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PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL 

LEGE 

privind trecerea urior bunuri imobile din domeniul public 
al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în 
domeniul public al comunclor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea 

Parlamentul României adoptă prezenta loge. 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele 
de identificare prevăzute în Anexa - Datele de Identificare 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 comunelor 
Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea, care face parte integrantă din 
prezenta loge, din domeniul public al statului şi din administrarea 
Administratiei Naţionale ,,Apele Române"— Administraţia Bazinală de 
Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi 

Crişan, judeţul Tulcea. 
(2) Bunurile imobile prevăzute în Anexa prevăzută la 

aim . (1) 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 an fost construite. 
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Art. 3. - Fondurile necesare pentru întreţinerea şi repararea 
bunurilor imobile prevăzute la art.l se asigură din veniturile obţinute din 
administrarea şi exploatarea acestora şi, în completare, de la bugetul 
local, al comunei Ceatalchioi, sau Crişan, judeţul Tulcea, după caz. 

Art. 4. - Consiliile locale ale comunelor Ceatalchioi şi Crişan, 

judeţul Tulcea, preiau toate drepturile şi obligaţiile aferente bunurilor 
imobile prevăzute în Anexă. 

Art. 5. - În situatia 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 Ceatalchioi, 
alimentarea cu apă a localităţii Pătlăgeanca din comuna Ceatalchioi 
şi alimentarea cu apă a localităţii Caraorman din comuna Crişan, 
judeţul Tulcea, acestea revin in domeniul public al statului şi în 
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române"— 
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, in 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 Mediului, 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 Guvenului 
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului, cu modificarile şi completările 
ulterio are. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 aim . (1) din Constitutia 
României, republicată. ' 

PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

ION-MARCEL CIOLACU 

Bucureşti, 

Nr. 

p. PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

ROBERT -MARIUS CAZANCIUC 
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ANEXA 
DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Administraiiei Nationale „Apele Române" —
Administra}ia Bazinală de Apă Dobrogea — Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crisan, judeiul Tulcea 

Denumir 
ea 
bunurilo 
r 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 
clasificaj 
ie al 
bunurilo 
r imobile 

Valoarea de 
inventar a 
bunurilor 
imobile care 
se transmit 
-lei- 

Caracteristicile tehnice ale 
bunurilor imobile conform 
Anexei nr.12 la H.G. nr. 
1705/2006 

Caracteristicile tehnice ale 
bunurilor imobile care se 
transmit 

Alimenta 
re cu apă 

a 
localităjii 
Ceatalebi 
oi 
(MFP 
165005) 

Localitatea 
Ceatalchioi 
comuna 
Ceatalchioi 
Judelul 
Tulcea 

Statul Român, Comuna 
Ceatalchioi 
Consiliul 
Local 
Ceatalcbioi 
judeţul 
Tulcea 
CUI RO 
4508746 

8.03.12 5.165.535,91 L.reţea aducliune = 0,21cm; L.reţea.aducţiune = 0,21cm; 
L.relea.distribuţie = 7,51cm; 
L.relea.evacuare = 0,3 km; 
S.constr.Cl-clădire 

administrativă = 29 mp; 
S.desf Cl- clădire 

administrativă = 58 mp, tip 
clădire S+P; 
C.F.nr.31035-C1 UAT 
Ceatalchioi; 
S.constr.C2-rezervor =114 
mp; 
S.desî.C2-rezervor =114 
mp, tip clădire P; 
C.F.nr.31035-C2 UAT 
Ceatalchioi; 
S.costr.C3-staiie tratare ape 
uzate = 262 mp; 
S.desf.C3- stajie tratare ape 
uzate = 262 mp, tip clădire 

P; 

Ministerul 
Mediului, Apelor 
şi Pădurilor/ 

CUI 36904099, 
din administrarea 

L.rejea distribuţie = 7,51cm; 
L.relea evacuare = 0,3 km; 
S.constr.Cl-clădire 

administrativă = 29 mp; 
S. desf Cl- clădire 
administrativă = 58 mp, tip 
clădire S+P; 
C.F.nr.31035-C1 UAT 
Ceatalchioi; 
S.constr.C2-rezervor =114 
mp; 
S.desf C2-rezervor =114 
mp, tip clădire P; 
C.F.nr.31035-C2 UAT 
Ceatalchioi; 
S.costr.C3-stajie tratare 
ape uzate = 262 mp; 
S.des£C3- stajie tratare 
ape uzate = 262 mp, tip 
clădire P; 

Administraţiei 

"Apele Române" 
(CUI 24326056) 
prin 
Administra(ia 
Bazinală de Apă 
Dobrogea-Litoral 
(CUI 23877359) 



