
EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere ca pe suprafaţa de teren de 2,2073 ha, din tarlaua 100, parcela 28, având categoria 

de folosinţă curţi-construcţii, de pe raza municipiului Turda, judeţul Cluj, aflată în domeniul public al 
statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, se află construite imobile 

aflate în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Turda, respectiv: Colegiul 
Emil Negruţiu (fostul Liceu Agricol), terenul de sport, atelierul mecanic, sala de şedinţe, cantina şi 
internatul ale colegiului, prin prezentul proiect de act normativ se propune trecerea acestei suprafeţe de 

teren în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Turda.

Facem precizarea că, prin Hotărârea Guvernului nr.969/2002 privind atestarea domeniului public 

al judeţului Cluj, la poziţia nr.2115 din Anexa nr.5 - inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al municipiului Turda figurează înscrise clădirile şi terenurile folosite în activitatea didactică a actualului 

Colegiu ”Emil Negruţiu” Turda, fost Grup Şcolar Agricol Turda, terenuri care se suprapun parţial, 
respectiv cu suprafaţa de teren de 2,2073 ha (nr. cadastral 58777/2, top 6209-6242/2/2/2 în suprafaţă de 

12.805 mp, nr. top 6209-6242/2/2/3 în suprafaţă de 411 mp, nr. top 6209-6242/2/2/4 în suprafaţă de 6.081 

mp şi nr. cadastral 58301/2 în suprafaţă de 2.776 mp), peste terenul aflat în domeniul public al statului şi 
administrarea S.C.D.A. Turda, astfel că se impune reglarea dublei înregistrări a acestei suprafeţe de teren 

prin scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, din suprafaţa de teren 

înregistrată cu nr. MF 101838.

Proiectul vizează şi actualizarea anexelor nr,3, 3.1 şi 3.2 la Legea nr.45/2009, cu modificările 

şi completările ulterioare, având în vedere necesitatea operării prevederilor Legii nr.55/2012 privind 

transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe lonescu-Şişeşti Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda in 

domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, 

judeţul Cluj şi soluţionarea dosarului nr.3650/328/2012 de pe rolul Tribunalului Cluj prin Decizia civilă 

nr. 516/2014 prin care instanţa obligă Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor Turda şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate privată asupra terenurilor 
Cluj la validarea în favoarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu - Şişeşti" a 

amplasamentului în suprafaţă totală de 24,2990 ha, situat pe raza localităţii Turda, astfel: tarla 39, parcela 

1308/1; tarla 37, parcela 1263/1; tarla 39, parcela 1293/1; tarla 39, parcela 1296/1; tarla 37, parcela 1270/1, 
cuprinse în Anexa 3.1. la Legea nr. 72/2011, precum şi la încheierea tuturor actelor necesare în vederea 

punerii în posesie şi eliberării titlului de proprietate, astfel că suprafaţa de teren iniţială de 671,79 ha din
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anexa nr. 3.1 din Legea nr.45/2009 cu modificările şi completările ulterioare, a fost diminuată cu 51,419 

ha, în baza prevederilor Legii nr. 53/2012 şi Deciziei civile nr. 516/2014 emisă de Tribunalul Cluj.

Totodată, este necesară actualizarea anexei nr.7.4 la Legea nr.45/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în vedere că suprafaţa de teren de 0,71 h^^din tarlaua IQO, parcela 28/3, 
trebuie repartizată astfel: 0,31 ha în tarlaua 100, parcela 28/3 şi 0,40 ha în tarlaua 100, parcela 28/17.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 

privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" 

şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin completarea art.54 cu alin.(7) şi modificarea anexelor nr.3. 
3.1, 3.2 şi 7.4.

Fată de cele prezentate am iniţiat propunerea legislativă pe care o supunem spre dezbatere şi 
adoptare Parlamentului României în procedură de urgenta.

Iniţiatori:
Cristina BURCIU, deputat PNl 
Radu MOISIN, deputat PNL r 

Sorin MOLDOVAN, deputat; * 

Adrian OROS, senator neafilial
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