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NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 

Sec iunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

 
Hot rârea Guvernului privind modificarea datelor de identificare i a valorilor de inventar a 
bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului 
Transporturilor i concesiunea Companiei naționale ”Administrația Porturilor Maritime ” S.A.   
Constanța  

 
 

Sec iunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea 
situa iei actuale 

Potrivit dispozi iilor art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică, inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte, 
după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administra iei 
publice centrale, precum şi de autorită ile publice centrale care au în 
administrare asemenea bunuri. 
Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în 
administrarea Ministerului Transporturilor, este prevăzut în Anexa nr.16 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Anexa nr. 16 cuprinde inventarul bunurilor proprietate publică a statului 
aflate în concesiunea Companiei Na ionale Administra ia Porturilor Maritime 
SA. Constan a, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care 
desfăşoară activită i de interes public na ional având obliga ia de a pune la 
dispozi ia utilizatorilor infrastructura, apar inând domeniului public al 
statului, în mod liber şi nediscriminatoriu, în conformitate cu dispozi iile 
legale.  
In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, la art. 2 alin. (1) se 
precizează faptul că modificările intervenite în inventarul bunurilor din 
domeniul public al statului se aprobă, prin acte normative adoptate în acest 
sens. 
 Astfel, la bunurile concesionate Companiei Na ionale Administra ia 
Porturilor Maritime SA Constan a au  intervenit modificari ca urmare a 
punerii în func iune a unor lucrari de investi ii si a evaluării bunurilor din 
domeniul public al statului efectuate în condi iile legii (Anexa). 
In acest sens, este  necesar să se ini ieze şi să se aprobe o hotărâre de Guvern 
în sensul actualizării inventarului centralizat al acestor bunuri din domeniul 
public al statului  
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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creează cadrul pentru 
aplicarea directă a 
acesteia, se vor 
specifica doar actele 
comunitare în cauză, 
înso ite de 
elementele de 
identificare ale 
acestora 
2. Schimbări 
preconizate 

Proiectul de act normativ se referă la actualizarea valorii de inventar a unor 
bunuri imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea 
Ministerului Transporturilor si concesiunea CN APM SA Constanta, ca 
urmare a acțiunii de reevaluare, efectuată de SC Finevex SRL la data de 
referinta 31.12.2016, ale carei  rezultate au fost consemnate în Raportul de 
reevaluare datat Martie 2017 si a punerii in functiune a unor investitii. 
   
La bunurile imobile cu  Nr. MF: 33961, 33962, 33963, 33964, 34013, 34014, 
34015, 150370 se modifica descrierea tehnica si valoarea de inventar  ca 
urmare a reevaluarii si a punerii in functiune a unor investitii. Reevaluarea s-a 
efectuat dupa punerea in functiune a acestor bunuri, conform Raportului de 
evaluare. 
Nr. MF 33961 Teritorii aferente digurilor de adapostire port Constanta, 
valoare actuală de inventar 324.321 lei; după reevaluare valoarea de inventar 
este de 4.130.774 lei. Diferen a din reevaluare si intrari este de + 3.806.453 
lei. Modificarile in campul „descriere tehnica” au constat în majorarea 
suprafe ei la 696.051 mp de la 651.313 mp; diferenta este de  +44.738 mp                                   
Teritoriu aferent digului de larg). 
Nr. MF 33962 Teritorii aferente constructiilor de acostare port Constanta, 
valoare actuală de inventar 141.031 lei; după reevaluare valoarea de inventar 
este de 338.952 lei. Diferen a din reevaluare si intrari este de +197.921 lei. 
Modificările campul „descriere tehnica” au constat în majorarea suprafe ei la 
115.996 mp de la 108.351 mp; diferenta este de +7.645 mp  (PV. Nr. 4600/26 
si PV. Nr. 5200/10 PIF-uri noi-teritoriu aferent cheului acostare gabare, 
S=1792 mp, PV. Nr. 4600/67 PIF nou - teritoriu aferent cheului acostare 
barje, S=4848 mp, PV. Nr. 4600/69 PIF nou - teritoriu aferent cheului 
acostare remorchere şi împingătoare S=1005 mp).  
Nr. MF. 33963 Constructii de acostare port Constanta, valoare actuală de 
inventar 2.114.711.635 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 
2.334.043.087 lei. Diferen a din reevaluare si intrari este de +219.331.452 lei. 
 Modificarile in campul „descriere tehnica” au constat în  majorarea lungimii 
fronturilor de acostare la 31 km de la 29 km, în urma realizării noilor cheuri; 
diferenta este de 2 km. PV. Nr. 4400/67, PV. Nr.4500/37 si PV. Nr. 5200/7 
(PIF-uri noi – cheu post acostare gabare port Constan a L=0,5km), PV. 
Nr.4500/39 anulare PIF vechi Post acostare gabare,  PV. Nr. 4500/122 si PV. 
Nr. 4600/38 (PIF-uri noi- cheu acostare barje L=1,2km), PV. Nr. 4500/121  si  
PV. Nr. 4600/37 (PIF-uri noi - cheu acostare remorchere şi împingătoare 
L=0,3km). 
Nr. MF. 33964 Diguri de adapostire port Constanta, valoare actuală de 
inventar 1.878.487.677 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 
2.742.111.782 lei. Diferen a din reevaluare si intrari este de +863.624.105 lei. 
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Modificarile in campul „descriere tehnica” au constat în  majorarea lungimii 
digurilor de adapostire la 16,05 km de la 15 km, în urma prelungirii digului 
de larg cu 1,050 km, PV. Nr. 5300/11.  
 
