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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENA-T

LEGE
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului 

aflate in administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii §i 
Comunicatiilor $i concesiunea Companiei Nafionale de Cai Ferate „CFR” - 

SA, in domeniul public al judefului Mure$

SenatuI adopta prezentui proiect de lege

Art.l.-(l) Se aproba transmiterea terenului aferent re^elelor de cale ferata 

ingusta Targu Mure§ - Band - Mihe§u de Campie, Targu Mure§ - Sovata - Campu 

Cetatii - avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta 

din prezenta lege, din domeniul public al statului §i din administrarea Ministerului 
Transporturilor, cu drept de concesiune in favoarea Companiei Na^ionale de Cai 
Ferate „CFR” - SA, in domeniul public al judetului Mure?.

(2) Bunurile imobile, constituite din terenuri, prevazute in anexa se 

declara din bunuri de interes public national in bunuri de interes public local.
(3) Contractul de concesiune incheiat intre Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii si Comunicatiilor ?i Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” - SA 

se va modifica in mod corespunzator, in conditiile legii.

Art.2.-(1) Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art.l se face pe 

baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data 

intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Dupa preluare, terenurile prevazute in anexa vor fi utilizate in

A

vederea realizarii investitiei „Infiintarea unei piste de biciclete pe traseul fostei cai 
ferate inguste Targu Mure? - Band - Mihe?u de Campie, Targu Mure? - Sovata - 
Campu Cetatii”.
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(3) In situajia in care terenurile transmise nu sunt folosite in 

conformitate cu destinatia prevazuta la art.2 alin.(2), in termen de 5 ani, acestea 

revin in domeniul public al statului, in administrarea Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii si Comunicatiilor §i concesiunea Companiei Nationale „CFR” - SA, 
in condi^iile legii.

(4) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor va 

urmari respectarea destina^iei bunurilor transferate.

A

Art.3.-In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii §i Comunicatiilor va elabora un proiect 
de hotarare de Guvem privind modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvemului 
nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, cu modificmle §i complet^ile ulterioare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^edinfa din 8 septembrie 

2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia 

Romaniei, republicata.

p. PRE^EDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc

dana.popescu
Rectangle



Anexa

DATE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din proprietatea publica a statului roman, in administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii §i 
Comunicafiilor cu drept de concesiune in favoarea Companiei Na^ionale de Cai Ferate CFR - S A, in domeniul public al judepilui Mure?

Locul unde este 
situat imobilul care 

se transmite

Persoana juridica de la 
care se transmite 

imobilul

Persoana juridica la care 
se transmite imobilul

Codul de clasificare Caracteristicile tehnice ale imobilului 
care se transmite

Jude^ul Mure? 
Extravilan

Statul rom^ 
in administrarea 
Ministerului 
Transporturilor, 
Infrastructurii si 
Comunicatiilor cu drept 
de concesiune in 
favoarea Companiei 
Na^ionale de Cai Ferate 
CFR - SA

Jude^ul Mure? - 
domeniul public

NR.MF.147815 
COD CLASIFICARE 8.10.06 
Teren aferent sucursalei regionale 
CF Bra?ov Sectii 
neinteroperabile

Exclusiv linia ferata ingusta, intervalul 
Campu Ceta|ii - Sovata (Km 61+100 - 
Km 74 + 420), care face obiectul 
Contractului de concesiune 
nr.C.17/5S/RC/2010




