
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 
 

 

privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 

statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 

„CFR” - SA, în domeniul public al judeţului Mureş 

 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea terenului aferent reţelelor 

de cale ferată îngustă Târgu Mureş - Band - Miheşu de Câmpie, Târgu 

Mureş - Sovata - Câmpu Cetăţii - având datele de identificare prevăzute 

în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naţionale 

de Căi Ferate „CFR” - SA, în domeniul public al judeţului Mureş. 

(2) Bunurile imobile, constituite din terenuri, prevăzute în 

anexă se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de 

interes public local. 

(3) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul 

Transporturilor și Infrastructurii şi Compania Naţională de Căi Ferate 

„CFR” - SA se va modifica în mod corespunzător, în condiţiile legii. 

 

Art. 2. - (1) Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit 

art.1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
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(2) După preluare, terenurile prevăzute în anexă vor fi utilizate 

în vederea realizării investiţiei „Înfiinţarea unei piste de biciclete pe 

traseul fostei căi ferate înguste Târgu Mureş - Band - Miheşu de 

Câmpie, Târgu Mureş - Sovata - Câmpu Cetăţii”. 

(3) În situaţia în care terenurile transmise nu sunt folosite în 

conformitate cu destinaţia prevăzută la art. 2 alin. (2), în termen de 5 ani, 

acestea revin în domeniul public al statului, în administrarea 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi concesiunea Companiei 

Naţionale „CFR” - SA, în condiţiile legii. 

(4) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va urmări 

respectarea destinaţiei bunurilor transferate.  

 

Art. 3. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va elabora un 

proiect de hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 16 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 21 decembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituția României, republicată. 

 
 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

VASILE-DANIEL SUCIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Anexă 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

 

ale imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului român, in administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu drept de 

concesiune în favoarea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR - SA, în domeniul public al judeţului Mureş 

 

Locul unde este 

situat imobilul care 

se transmite 

Persoana juridică de la 

care se transmite 

imobilul 

Persoana juridică la care 

se transmite imobilul 

Codul de clasificare Caracteristicile tehnice ale imobilului 

care se transmite 

Judeţul Mureş 

Extravilan 

Statul român 

în administrarea 

Ministerului 

Transporturilor și 

Infrastructurii cu drept 

de concesiune în 

favoarea Companiei 

Naţionale de Căi Ferate 

CFR - SA 

Judeţul Mureş - 

domeniul public 

NR.MF.147815 

COD CLASIFICARE 8.10.06 

Teren aferent sucursalei regionale 

CF Braşov Secţii 

neinteroperabile 

Exclusiv linia ferată îngustă, intervalul 

Câmpu Cetății - Sovata  (Km 61+100  -  

Km 74 + 420), care face obiectul 

Contractului de concesiune 

nr.C.17/5S/RC/2010 

 


