
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 
 

L E G E 
 

 
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 

statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral în 
domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea 
 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, 
din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale 
„Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral în 
domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea. 

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

 
Art. 2. – Bunurile prevăzute la art. 1 se vor exploata potrivit 

destinaţiei şi scopului pentru care au fost construite. 
 
Art. 3. – Fondurile necesare pentru întreţinerea şi repararea 

bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se asigură din venituri obţinute din 
administrarea şi exploatarea acestora şi, în completare, de la bugetul 
local al comunei Maliuc, judeţul Tulcea. 



2 
 

Art. 4. – Consiliul Local al Comunei Maliuc, judeţul  Tulcea, 
preia toate drepturile şi obligaţiile aferente bunurilor imobile prevăzute 
în anexă. 

 
Art. 5. – În situaţia în care imobilele transmise nu sunt folosite 

în conformitate cu destinaţia şi scopul pentru care acestea au fost 
construite, respectiv alimentarea cu apă a localităţii Gorgova şi 
alimentarea cu apă a localităţii Partizani, din comuna Maliuc, judeţul 
Tulcea, acestea revin în domeniul public al statului şi în administrarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală de 
Apă Dobrogea – Litoral, în condiţiile legii. 

 
Art. 6. – Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 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. 7. – Ministerul Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul 

Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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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. 

 
 

p. PREŞEDINTELE 
CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

 

FLORIN  IORDACHE CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bucureşti, 
Nr. 



 

ANEXĂ 

 

 

D A T E L E   D E   I D E N T I F I C A R E 

ale bunurilor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă 

Dobrogea – Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea 
 

 

Nr. crt. Denumirea bunurilor  

care se transmit 

Locul  

unde este situat 

imobilul 

Persoana juridică  

de la care se transmite 

bunul imobil 

Persoana juridică 

la care se transmite 

bunul imobil 

Codul de 

clasificaţie  

al 

bunurilor 

imobile 

Număr de 
identificare 
atribuit de 
Ministerul 
Finanţelor 

Publice 

Valoarea  

de inventar  

a bunurilor 

imobile care  

se transmit 

Caracteristicile tehnice  

ale bunurilor conform Hotărârii 

Guvernului nr. 391/2017 

Caracteristicile tehnice  

ale bunurilor care se transmit 

1. Alimentare cu apă a 

localităţii Gorgova 

Localitatea 

Gorgova, comuna 

Maliuc,  

judeţul Tulcea 

Ministerul Apelor 

şi Pădurilor/ 

CUI 36904099 

Comuna Maliuc-

Consiliul Local 

Maliuc,  

judeţul Tulcea,  

CUI RO 4508711 

8.03.12 162.932 Val. inv.= 

515.893 lei 

L aducţiune = 0,235 km 

L reţea distrib. = 2,4 km 

L reţea evac. = 0,1 km 

1 rezervor 60 mc 

S teren = 1.766 mp 

S constr_C1- 

staţie_tratare_ a_apei = 104 mp 

S constr_C2-magazie = 13 mp 

S constr_C3-wc = 4mp 

C.F. nr. 30307 UAT Maliuc 

L aducţiune = 0,235 km 

L reţea distrib. = 2,4 km 

L reţea evac. = 0,1 km 

1 rezervor 60 mc 

S teren = 1.766 mp 

S constr_C1-

staţie_tratare_a_apei = 104 mp 

S constr_C2-magazie = 13 mp 

S constr_C3-wc = 4 mp 

C.F.nr. 30307  UAT Maliuc 

 

2. Alimentare cu apă a 

localităţii Partizani 

Localitatea 

Partizani, comuna 

Maliuc,  

judeţul Tulcea  

Ministerul Apelor  

şi Pădurilor/ 

CUI 36904099 

Comuna Maliuc-

Consiliul Local 

Maliuc,  

judeţul Tulcea,  

CUI RO 4508711 

8.03.12 162.933 Val. inv.= 

615.536 lei 

L aducţiune = 0,32 km 

L reţea distrib.= 3,2 km 

L reţea evac. = 0,1 km 

1 rezervor 60 mc 

S teren = 2.649 mp 

S constr_C1- 

SP_staţie_tratare_a_apei = 109 mp 

S constr_C2-wc = 4mp 

C.F. nr. 30311 UAT Maliuc 

L aducţiune = 0,32 km 

L reţea distrib. = 3,2 km 

L reţea evac. = 0,1 km 

1 rezervor 60 mc 

S teren = 2.649 mp 

S constr_C1-

SP_staţie_tratare_a_apei = 109 mp 

S constr_C2-wc = 4 mp 

C.F.nr. 30311 UAT Maliuc 

 

 

 
 




