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referitor la propunerea legislativa privind transmiterea unor terenuri din

AVIZ

domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului 

Transporturilor si concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R.- 

S.A., in domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, si 

in administrarea Consiliului Local Sector 5 (b68/24.02.2020)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i ftmclionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modific^ile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i fimclionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind transmiterea unor terenuri din domeniul 

public al statului, aflate in administrarea Ministerului Transporturilor ^i concesiunea Companiei 

Nationale de Cdi Ferate C.F.R.-S.A., in domeniul public al statului, respectiv al Consiliului 

Local Sector 5, §i in administrarea Consiliului Local Sector 5 (b68/24.02.2020).
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in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i fimctionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in §edinla 

din data de 10.03.2020, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

observatia ca se impime reformularea prevederii de la art. 1 alin. (1), astfel: '’Se aproba 

transmiterea unui bun imobil-teren aferent liniei CF Bucure^ti Progresu - Bucure^ti Cotroceni, 

tnscris in inventarul domeniului public al statului, aflat in administrarea Ministerului 

Transporturilor si in concesiunea CNCF CFR - SA (nr. MF147778), in suprafafd de 50.629 mp, 

din domeniul public al statului §i din administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de 

concesiune in favoarea Companiei Nafionale de Cai Ferate "C.F.R. ”-S.A., in domeniul public al

statului, respectiv in administrarea Consiliului Local Sector 5”.
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