
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor 

terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi transmiterea 

acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, 

Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean 

Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi 

consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod 

b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul 

Neamţ” 

  

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

        Art. 1. –  Prin derogare de la prevederile art. 35, 37 şi 41 din Legea 

nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, se 

aprobă scoaterea din fondul forestier proprietate publică a statului a 

terenurilor în suprafaţă totală de 159.443 mp, având datele de 
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identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

lege.  

 

 

Art. 2. – Terenurile prevăzute la art. 1, aparţinând domeniului 

public al statului, se transmit din administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea 

Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de 

investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi 

apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna 

Ion Creangă, judeţul Neamţ”. 

 

 

Art. 3. – Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 28 februarie 2012, cu respectarea prevederilor  

art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Ioan  Oltean 



ANEXĂ 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a terenurilor aflate în proprietatea publică a statului, care se scot din fondul forestier naţional  

şi se transmit din administrarea  Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ,  
în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi 

consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret  
km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ”                                                             

  
 

Locul unde sunt 
situate terenurile 

Persoana juridică din 
administrarea căreia  
se transmit terenurile 

Persoana juridică în 
administrarea căreia 
se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice  
ale terenurilor 

U.A.27A% = 9.260 mp 
U.A.27B% = 10.822 mp 
U.A.27C% = 76.097 mp 
U.A.27H% = 2.200 mp 
U.A.27J%  = 16.539 mp 
U.A.27K% = 11.900 mp 
U.A.27L% = 13.809 mp 
U.A.27M% = 18.816 mp 

Comuna Ion Creangă, 
judeţul Neamţ,  
DJ 207C, km 6+075  
 

Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva, 
Direcţia Silvică Neamţ  

Consiliul Judeţean 
Neamţ  

 
Suprafaţa totală = 159.443 mp 

 