Nr. MF 34013 Bazine port Constanta, valoarea actuală din inventar de 
1.727.973.481 lei; valoarea reevaluată este de 2.124.265.384  lei. Diferen a 
din reevaluare si intrari este de + 396.291.903 lei. Modificarile in campul 
„descriere tehnica” în diminuarea suprafe ei bazinului la 17.970.974 mp de la 
17.990.465 mp,  prin realizarea de teritorii aferente constructiilor de acostare 
si teritorii castigate asupra marii; diferenta este de -19.491 mp (PV. Nr. 
4600/27 Bazin nave militare S=154 mp, PV. Nr. 4600/28 Bazin la dana de 
gabare S=3.434 mp, PV. Nr. 5200/9 Bazin la dana de acostare nr. 2 S=11.055 
mp – diminuate ca urmare a PIF-urilor teritoriului aferent cheului acostare 
gabare şi PIF-urilor aferente teritoriului din spatele danei tehnice si PV. Nr. 
4600/66 Bazin nave fluviale zona acces canal Dunăre-Marea Neagră – 
diminuat ca urmare a PIF-ului teritoriului cheului acostare barje S=4.848 mp.  
Nr. MF 34014  Bazine naturale si de protectie port Constanta, valoarea 
actuală din inventar de 677.026.977 lei; valoarea reevaluată este de 
835.971.092 lei. 
Diferen a din reevaluare si intrari este de + 158.944.115 lei. Modificarile in 
campul „descriere tehnica” au constat în micşorarea suprafe ei bazinului la 
7.905.805 mp de la 7.959.732 mp prin realizarea noilor cheuri; diferenta este 
de -53.927 mp.  (PV. Nr. 4600/30  Bazin de protec ie dig nord spre acvatoriu 
poarta 6 – anulat ca urmare a PIF-ului teritoriului din spatele danei tehnice, 
S=8.184 mp, PV. Nr.5300/8 Bazin protectie dig nord spre larg, S=31.331 mp, 
PV. Nr.5300/9 Bazin protectie dig nord spre acvatoriu - diminuate ca urmare 
a punerii in functiune a teritoriului aferent digului de larg, S=13.407 mp, PV. 
Nr. 4600/71 Bazin de protec ie al taluzului între danele 99-100, S=128 mp si 
PV. Nr. 4600/68 Bazin natural între danele 99-100 - diminuate ca urmare a 
PIF-ului teritoriului aferent cheului acostare remorchere şi împingătoare, 
S=877 mp).  
Nr MF 34015 Drumuri port Constanta, valoarea actuala din inventar de 
133.584.349 lei; valoarea reevaluata este de 141.897.027 lei. Diferen a din 
reevaluare si intrari este de + 8.312.678 lei.  Modificarile s-au datorat punerii 
in functiune a Podului peste canal (PIF 5300/33 - Drum racord la DN39 la 
intrarea in Eforie Nord) si a Dispozitivului CF (PIF 5300/92 - Drum de 
legatura - poarta 6 la Digul de Sud Agigea).      
Nr. MF 150370 Teritorii castigate asupra marii port Constanta, valoarea 
actuală din inventar  de 1.241.374.923 lei; valoarea reevaluată este de 
1.702.313.584 lei. Diferen a din reevaluare si intrari este de +460.938.661 lei. 
Modificarile in campul „descriere tehnica” au constat în majorarea suprafetei 
teritoriului castigat asupra marii din portul Constanta la 9.566.045 mp de la 
9.537.664 mp datorita punerii in functiune a cheului acostare gabare; 
diferenta este de 28.381 mp. (PV. Nr. 4400/68, 4500/38, 4600/29, 4700/12, 
5200/8 - Teritoriu in spatele danei tehnice, S=28.381 mp). 
 
