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   Către, 

 

BIROUL PERMANENTAL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

transmiterea unei părţi dintr-un teren situat în oraşul Teiuş, din proprietatea publică a 

oraşului Teiuş şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba în 

proprietatea privată a oraşului Teiuş privind transmiterea unui teren din domeniul public 

al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea 

Companiei Naţionale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş 

şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba, trimis spre dezbatere 
în fond Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură, cu adresa nr. PLx. 247 din 7 iunie 2021. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
PREȘEDINTE 

Cătălin DRULĂ 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 
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RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind transmiterea unei părţi dintr-un teren situat 

în oraşul Teiuş, din proprietatea publică a oraşului Teiuş şi din administrarea 

Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba în proprietatea privată a oraşului 

Teiuş privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 

Naţionale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş 
şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, 

spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind transmiterea unei părţi dintr-un teren 

situat în oraşul Teiuş, din proprietatea publică a oraşului Teiuş şi din administrarea 

Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba în proprietatea privată a oraşului Teiuş 

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 

”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local 

nicoleta.toma
Original



 

 
 

al Oraşului Teiuş, judeţul Alba, trimis cu adresa nr. PLx. 247 din 7 iunie 2021 și înregistrat 

cu nr. 4c-7/268  din 7 iunie 2021, respectiv cu nr. 4c-119 din 7 iunie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de lege în 

ședința din 2 iunie 2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din 

Constituția României. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă, conform avizului nr. 205 

din 12 aprilie 2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil inițiativa legislativă, conform 

avizului nr. 2727 din 30 martie 2021. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea trecerii din proprietatea 

publică a oraşului Teiuş şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Teiuş în 

proprietatea privată a oraşului Teiuş a unei părţi din terenul în suprafaţă de 74.496 mp, 

respectiv a terenului în suprafaţă de 29.430 mp aferent blocurilor, caselor de locuit şi 

anexelor gospodăreşti, precum şi a curţilor şi grădinilor din jurul acestora. Totodată, este 

preconizată modificarea alin.(1) al art.1 şi a Anexei Legii nr.54/2018. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege și 

documentele aferente în ședința din 8 februarie 2022, iar membrii Comisiei pentru 

transporturi și infrastructură în ședința din 29 martie 2022. 

La lucrările Comisiilor au fost prezenţi deputații conform listei de prezență. 



 

 
 

În urma dezbaterii, membrii celor două comisieii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege privind transmiterea unei părţi dintr-un teren situat 

în oraşul Teiuş, din proprietatea publică a oraşului Teiuş şi din administrarea Consiliului 

Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba în proprietatea privată a oraşului Teiuş privind 

transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., 

în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului 

Teiuş, judeţul Alba cu amendamente admise prevăzute în anexa la prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

PREȘEDINTE 

Cătălin DRULĂ 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

SECRETAR                    

Zacharie Benedek 

 

SECRETAR 

Christine Thellmann 

 
 
 

 
 

 
         Sef serviciu, Cristian BITEA  

Consilier parlamentar,  Monica Gabriela TUDOR    Consilier parlamentar, Nicolaeta TOMA 
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 

crt. 

Legea nr. 54/2018   Text adoptat de Senat Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivare 

1.  LEGE 
privind transmiterea unei părţi dintr-un teren 

situat în oraşul Teiuş, din proprietatea publică a 
oraşului Teiuş şi din administrarea Consiliului 

Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba în 
proprietatea privată a oraşului Teiuş privind 

transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului 

Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în 

domeniul public al oraşului Teiuş şi în 
administrarea Consiliului Local al Oraşului 

Teiuş, judeţul Alba 
 

LEGE 
privind transmiterea unei părţi dintr-un teren 

situat în oraşul Teiuş, din proprietatea publică a 
oraşului Teiuş şi din administrarea Consiliului 

Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba în 
proprietatea privată a oraşului Teiuş și pentru 

modificarea Legii nr.54/2018 privind 
transmiterea unui teren din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 

Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în 
domeniul public al oraşului Teiuş şi în 

administrarea Consiliului Local al Oraşului 
Teiuş, judeţul Alba 

 

Tehnică 
legislativă 

2.   Art.1.- Se aprobă trecerea din proprietatea 
publică a oraşului Teiuş şi din administrarea 
Consiliului Local al oraşului Teiuş în proprietatea 
privată a oraşului Teiuş a unei părţi din terenul în 
suprafaţă de 74.496 mp., respectiv a terenului în 
suprafaţă de 29.430 mp. aferent blocurilor, 
caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum 
şi asupra curţii şi grădinii din jurul acestora, 
cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta lege. 

