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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind transmiterea unui teren aflat in administrarea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii §i Comunicatiilor in concesiunea Companiei 

Nafionale de Cai Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului in 

domeniul public al Municipiului Campina

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.l.-(l) Se aproba transmiterea unui bun imobil-teren, aflat in administrarea 

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii §i Comunicatiilor §i in concesiunea 

Companiei Nafionale de Cai Ferate „C.F.R.” - S.A., avand ca date de identificare 

nr.cadastrale 27543, 27544, 27558, din domeniul public al statului in domeniul public 

al Municipiului Campina.
(2) Contractul de concesiune incheiat intre Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii §i Comunicafiilor §i Compania Nafionala de Cai Ferate „C.F.R.” - S.A. 
se modifica in mod corespunzator, in condifiile legii.

Art.2.-(1) Predarea-preluarea bunului imobil prevazut la art.l se realizeaza in 

baza unui protocol de predare-primire in termen de cel mult 30 de zile de la data 

intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Dupa preluare, bunul imobil prevazut la art. 1 este utilizat in vederea 

realizarii programului de investitii constand in infrastructura rutiera §i dezvoltare 

urbana aferenta.
(3) in situafia in care bunul imobil transmis nu este folosit in 

conformitate cu destinafia prevazuta la alin.(2) in termen de 5 ani, acesta revine in 

domeniul public al statului, in administrarea Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii §i Comunicafiilor §i concesiunea Companiei Nafionale de Cai Ferate 

„C.F.R.” - S.A., in condifiile legii.
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(4) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii Comunica^iilor™.. 
urm^e^te respectarea destina^iei bimului transferat.

Art.3.- in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Transporturilor Infrastructurii §i Comunicafiilor 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 modificarile §i completarile ulterioare, pe care il va supune 

Guvemului spre adoptare.
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat m forma in4iala, in 

condi^ile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI
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