La bunurile imobile cu Nr. MF 33965, 33966, 33967, 33968, 33969, 33970, 
33971, 33972, 33973, 33974, 33975, 33976, 33977, 33978, 33979, 33980, 
33981, 33982, 33983, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 
34023, 39906, 39907, 39908, 39909, 39910, 100110, 100113, 100116, 
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100120, 100121, 100123, 100126, 100128, 100129, 100131, 100139, 100141, 
100142, 100143, 100144, 100146,  101148, 100149, 121198, 148987, 
148989, 148990, 148991, 148992, 148994, 149002, 149003, 149004, 149005, 
150266, se modifică valoarea de inventar, conform Raportului de evaluare a 
bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiunea CN 
Administratia Porturilor Martime SA Constanta din martie 2017. 
  
Nr. MF 33965, Alte constructii port Constanta, valoare actuală de inventar 
65.406.540 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 69.994.496  lei. 
Diferen a din reevaluare este de +4.587.956 lei. 
Nr. MF 33966, Teritoriu castigat asupra marii port Tomis, valoare actuală de 
inventar 16.507  lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 20.495 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +3.988 lei. 
Nr. MF 33967, Teritorii aferente digurilor de adapostire port Tomis, valoare 
actuală de inventar 11.025  lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 
13.690 lei.Diferen a din reevaluare este de +2.665 lei. 
Nr. MF 33968, Teritorii aferente constructiilor de acostare port Tomis, 
valoare actuală de inventar de 765  lei; după reevaluare valoarea de inventar 
este de 950 lei.Diferen a din reevaluare este de +185 lei. 
Nr. MF 33969, Constructii de acostare port Tomis, valoare actuală de 
inventar de 1.889.744 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 
2.022.302 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +132.558 lei. 
Nr. MF 33970, Diguri de adapostire port Tomis, valoare actuală de inventar 
de 18.378.394 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 18.416.346 
lei. 
Diferen a din reevaluare este de +37.952 lei. 
Nr. MF 33971, Alte constructii port Tomis, valoare actuală de inventar de 
268.706 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 269.260 lei. 
Diferen a din reevaluare este de + 554 lei. 
Nr. MF 33972, Teren natural port Midia, valoare actuală de inventar de 
17.822 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 22.128 lei. 
Diferen a din reevaluare este de + 4.306 lei. 
Nr. MF 33973, Teritorii castigate asupra marii port Midia, valoare actuală de 
inventar de 75.721.865 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 
105.303.987 lei.Diferen a din reevaluare este de + 29.582.122 lei. 
Nr. MF 33974, Teritorii aferente digurilor de adapostire port Midia, valoare 
actuală de inventar de 266.532  lei; după reevaluare valoarea de inventar este 
de 330.930 lei.Diferen a din reevaluare este de + 64.398 lei. 
Nr. MF 33975, Teritorii aferente constructiilor de acostare port Midia, 
valoare actuală de inventar de 5.846 lei; după reevaluare valoarea de inventar 
este de 7.259 lei. Diferen a din reevaluare este de + 1.413 lei. 
Nr. MF 33976, Constructii de acostare port Midia, valoare actuală de 
inventar de 121.591.332 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 
+136.811.837 lei.Diferen a din reevaluare este de + 15.220.505 lei. 
Nr. MF 33977, Diguri de adapostire port Midia, valoarea actuală din inventar 
de 604.962.158  lei; valoarea reevaluată este de 647.397.407 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +42.435.249 lei. 
Nr. MF 33978, Alte constructii port Midia, valoare actuală de inventar de 
1.091.051 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 1.298.764 lei.  
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Diferența din reevaluare este de +207.713  lei. 
Nr. MF 33979, Teritoriu castigat asupra marii port Mangalia, valoare actuală 
de inventar de 15.183.764 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 
29.300.601 lei. Diferen a din reevaluare este de + 14.116.837  lei. 
Nr. MF 33980, Teritorii aferente digurilor de adapostire port Mangalia, 
valoarea actuală din inventar de 123.121 lei; valoarea reevaluată este de 
152.869 lei. Diferen a din reevaluare este de + 29.748 lei. 
Nr. MF 33981, Teritorii aferente constructiilor de acostare port Mangalia, 
