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 Având în vedere rezultatele excelente care au fost obținute în dezvoltarea infrastructurii 

socio-economice, considerăm că programul ITI Delta Dunării va fi menținut și în următorul buget 

multianual al UE. 

 Ținând cont de toate aceste aspecte, vă rugăm să ne transmiteți informațiile tehnice pentru 

porturile din jud. Tulcea, aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în concesiunea Companiei Naționale 

”Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați, conform modelului din anexa atașată 

acestei intrebări.  

 

 Vă mulţumesc! 

 

Deputat Lucian-Eduard Simion 

  TULCEA 

 

 

 

Solicit răspuns scris. 

Data: 15.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXĂ 

Datele de identificare ale imobilelor aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” – 

S.A. Galați, de pe raza județului Tulcea 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului 

Cod de 

clasificare 

Număr de 

identificare 

atribuit de 

MFP 

Descrierea 

tehnică a 

bunului 

Nr. cadastral Adresă Valoare de 

inventar (lei) 

Situație juridică 

Bază legală În administra-

re/concesiune 

          

 




