
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 
situate în judeţul Iaşi 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 
Art. 1. – (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, 

constituit din construcţie şi teren, având datele de identificare prevăzute 
la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Iaşi. 

(2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat 
pentru realizarea obiectivului de investiţii „Dezvoltarea şi modernizarea 
Aeroportului Internaţional Iaşi”. 

 
 
Art. 2. – (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele 

de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexă, din domeniul public al 
judeţului Iaşi şi din administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în domeniul 
public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. 

(2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat 
pentru nevoi de apărare, fiind aplicabile dispoziţiile Legii nr. 213/1998 
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privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

(3) Consiliul judeţean Iaşi va asigura, din fonduri proprii, 
realizarea lucrărilor de investiţii necesare pe terenul imobilului prevăzut 
la alin. (1), respectiv construcţii, instalaţii, căi de acces, împrejmuiri, 
utilităţi, în condiţiile legii, în termen de cel mult 24 de luni de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi. 

(4) Predarea-preluarea terenului şi a lucrărilor de investiţii 
realizate, prevăzute la alin. (1) şi (3) se face pe bază de protocol încheiat 
între părţile interesate. 

 
 
 
Art. 3. – În situaţia în care nu se respectă destinaţia întregului 

imobil prevăzut la art. l, acesta revine de drept în domeniul public al 
statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. 

 
 
 
Art. 4. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit 

prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile 
interesate, în termen de 30 de zile după predarea - preluarea terenului şi 
a obiectivului de investiţii realizat de către Consiliul Judeţean Iaşi, 
prevăzute la art.2 alin.(3). 

 
 
 
Art. 5. – La finalizarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului 

de investiţii prevăzut la art. l alin. (2), imobilul prevăzut la art. l intră de 
drept în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Iaşi, potrivit pct. I. 25 din Anexa la Legea nr. 213/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 23 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 
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ANEXĂ 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a unor imobile situate în Judeţul Iaşi  

pentru care se reglementează situaţia juridică 
 
 
 

Nr. 
crt. 

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 din 
inventarul bunurilor din 
domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale 
imobilului 

1. Judeţul Iaşi, 
Municipiul Iaşi  
Str. Aeroportului  
nr. 2 

Statul român, din 
administrarea 
Ministerului 
Apărării 
Naţionale 

Judeţul Iaşi, în 
administrarea 
Consiliului Judeţean 
Iaşi 

- imobil 2649 - parţial 
- cod 8.29.09  
-   nr. M.F. 106.848 

- suprafaţa construită = 130,56 mp  
- suprafaţa desfăşurată = 130,56 mp  
- suprafaţa totală a terenului (inclusiv 
construcţiile) = 255.900 mp 

2. Judeţul Iaşi, 
extravilanul 
comunei Holboca 

Judeţul Iaşi, din 
administrarea 
Consiliului 
Judeţean Iaşi 

Statul român, în 
administrarea 
Ministerului Apărării 
Naţionale 

- imobil - teren 
- tarlaua 33 
- parcela A 691  
-  CF-60812 

- suprafaţa totală a terenului = 90.000 mp 

 


