
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 
 

L E G E 
 
 
 
 
 
 

 privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea 
proiectului „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional 
Iaşi” 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 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 ulterioare, se aprobă transmiterea suprafeţelor 
de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din 
domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - Şişeşti” – Staţiunea de     
Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi, judeţul Iaşi, 
în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Iaşi, pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea şi modernizarea 
Aeroportului Internaţional Iaşi”. 
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 Art. 2. – (1) Se aprobă transmiterea unui teren, având datele de 
identificare prevăzute în anexa nr.2, din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi din concesiunea 
Societăţii Comerciale „Agroind Holboca” - S.A., în domeniul public al 
statului şi în administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
,,Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Dancu laşi, judeţul Iaşi. 
 (2) Contractul de concesiune nr. 18/2002, încheiat între Agenţia 
Domeniilor Statului şi Societatea Comercială „Agroind Holboca” - S.A., având ca 
obiect terenul prevăzut la alin. (1), se modifică în mod corespunzător, 
conform legislaţiei în vigoare. 
 (3) Predarea - preluarea terenului prevăzut la alin. (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. 
 
 Art. 3. – La finalizarea lucrărilor de construire a aeroportului, pistele 
de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru              
îmbarcare – debarcare situate pe acesta şi realizate potrivit obiectivului 
menţionat la art. 1 alin. (1), precum şi terenurile pe care sunt amplasate 
intră de drept în domeniul public al statului, potrivit pct. I.25 din anexa la 
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 Art. 4. – Numărul curent 34 din anexa nr. 3 la Legea nr. 45/2009, cu 
modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 
 
 Art. 5. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. 
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 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

  
Roberta Alma Anastase Mircea Dan Geoană 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 31 martie 2010 
Nr. 64 



                                                                                                                       Anexa nr. 1   
  

Datele de identificare 
a suprafeţelor de teren care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice  ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi, judeţul Iaşi, în domeniul public 

al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi 
 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite imobilul 

Persoana 
juridică la care 

se transmite 
imobilul 

Caracteristicile tehnice 
ale imobilului 

Poziţia din 
inventarul 
bunurilor 
aparţinând 
domeniului 
public al 
statului 

Extravilan 
comuna Holboca, 
judeţul Iaşi 

Statul român, din 
administrarea 
Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi 
Silvice ,,Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" - 
Staţiunea de 
Cercetare-
Dezvoltare pentru 
Creşterea 
Bovinelor Dancu 
Iaşi, judeţul Iaşi 

Judeţul Iaşi, în 
administrarea 
Consiliului 
Judeţean Iaşi 

- Suprafaţa = 119,6643 ha   
- Categoria de folosinţă: 
agricol  
T 1 A2 = 89,10 ha  
T 34, A 694, A 693, DE 
700, DE 699, 
DE3=21,5643 ha T33 A 
691=9 ha 
 

116,223 

Intravilan 
municipiul Iaşi 

Statul român, din 
administrarea 
Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi 
Silvice ,,Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" - 
Staţiunea de 
Cercetare-
Dezvoltare pentru 
Creşterea 
Bovinelor Dancu 
Iaşi, judeţul Iaşi 

Judeţul Iaşi, în 
administrarea 
Consiliului 
Judeţean Iaşi 

- Suprafaţa = 18,114 ha   
- Categoria de folosinţă: 
agricol  
T 111, A 4356, T 111, A 
4360=15,0140 ha, T1 15, 
NGI, 
P4433=2,16 ha 
P4434=0,91 ha 
P4435=0,03 ha 
 

116,223 

 



                                                                                                                                                               
                Anexa nr. 2   

 
Datele de identificare 

a suprafeţei de teren care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice  ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi, judeţul Iaşi 

 
 

Locul unde 
este situat 
imobilul  

Persoana juridică de la 
care se transmite 

imobilul  

Persoana juridică la care se 
transmite imobilul 

Caracteristicile tehnice ale 
imobilului  

Comuna 
Ţuţora, judeţul 

Iaşi 

Statul român, din 
administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, în 
concesiunea Societăţii 
Comerciale „Agroind 

Holboca”- S.A. 

Statul român, în 
administrarea Academiei 

de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice ,,Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea 
de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Creşterea Bovinelor 
Dancu Iaşi, judeţul Iaşi 

- Suprafaţa =143,03 ha 
- Categoria de folosinţă: 

      agricol 
      Tarla 4/1 
      Parcela 18/1 =24,30 ha, 
      Parcela 18/2 =  l,28 ha 
      Tarla 5/1, 
      Parcela 9/1/1 =64,52 ha 
      Tarla 11/1, 
      Parcela 272/8=36,80 ha 
      Tarla 6/1 
      Parcela 30/2/1 = 16,13 ha 
 

  
 
 
 
 
 
             
               


