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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind transmiterea unei par^i dintr-un teren situat m ora^ul Teiu§, 
din proprietatea publica a ora^ului Teiu§; §i din administrarea Consiliului 

Local al Ora^ului Teiu$, judeful Alba in proprietatea privata a ora§;ului Teiu§ 

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului din 

administrarea Ministerului Transporturilor, aflat m concesiunea Companiei 
Na^ionale de Cai Ferate "C.F.R.” - S.A., in domeniul public al ora^iului Teiu§ 

§i in administrarea Consiliului Local al Ora§ului Teiu§, jude^ul Alba

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.l.- Se aproba trecerea din proprietatea publica a ora§ului Teiu§ §i din 

administrarea Consiliului Local al ora§ului Teiu§ in proprietatea privata a ora§ului 
Teiu§ a unei par^i din terenul in suprafa^a de 74.496 mp., respectiv a terenului in 

suprafa^a de 29.430 mp. aferent blocurilor, caselor de locuit §i anexelor 

gospodare§ti, precum §i asupra curjii §i gradinii din jurul acestora, cuprinse in 

Anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art.2.- Alineatul (1) al articolului 1 §i Anexa din Legea nr.54/2018 privind 

transmiterea unui teren din domeniul public al statului §i din administrarea 

Ministerului Transporturilor, aflat in concesiunea Companiei Na^ionale de Cai 
Ferate "C.F.R." - S.A., in domeniul public al ora§ului Teiu§ §i in administrarea 

Consiliului Local al Ora§ului Teiu§, judetul Alba, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.210 din 8 martie 2018, se modifica §i vor avea urmatorul 
cuprins:

„Art.l.- (1) Se aproba transmiterea unui teren in suprafa^a totala de 

45.066 mp situat in ora§ul Teiu§, jude^ul Alba, avand datele de identificare 

prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege, din domeniul 
public al statului §i din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat in
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concesiunea Companiei Na^ionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., in domeniul 
public al ora§ului Teiu§ §i in administrarea Consiliului Local al Ora§ului Teiu§, 
jude^ul Alba, in vederea realizarii unor investi^ii de utilitate publica.

ANEXA: DATELE DE IDENTIFICARE a terenului care se transmite din domeniul public al statului ji din 
administrarea Ministerului Transporturilor, aflat m concesiunea Companiei Najionale de Cai Ferate 
"C.F.R." - S.A., Tn domeniul public al ora$ului Teiu$ $i in administrarea Consiliului Local al Ora$ului Teiu$ 
Jude^ul Alba

Locul unde 
este situat 

terenul care 
se transmite

Persoana juridica de la care se 
transmite terenul

Persoana juridica la care 
se transmite terenul

Caracteristicile 
tehnice ale terenului 

care se transmite

Nr.
MFP/Cod
clasificare

In domeniul public al 
orajului Teiu? ?! in 

administrarea Consiliului 
Local al Orajului Teiuj, 

Judejul Alba, CUI 
4561960

Orajul Teiu§, 
Aleea 

Sportiva, 
judepil Alba

Din domeniul public al statului 
ji din administrarea Ministerului 

Transporturilor ji aflat in 
concesiunea Companiei 

Nafionale de Cai Ferate "C.F.R." 
- S.A.,

CUI MT 13633330 CUI RO 
11054529

147826
(partial)
8.10.06”

Teren intravilan - 
suprafata de 
45.066 mp 

Nr. cadastral 71137 
Teiu? CF71137
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^edinfa din 2 iunie 2021, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitu^ia 

Romaniei, republicata.

PRE^EDINTELE SENATULUI 

An^ Dana Dragu

legislativ
Rectangle
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ANEXA

DATE DEIDENTIFICARE

Locul unde este situat 
terenul

Caracteristici tehniceNr. Persoana juridica de la 
care se transmite 

terenul

Persoana juridica 
la care se 

transmite terenul
crt.

In domeniul privat 
al ora^ului Teius

Ora§ Teius, str.Aleea 
Sportiva si Decebal, 
judetul Alba

Teren intravilan, suprafatS 
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

Din domeniul public al 
orasului Teiu§ §i 
administrarea Consiliului 
Local al Orasului Teius, 
judetul Alba 
CUl’4561960

1.




