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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 282/2010 privind transmiterea 

unui teren din domeniul public ai statului $i din administrarea 

Staliunii de Cercetare ?i Produclie pentru Cultura §i 
Industrializarea Sfeclei de Zahar Roman, judelul Neamf, in 

domeniul public al judefului Neamf $i in administrarea Consiliului 

Judetean NeamJ, in vederea realizarii unor sta^ii de transfer §i 
sortare in cadrul proiectului „Sistem integrat de gestionare a 

de§eurilor in judeful Neamf”

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 282/2010 privind transmiterea unui 

teren din domeniul public al statului §i din administrarea Statiunii de 

Cercetare §i Producjie pentru Cultura §i Industrializarea Sfeclei de Zahar 

Roman, judepil NeamI, in domeniul public al judetului Neam^ §i in 

administrarea Consiliului Jude^ean Neam{, in vederea realizarii unor sta{ii 
de transfer §i sortare in cadrul proiectului „Sistem integrat de gestionare a 

de§eurilor in judelul Neamf’, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:
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1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
„LEGE

privind transmiterea unui teren din domeniulpublic al statului 

§i din administrarea Statiunii de Cercetare §i Producfie pentru Cultura 

§i Industrializarea Sfeclei de Zahar Roman Judeful NeamU 

in domeniul public al judefului Neamf §i in administrarea Consiliului 

Judefean NeamU in vederea realizarii unor stafii de transfer §i sortare 

in cadrulproiectului «Sistem de Management Integrat al De§eurilor
in judeful Neamf»”

2. La articolul 1, alineatui (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozi^iile art. 31 alin. (2) din 

Legea nr. 45/2009 privind organizarea ^i flinctionarea Academiei de 

§tiinte Agricole §i Silvice «Gheorghe Ionescu-§i§e§ti» §i a sistemului de 

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii §i industriei 

alimentare,
transmiterea unui teren, situat in comuna Cordun, judeful Neamf, avand 

datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din 

prezenta lege, din domeniul public al statului §i din administrarea 

Stafiunii de Cercetare §i Producfie pentru Cultura §i Industrializarea 

Sfeclei de Zahar Roman, Judeful Neamf, in domeniul public al judefului 

Neamf §i in administrarea Consiliului Judefean Neamf, in vederea 

realizarii unor stafii de transfer §i sortare in cadrul proiectului «Sistem 

de Management Integrat al De§eurilor in judeful Neamf)), precum §i a 

realizarii infrastructurii rutiere de acces catre acestea.”

modificarile §i completarile ulterioare, se aprobacu
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (1) din Constitufia 

Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE 

CAMEREI DEPUTATILOR
PRE§EDINTELE

SENATULUI

CRISTINA-MAD ALINA PRUNA ANCA DANA DRAGU

Bucure§ti, 2.Q la I 
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