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AVIZ

referitor la propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile 

din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi 

Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad şi al comunelor 

Şoimuş, Luncoiu de Jos, Vălişoara şi Băiţa (b323/30.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 
cu privire la avizarea propunerii legislative privind transmiterea unor bunuri imobile din 

domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul 
public al municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, Vălişoara şi Băiţa 

(b323/30.06.202I).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 20.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 
nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

motivare:
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• conform art. 292 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al 

statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea 

consiliului judeţean sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, 

după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a) 

din acelaşi act normativ (Guvern, prin ministerele de resort sau prin organele de 

specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau a 

ministerelor de resort, după caz, pentru bunurile aparţinând domeniului public al 

statului), care au în administrare bunul respectiv. In instrumentul de prezentare şi 

motivare al hotărârii se regăseşte, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării 

uzului sau interesului public naţional, iar cererea se aprobă prin hotărâre a consiliului 

judeţean sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, 

urmând ca bunul să fie declarat bun de interes public judeţean sau local prin hotărâre a 

consiliului judeţean sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, 

după caz. In situaţia trecerii unui bun din domeniul public al statului în domeniul public 

al unei unităţi administrativ-teritoriale, condiţionat de realizarea unor investiţii într-un 

anumit termen, hotărârea trebuie să conţină în mod obligatoriu dispoziţii privind 

întoarcerea bunului în domeniul public al statului în situaţia în care obiectivul nu a fost 

realizat;

• propunerea ca amplasamentul va avea destinaţia realizării proiectului investiţional 

constând în înfiinţarea unui traseu de cicloturism pentru mijloace alternative de 

circulaţie pe traseul fostei căi ferate Brad - Păuliş - Lunca, reprezintă doar o nişă a 

activităţii turistice, întrucât nu toate persoanele pot sau ştiu să meargă pe bicicletă, fie ea 

şi electrică, sau agreează acest mijloc de transport/ recreere, în timp ce o reabilitare în 

scop turistic a căii ferate ar putea atrage chiar mai mulţi turişti în zonă.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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