
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului 

și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă 

Cluj-Napoca, în domeniul public al județului Cluj 

 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea bunului imobil-teren, având datele 

de identificare prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta lege, din domeniul public al statului și din administrarea 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul 

public al județului Cluj, în vederea realizării obiectivului de investiție 

Spital pentru copii în sistem monobloc. 

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe 

bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar al 

acestuia, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi. 
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Art. 3. – În situația prevăzută la art. 1, prin hotărâre de Guvern 

se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Art. 4. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, se adoptă hotărârea Guvernului prin care imobilele având 

datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă 

din prezenta lege trec din domeniul public al județului Cluj în domeniul 

public al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 17 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

ION-MARCEL CIOLACU 
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Anexa nr. 1 
 
 

 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară  

Cluj-Napoca - Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al județului Cluj 
 
 

  Denumirea imobilului care se transmite Teren intravilan 

Locul unde este situat imobilul care se va transmite Municipiul Cluj-Napoca 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul Statul român, în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca 

Persoana juridică la care se transmite imobilul Județul Cluj, domeniul public  

Codul de clasificație al bunului imobil 8.05.01 

Număr de identificare atribuit Ministerului Finanțelor 
Publice 

Parte din M.F.P. 160539 

Caracteristicile tehnice ale bunului care se transmite Suprafața de 169.700 mp 
Nr. cadastral 327855 
C.F. 327855 
Cluj-Napoca 
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Anexa nr. 2 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilelor care se transmit din domeniul public al județului Cluj în domeniul public al statului și în administrarea  

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca  
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
imobilului care 

se transmite 

Locul unde sunt situate 
imobilele care se 

transmit 

Persoana juridică de la 
care se transmite 

imobilul 

Persoana juridică la care se 
transmite imobilul 

Caracteristicile tehnice ale 
bunului care se transmite 

1. teren Calea Moților nr. 68 
Municipiul Cluj-Napoca, 
județul Cluj 

Județul Cluj, domeniul 
public 

Statul român, în administrarea 
Universității de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca  

Suprafața de 601 mp 
Nr. cadastral 327164 
C.F. 327164 
Cluj-Napoca 

2. construcție Calea Moților nr. 68 
Municipiul Cluj-Napoca, 
județul Cluj 

Județul Cluj, domeniul 
public 

Statul român, în administrarea 
Universității de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca  

Nr. cadastral 327164 
C.F. 327164-C1 
Cluj-Napoca 

3. teren Str. Moților nr. 66-68 și 
Str. Cardinal Iuliu Hossu 
nr. 53-55 Municipiul 
Cluj-Napoca, județul 
Cluj 

Județul Cluj, domeniul 
public 

Statul român, în administrarea 
Universității de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca  

Suprafața de 10.634 mp 
Nr. cadastral 329151 
C.F. 329151 Cluj-Napoca 

4. construcții Str. Moților nr. 66-68 și 
Str. Cardinal Iuliu Hossu 
nr. 53-55 Municipiul 
Cluj-Napoca, județul 
Cluj 

Județul Cluj, domeniul 
public 

Statul român, în administrarea 
Universității de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca  

Nr. cadastral 329151-C1, 
329151-C2, 329151-C3, 
329151-C4, 329151-C5, 
329151-C6, 
329151-C7 și 329151-C8 
C.F. 329151 Cluj-Napoca 

 


