
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii 
portuare din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei 
Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi 
în domeniul public al Judeţului Tulcea 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă transmiterea imobilelor aferente 
infrastructurii portuare, având datele de identificare prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului 
şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea 
Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. 
Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea, în scopul realizării unor 
obiective de investiţii în Portul Tulcea şi al desfăşurării unor activităţi de 
interes public judeţean sau local, în condiţiile legii. 

(2) Bunurile prevăzute în anexă se declară din bunuri de interes 
public naţional în bunuri de interes public judeţean. 

(3) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul 
Transporturilor şi Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării 
Maritime” – S.A. Galaţi, se va modifică în mod corespunzător, în 
condiţiile legii. 

 

Art. 2. – (1) Bunurile imobile prevăzute în anexă care reprezintă 
infrastructura portuară se vor exploata potrivit destinaţiei de la momentul 
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transferului, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind 
administrarea infrastructurii de transport naval şi navigaţia pe căile 
navigabile interioare. 

(2) În cazul în care nu se respectă destinaţia bunurilor prevăzute 
în anexă, acestea revin de drept în domeniul public al statului, în condiţiile 
Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(3) Ministerul Transporturilor va verifica respectarea prevederilor 
alin. (2). 

 

Art. 3. – Fondurile necesare pentru întreţinerea şi repararea 
bunurilor imobile prevăzute în anexă se asigură din veniturile obţinute din 
administrarea şi exploatarea acestora şi, în completare, de la bugetul 
judeţului Tulcea, în condiţiile legii. 

 

Art. 4. – Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute în anexă 
se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de 
inventar a acestora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 

Art. 5. – Consiliul Judeţean Tulcea preia toate drepturile şi 
obligaţiile aferente bunurilor imobile prevăzute în anexă de la data 
semnării protocolului de predare-preluare, cu excepţia creanţelor şi 
obligaţiilor de plată ale Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor 
Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, aferente bunurilor imobile prevăzute în 
anexă, existente la data semnării protocolului de predare-preluare, care vor 
fi încasate, respectiv plătite de Compania Naţională „Administraţia 
Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi. 

 

Art. 6. – În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul 
Finanţelor Publice vor elabora un proiect de hotărâre privind modificarea 
Anexei 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis 
din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, în 
conformitate cu prevederile prezentei legi, care va fi adoptat de Guvern. 
 



 3 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 20 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

PETRU – GABRIEL  VLASE 



ANEXĂ 
 

Datele de identificare 
ale imobilelor aferente infrastructurii portuare care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea  

Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi 
în domeniul public al Judeţului Tulcea 

 
 

Situaţie juridică Nr. 
crt. 

Persoana juridică  

de la care se transmite 

bunul imobil/CUI 

Persoana juridică 

la care  

se transmite  

bunul imobil/CUI 

Cod de 

clasificare 
Denumirea 

bunului care  

se transmite 

Descrierea tehnică 

a bunului  

(pe scurt) 

Nr. 
cadastral 

Adresa Valoare  

de inventar  

(lei) Baza legală În 
administrare/ 

concesiune 
1. Ministerul 

Transporturilor/ 
13633330 

Judeţul 
Tulcea- 

Domeniu 
public/ 

4321607 

8.18.02  

Nr. MF. 33902 
Cheu fluvial de la 

G.F. veche în aval 
Cheu vertical 

pereat, L=557 ml 
31481-C7 Ţara: România; 

Judeţ:Tulcea;  

MRJ Tulcea:-; Nr:-;  

faleza Tulcea 

301.137 Legea 

nr. 219/1998*) 

HG nr. 518/1998 

concesionat 

2. Ministerul 
Transporturilor/ 

13633330 

Judeţul 
Tulcea- 

Domeniu 
public/ 

4321607 

8.18.02  

Nr. MF. 33903 
Pereu în dreptul 

Gării Fluviale 
Cheu pereat  

L=156 ml 
31481-C6 Ţara: România;  

Judeţ: Tulcea;  

MRJ Tulcea:-; Nr:-;  

faleza Tulcea 

6 Legea  

nr. 219/1998*) 

HG nr. 518/1998 

HG nr. 1441/2007 

concesionat 

3. Ministerul 
Transporturilor/ 

13633330 

Judeţul 
Tulcea- 

Domeniu 
public/ 

4321607 

8.18.02  

Nr. MF. 33904 
Pereu amonte 

Gara Fluvială 
Cheu pereat 

L=144ml 
31481-C5 Ţara: România;  

Judeţ: Tulcea;  

MRJ TuIcea:-; Nr:-; 

faleza Tulcea 

80 Legea  

nr. 219/1998*) 

HG nr. 518/1998 

concesionat 

4. Ministerul 
Transporturilor/ 

13633330 

Judeţul 
Tulcea- 

Domeniu 
public/ 

4321607 

8.18.02  

Nr. MF. 33905 
Cheu dane 

pasageri 
Cheu pereat  

L=700 ml 
31481-C4 Ţara: România;  

Judeţ: Tulcea;  

MRJ Tulcea:-; Nr:-; 

faleza Tulcea 

1.511.522 Legea nr. 219/1998*) 

HG nr. 518/1998 
concesionat 

 
*) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor a fost abrogată prin art. 305 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, abrogată la rândul ei de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
cu completările ulterioare. 