 Art.1.- Se aprobă trecerea din 
proprietatea publică a oraşului Teiuş şi din 
administrarea Consiliului Local al oraşului Teiuş 
în proprietatea privată a oraşului Teiuş a unei 
părţi din terenul în suprafaţă de 74.496 mp., 
respectiv a terenului în suprafaţă de 29.430 mp. 
aferent blocurilor, caselor de locuit şi anexelor 
gospodăreşti, precum şi a curţilor şi grădinilor 
din jurul acestora, cuprinse în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta lege. 

Tehnică 
legislativă 
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 Art. 1 - (1) Se aprobă 
transmiterea unui teren în 
suprafaţă totală de 74.496 mp 
situat în oraşul Teiuş, judeţul 
Alba, având datele de 
identificare prevăzute în 
anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege, 
din domeniul public al statului 
şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor, 
aflat în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi 
Ferate "C.F.R." - S.A., în 
domeniul public al oraşului 
Teiuş şi în administrarea 
Consiliului Local al Oraşului 
Teiuş, judeţul Alba, în 
vederea realizării unor 
investiţii de utilitate publică. 

 

Art.2.- Alineatul (1) al articolului 1 şi 
Anexa din Legea nr.54/2018 privind transmiterea 
unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor, aflat 
în concesiunea Companiei Naţionale de Căi 
Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al 
oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului 
Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.210 
din 8 martie 2018, se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 „Art.1.- (1) Se aprobă transmiterea unui 
teren în suprafaţă totală de 45.066 mp situat în 
oraşul Teiuş, judeţul Alba, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege, din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în 
domeniul public al oraşului Teiuş şi în 
administrarea Consiliului Local al Oraşului 
Teiuş, judeţul Alba, în vederea realizării unor 
investiţii de utilitate publică. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXĂ:  

DATELE DE IDENTIFICARE  

Nemodifcat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodifcat 
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a terenului care se transmite din domeniul 

public al statului şi din administrarea 

Ministerului Transporturilor, aflat în 

concesiunea Companiei Naţionale de Căi 
Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al 

oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului 

Local al Oraşului Teiuş Judeţul Alba 

 

Locul 

unde este 

situat 

terenul 

care se 

transmite 

Persoana 

juridică de la 

care se 

transmite 

terenul 

Persoana 

juridică la 

care se 

transmite 

terenul 

Caracteri

sticile 

tehnice 

ale 

terenului 

care se 
transmite 

Nr. 

MFP/
Cod 

clasific
are 

Oraşul 
Teiuş, 
Aleea 
Sportivă, 
judeţul 
Alba 

Din domeniul 
public al 
statului şi din 
administrarea 
Ministerului 
Transporturilor 
şi aflat în 
concesiunea 
Companiei 
Naţionale de 
Căi Ferate 
"C.F.R." - S.A., 

CUI MT 
13633330 CUI 
RO 11054529 

In domeniul 
public al 
oraşului 
Teiuş şi în 
administrar
ea 
Consiliului 
Local al 
Oraşului 
Teiuş, 
judeţul 
Alba, CUI 
4561960 

Teren 
intravilan 
- suprafaţă 
de 45.066 
mp Nr. 
cadastral 
71137 
Teiuş CF 
71137 

147826 

(partial) 

8.10.06
” 

 

3.  Anexa 

DATE DE IDENTIFICARE  

Nemodificat  

Se regăsește la pagina 8 din prezentul raport 
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Anexa 

DATE DE IDENTIFICARE 

Nr. 
crt.  

Locul unde este 
situat terenul  

Persoana juridică 
de la care se 
transmite terenul 

Persoana 
juridică la care 
se transmite 
terenul 

Caracteristici tehnice 

 Oraș Teiuș, 
str.Aleea Sportivă și 
Decebal, județul 
Alba 

Din domeniul 
public al orașului 
Teiuș și 
administrarea 
Consiliului Local 
al Orașului Teiuș, 
județul Alba CUl 
4561960 

In domeniul 
privat  

al orașului 
Teiuș 

Teren intravilan, 
suprafață  de 29430mp.: 

CF 74414, S=3.602 mp 
CF 74415, 8=464 mp  

CF 74416, 8=3.435 mp  

CF 74417, 8=410 mp  

CF 74420, 8=3.097 mp  

CF 74421, 8=274 mp  

CF 74422, 8=3.384 mp  

CF 74423, 8=276 mp  

CF 74424, 8=1.395 mp  

CF 74425, 8=251 mp  

CF 74426, 8=1.260 mp  

CF 74427, 8=198 mp  

CF 4428,   8=1.223 mp  

CF 74429, 8=247mp  

CF 74430, 8=3.172 mp  

CF 74431, 8=367 mp  

CF 74432, 8=367 mp  

CF 74433, 8=1.378 mp  

CF 74434, 8=371 mp  

CF 74436, 8=777 mp  

CF 74437, 8=294 mp  

CF 74438, 8=923 mp  

CF 74439, 8=256 mp  

CF 74440, 8=1.565 mp  

CF 74441, 8=444 mp 

 


