cuzinet  din
beton  armat,  structura  de  rezistenta
din  beton,  sarpanta  metalica;  19-
fundații  de  tip  bloc  si  cuzinet  din
beton  armat,  structura  de  rezistența
integral  metalica,  șarpanta  metalica;
20-fundații  tip  cuvă  din  beton  armat,
structura  de  rezistența  din  beton,
șarpanta  metalica.  Cladirile  au  o
suprafața  construită  de  13.849,25.  La
construcția de sub nr. de Ord. A+1, s-
a mai adaugat Linie C F I cu racord, pe
fundații  din  piatră,  elevație  din
traverse lemn, structura de rezistență
din  beton,  suprafața  construită  de
602,82  mp.

Date referitoare la construcţii
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A1.1 50951-C1
constructii

industriale si
edilitare

649 Cu acte
S.  construita  la  sol:649  mp;   C1  –  Depozit  de
piatră- fundatii tip pahar, stalpi beton, sarpanta
metalica, regim de înălțime P, Sc=649,22 mp;

A1.2 50951-C2

constructii
industriale si

edilitare 546 Cu acte

S.  construita  la  sol:546  mp;   C2  –  Moara
Calcinare-Aditivi-  fundatii  de  tip  bloc,  cuzinet
de   beton  armat,  stalpi  si  grinzi  metalice,
planșee  intermediare  din  Europrofile,  platelaj
din  tablă  striată,  șarpantă  metalică,  regim  de
înălțime  P+2E,  Sc=546,14  mp

A1.3 50951-C3
constructii

industriale si
edilitare

Din acte: 414
Masurata: 415 Cu acte

S.  construita  la  sol:415  mp;   C3  –  Depozit  de
hârtie-fundații  tip  pahar,  stâlpi  beton  armat,
șarpantă  metalică,  regim  de  înălțime  P,
Sc=415,13  mp;

A1.4 50951-C4
constructii

industriale si
edilitare

124 Cu acte
S.  construita  la  sol:124  mp;   C4  –  Vestiare
șoferi - fundații beton, cadre metalice, șarpantă
metalică, regim de înălțime P, Sc=123,91 mp;

A1.5 50951-C5

constructii
industriale si

edilitare
3.630 Cu acte

S. construita la sol:3630 mp;  Linia de fabricație
–  tip  hală  industrială-fundații  independente,
bloc și cuzinet de beton armat, cadre metalice,
șarpantă  metalică  si  extindere  realizata  pe
fundatii  beton,  structura  de  rezistenta  din
cadre  articulate,  acoperis  tip  sarpanta,
invelitoare  din  panouri  metalice  tristrat  izolate
termic,  regim de  înălțime  P,  Sc=3629,51  mp

A1.6 50951-C6

constructii
industriale si

edilitare 6.627 Cu acte

S.  construita  la  sol:6627  mp;   C6  –  Hala  de
lotizare si expediție – fundații tip bloc si cuzinet
din  beton  armat,  stalpi  si  grinzi  metalice,
sarpanta  metalica,  regim  de  inălțime  P,
Sc=6626,88  mp;
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Crt Număr Destinaţie
construcţie Supraf. (mp) Situaţie

juridică Observaţii / Referinţe

A1.7 50951-C7

constructii
industriale si

edilitare 1.675 Cu acte

S.  construita  la  sol:1675  mp;   C7  –  Copertina
linie  de  expediție  –  fundatii  tip  bloc  si  cuzinet
din  beton  armat,  stalpi  si  grinzi  metalice,
sarpanta  metalica,  regim  de  înălțime  P,
Sc=1675,43  mp;

A1.8 50951-C8

constructii
industriale si

edilitare 214 Cu acte

S.  construita  la  sol:214  mp;   C8  –  Sediul
administrativ  –  fundatii  din  beton,  plansee  din
beton,  suprastructura  integral  metalica,
sarpanta  metalica,  regim  de  înălțime  S+P+1E,
Sc=214,16   mp;

A1.9 50951-C9
constructii

industriale si
edilitare

30 Cu acte
S. construita la sol:30 mp;  C9 – Cabina poarta
–  fundatii  tip  platforma  betonata,  structura  de
rezistenta  tip  panou  prefabricat,  sarpanta
metalica,  regim  de  înălțime  P,  Sc=30,08  mp;

A1.10 50951-C10

constructii
industriale si

edilitare 48 Cu acte

S.  construita  la  sol:48  mp;   C10  –  Camera
compresoarelor – fundatii de tip bloc si cuzinet
din  beton  armat,  structura  de  rezistenta  din
beton,  sarpanta  metalica,  regim de  înălțime P,
Sc=48,37  mp;

A1.11 50951-C11

constructii
industriale si

edilitare 165 Cu acte

S.  construita  la  sol:165  mp;   C11  –  Post
transformare – fundatii de tip bloc si cuzinet din
beton armat, structura de rezistenta din beton,
sarpanta  metalica,  regim  de  înălțime  P,
Sc=165,44  mp;

A1.12 50951-C12

constructii
industriale si

edilitare 207 Cu acte

S.  construita  la  sol:207  mp;   C12  –
Ateliere+Laboratoare  –  fundatii  de  tip  bloc  si
cuzinet  din  beton  armat,  structura  de
rezistenta integral metalica, sarpanta metalica,
regim de înălțime P+1E, Sc= 207,27 mp;

A1.13 50951-C13
constructii

industriale si
edilitare

231 Cu acte
S.  construita  la  sol:231  mp;   C13  –  Statie  de
pompe  –  fundatii  tip  cuva  din  beton  armat,
structura  de  rezistenta  din  beton,  sarpanta
metalica,  regim de  înălțime D,  Sc=231,22  mp.

A1.15 50951-C15

constructii
industriale si

edilitare 72 Cu acte

S.  construita  la  sol:72  mp;   C15  -  Hala
depozitare deseu gips-carton – pereti din beton
armat  si  metal,  acoperis  tip  sarpanta  cu
invelitoare  din  tabla  cutata,  regim  de  inaltime
P,  Sc=72,00  mp.

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 349.064
2 3 52.747
3 4 44.739
4 5 26.674
5 6 88.726
6 7 9.887
7 8 19.895
8 9 10.635
9 10 12.544

10 11 465.178
11 12 14.178
12 13 10.921
13 14 15.937
14 15 66.831
15 16 25.042
16 17 51.873
17 18 10.18
18 19 40.191
19 20 100.181
20 1 0.005
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** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
09/03/2021,  10:50
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