C.F.nr.31035 - C3 UAT 
Ceatalchioi; 
S.constr.C4-statie pompare 
apă brută = 9 mp; 
S.desf.C4- stalie pompare 
apă brută = 9 mp, tip 
clădire P; 
C.F.nr.31035 — C4 UAT 
Ceatalchioi; 
S.costr.CS-anexă we =2 
mp; 
S.desîCS-anexă we = 2 mp, 
tip clădire P; 
C.F.nr.31035 —CS UAT 
Ceatalchioi; 

C.F.nr.31035 - C3 UAT 
Ceatalchioi; 
S.costr.C4-staţie pompare 
apă brută = 9 mp; 
S.desîC4- static pompare 
apă brută = 9 mp, tip clădire 

P; 
C.F.nr.31035 — C4 UAT 
Ceatalchioi; 
S.costr.CS-anexă we =2 mp; 
S.desf.CS-anexă wc =2 mp, 
tip clădire P; 
C.F.nr.31035 —05 UAT 
Ceatalchioi; 

Alimenta 
re cu apă 

a 
localităţii 
Pătlăgea 

nca 
(MEP 
165004) 

Localitatea 
Pătlăgeanca 

, comuna 
Ceatalchioi, 
Jude]ul 
Tulcea 

Statul Român, Comuna 
Ceatalchioi 
, Consiliul 
Local 
Ceatalchioi 
, judeţul 

Tulcea 
CUI RO 
4508746 

8.03.12 4.637.777,50 L.relca aducliune = 0,21cm; 
L.relea distribuţic = 6,5 km; 
L.relea evacuare = 0,2 km; 
S.constr Cl-rezervor 
compensare + camera 
vanelor= 54 mp; 
S.desf Cl- rezervor 
compensare + camera 
vanelor= 54 mp, tip clădire 

P. 
C.F.nr.31034 UAT 
Ceatalchioi 
S.costr C2-anexă we =2 
mp; 
S.desf C2 — anexă we = 2 
mp;tip cladire P, 
C.F.nr.31034 UAT 
Ceatalchioi 

L.relea aducliunc = 0,2 km; 
Ministerul L.relea distribuţie = 6,51an; 

L.relea evacuare = 0,2 km; Mediului , 
Apelor şi 
Pădurilor/ 

CUI 36904099, 
din administrarea 
Administraliei 
"Apele Române" 
(CUI 24326056) 
prin 
Administralia 
Bazinală de Apă 

Dobrogea-Litoral 
(CUI 23877359) 

S.constr Cl-rezervor 
compensare + camera 
vanelor 54 mp; 
S.desî.Cl- rezervor 
compensare + camera 
vanelor= 54 mp, tip clădire 

P. 
C.F.nr.31034 UAT 
Ceatalchioi 
S.costr.C2-anexă we =2 mp; 
S.desi:C2 — anexă we =2 
mp;tip cladire P, 
C.F.nr.31034 UAT 
Ceatalchioi 
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Alimenta 
re cu apă 

a 

Localitatea 
Caraorman, 
comuna 

Statul Român, 
Ministerul 
Mediului, Apelor 

Comm a 
Crişan, 
Consiliul 

8.03.12 2.932.906,21 L.retea aducliune = 0,91cm; L.retea aducliune = 0,9 km; 
L.reţea distribuţie = 8,5 km; L.reţea distribuţie = 8,5 km; 
L.reţea evacuare = 1,1 km; L.relea evacuare = 1,1 km; 

S.constr.C1-staţie tratare a 
ape! = 78 mp; 
S.desf.Cl-staţie tratare apă 

localităţii 
Caraorm 
an

Crişan, 
Judeţul 

Tulcea 

şi Pădurilor/ 

CUI 36904099, 
din administrarea 

Local 
Crişan, 
judejul . 

S.constr.Cl-staţie tratare a 
ape! = 78 mp; 
S.desf.Cl-staţie tratare apă 

(MFP Administraliei Tulcea = 78 mp, tip clădire P = 78 mp, tip clădire P 
CUI RO 165003) "Apele Române" C.F.nr.30983 — Cl UAT C.F.nr.30983 — Cl UAT 

(CUI 24326056) 
prin 

4508860 Crişan 
S.constr.C2-anexă =14 mp; 

Crlşan 
S.constr.C2-anexă =14 mp; 

Administraţia 

Bazinală de Apă 
Dobrogea-Litoral 

S.desîC2 -anexă =14 mp, 
tip clădire P, 
C.F.nr.30983 — C2 UAT 

S.desîC2 -anexă =14 mp, 
tip clădlre P 
C.F.nr.30983 — C2 UAT 

(CUI 23877359) Crlşan Crişan 




