
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

 

L E G E 
 

pentru modificarea Legii nr. 282/2010 privind transmiterea 

unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 

Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea 

Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al 

judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în 

vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul 

proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul 

Neamţ” 

 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

 

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

teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de 

Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr 

Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii 

de transfer şi sortare în cadrul proiectului „Sistem integrat de gestionare a 

deşeurilor în judeţul Neamţ”, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează: 
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1. Titlul legii va avea următorul cuprins: 

„LEGE 

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului  

şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura 

şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ,  

în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare 

în cadrul proiectului «Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

 în judeţul Neamţ»” 

 

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. ‒ (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (2) din 

Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti» şi a sistemului de 

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 

alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă 

transmiterea unui teren, situat în comuna Cordun, judeţul Neamţ, având 

datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii 

de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de 

Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii 

de transfer şi sortare în cadrul proiectului «Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ», precum şi a realizării 

infrastructurii rutiere de acces către acestea.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 30 iunie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ 


