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referitor la propunerea legislativa pentru modificarea 

Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul 

public al statului si din administrarea Academiei de ^tiinte Agricole ^i Silvice

’’Gheorghe Ionescu-§lise§ti" - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Cartof si Sfecia de Zahar Brasov, judetul Brasov, in domeniul public al 

municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie ”Con$truire 

Spital Clinic Regional de Urgenta Brasov" (b401/14.07.2020)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 lit. a) 

din Regulamentul de organizare §i flinctionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat cu privire la 

avizarea propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei 

suprafefe de teren din domeniul public al statului §i din administrarea Academiei de Stiinte Agricole ^i 

Silvice ’’Gheorghe lonescu-^i^e^ti” - Institutul Nafional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof §i 

Sfecia de Zahar Brasov, judetul Brasov, in domeniul public al municipiului Brasov, pentru realizarea 

obiectivului de investitie ’’Construire Spital Clinic Regional de Urgenta Brasov" (b401/14.07.2020).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului 

Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in §edinta din data de 

30.07.2020, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata 

prin Hotararea Plenului nr. 52/14.05.2020, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ.
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