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1) Stare de fapt şi de drept

Prin adoptarea Legii nr.137/2011 a fost aprobată transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală 
de 181.500 mp, din domeniul public al statului şi din admirvistrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice “Gheorghe lonescu-Siseşti” - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, în vederea amenajării Centrului de 
Afaceri Braşov. Din această suprafaţă de teren, a fost dezmembrată suprafaţa aferentă 
obiectivului de investiţii Ocolitoare Municipiul Braşov (2.375 mp din suprafaţa de 181.500 mp 
suprafaţa rămasă fiind de 179.125mp.) Pe suprafaţa rămasă, respectiv 179.125 mp, a fost 
edificat Centrul de Afaceri Braşov care include: străzi, trotuare, centrul de afaceri şi un parc 
tematic.

Din ultimul lot, respectiv lotul 4, a rămas neconstruit un teren cu suprafaţa de 6,45 ha. In 
documentaţia de urbanism, terenul în cauză are stabilită funcţiunea de utilitate publică, dar nu 
are stabilită destinaţia construcţiilor sau amenajărilor ce urmează a fi edificate, pentru acesta 
fiind prevăzute dezvoltări ulterioare.

în anul 2018 prin Legea nr.32/2018 a fost transmis un teren în suprafaţă de 11,45 ha 
(8.12 ha - CF 152.643 şi 3,17 ha - CF 152.813) în domeniul public al municipiului Braşov 
pentru realizarea obiectivului de investiţie "Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 
Braşov".

Suprafaţa rămasă pentru dezvoltări ulterioare- 6,45 ha (adiacentă terenului obţinut în 2018 
de 11,45 ha), după adoptarea propunerii legislative, va fi alipită terenului deja obţinut (de 8,12 
ha) şi care are funcţiunea de utilitate publică. Pentru ca această parcelă să poată fi valorificată 
în interes public trebuie să permită, din perspectivă legală, edificarea altor construcţii de 
utilitate publică.

2) Schimbări preconizate

Propunem completarea art.l alin. (1) lit. a) din Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov cu sintagme care să permită 
construirea imor diverse construcţii de utilitate publică, pentru a demara construcţia spitalului 
de urgenţă de care judeţul Braşov şi întreaga regiime au urgent nevoie având în vedere contextul 
epidemiei Sars-Cov-2.



Fbtiha finală ă#t; .i.'aim, a) este

<i:)Prin derogarfe de la dispoziţiile 31 alin. (2) din Legea nii 45/200'îi pfii'înd
organizarea, şi fiincţioriărea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, "Gheorghe lonescu-
Şîşeşţi" Şi a sistemului de. cercetare-dezvoitare din: domeniile agiieulturi.i, silviţulturii' şi
indnsuiei alimentare^ cu modificările şi.comple,tărileultefioare>.se aprobă;

a) transmiterea uhUi ţerCh în siiprăfaţă de 18,,i 5 iha, având dâţelc. de idcntiîi'cajfe prevlizate ‘
la nr. crt. 1 din anexa care face- parte iniegrantl din prezenta lege, din domeniul.public ,
al sţătiiiui şi 4h adininistratea. Atadefnieî: de Ştiinţe .Agricole şi Silvice "Gheorghe
lonescu-Şîşeşti” - Institutul Naţional de CencetaferDezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă-
de. Zahăr Braşov în domeniul public, al municipiului Braşov şi în admiriistrarea
Co'nsiikdtii LOcâl ăl. Municipiului Braşov, judeţul Braşov^ în vederea amenajării
Genlrului de Afaceri Bta4qv,.infrasimctură de inovare :ţl cercetare, infrastructură,de
cercetate în rnedicUiă ţi recuperare^ clinici, dispensare^ spităie, bază coiiexă pentru
situata de urgenţă, drumuri de.acces, parcări şi a altor construcţii conexe acestora.
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IEŞIRE, PROPUNERE LEGISLATIVĂ 

pentru completarea Legii nr. 137 din 2011 privind transmiterea unor 

terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare - 

Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al 
municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov,

judeţul Braşov

Ziyi

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic

Art.l alin.l lit.a) Legea nr.l37/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
lonescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Braşov, judeţul Braşov Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 07 
iulie 2011, se completează şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1

(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (2) din Legea lU'. 45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
lonescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se 
aprobă:

a) transmiterea unui teren în suprafaţă de 18,15 ha, 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 Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
lonescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă 
de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov, în vederea amenajării 
Centrului de Afaceri Braşov, infrastructură de inovare şi cercetare, infrastructură de 
cercetare în medicină şi recuperare, clinici, dispensare, spitale, bază conexă pentru 
situaţii de urgenţă, drumuri de acces, parcări şi a altor construcţii conexe acestora.



Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în şedinţa din data de 
respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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