valoarea actuală din inventar de 1.479 lei; valoarea reevaluată este de 1.837 
lei. 
Diferen a din reevaluare este de + 358 lei. 
Nr. MF 33982, Constructii de acostare port Mangalia, valoarea actuală din 
inventar de 15.022.169 lei; valoarea reevaluată este de 16.454.160 lei. 
Diferen a din reevaluare este de + 1.431.991 lei. 
Nr. MF 33983, Diguri de adapostire port Mangalia, valoarea actuală din 
inventar de 205.848.992 lei; valoarea reevaluată este de 206.274.070 lei. 
Diferen a din reevaluare este de + 425.078 lei. 
Nr. MF 34016, Pasaje si pasarele port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 141.570.947 lei; valoarea reevaluată este de 155.290.441 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +13.719.494 lei. 
Nr. MF 34017, Bazin portuar port Tomis, valoarea actuală din inventar de 
2.383.419 lei; valoarea reevaluată este de 2.550.604 lei. Diferen a din 
reevaluare este de + 167.185 lei. 
Nr. MF 34018, Bazine naturale si de protectie port Tomis, valoarea actuală 
din inventar de 157.229 lei; valoarea reevaluată este de 195.217 lei. Diferen a 
din reevaluare este de  +37.988 lei. 
Nr. MF 34019, Bazine portuare port Midia, valoarea actuală din inventar de 
175.043.989 lei; valoarea reevaluată este de 207.705.514 lei. Diferen a din 
reevaluare este de + 32.661.525 lei. 
Nr. MF 34020, Bazine naturale si de protectie port Midia, valoarea actuală 
din inventar de 62.939.380 lei; valoarea reevaluată este de 78.146.636 lei. 
Diferen a din reevaluare este de + 15.207.256 lei. 
Nr. MF 34021, Drumuri port Midia, valoarea actuală din inventar de 
9.634.256 lei; valoarea reevaluată este de 10.310.054 lei. Diferen a din 
reevaluare este de   + 675.798 lei. 
Nr. MF 34022, Bazine portuare port Mangalia, valoarea actuală din inventar 
de 47.525.405 lei; valoarea reevaluată este de 60.738.622 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +13.213.217 lei.  
Nr. MF 34023, Bazine naturale si de protectie port Mangalia, valoarea 
actuală din inventar de 788.934 lei; valoarea reevaluată este de 979.554 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +190.620 lei. 
Nr. MF 39906, Teritoriu platforma I port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 12.391.555 lei; valoarea reevaluată este de 17.334.332 lei. 
Diferen a din reevaluare este de + 4.942.777 lei. 
Nr. MF 39907, Teritoriu platforma II port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 1.472.941  lei; valoarea reevaluată este de 2.060.472 lei. 
Diferen a din reevaluare este de + 587.531 lei. 
Nr. MF 39908, Teritoriu platforma III port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 289.430.327 lei; valoarea reevaluată este de 359.361.753lei. 
Diferen a din reevaluare este de + 69.931.426 lei. 
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Nr. MF 39909, Teritoriu port Basarabi, valoarea actuală din inventar de 
2.115.347 lei; valoarea reevaluată este de 2.626.452 lei. 
Diferen a din reevaluare este de + 511.105 lei. 
Nr. MF 39910, Acvatoriu port Basarabi, valoarea actuală din inventar de 
1.137.731 lei; valoarea reevaluată este de 1.432.397 lei. 
Diferen a din reevaluare este de + 294.666 lei. 
Nr. MF 100110, Teritoriu parcela C, lot C1 port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 323.936 lei; valoarea reevaluată este de 453.148 lei. 
Diferen a din reevaluare este de + 129.212 lei. 
Nr. MF 100113, Teritoriu parcela E port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 859.822; valoarea reevaluată este de 1.202.790 lei. Diferen a din 
reevaluare este de + 342.968 lei. 
Nr. MF 100116, Teritoriu parcela I, lot I5 port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 312.831 lei; valoarea reevaluată este de 437.614 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +124.783 lei. 
Nr. MF 100120, Teritoriu parcela J lot J5 port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 371.442 lei; valoarea reevaluată este de 519.604 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +148.162 lei. 
Nr. MF 100121, Teritoriu parcela J, lot J6 port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 363.932 lei; valoarea reevaluată este de 429.039 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +65.107 lei. 
Nr. MF 100123, Teritoriu parcela K, lot K2 port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 475.209 lei; valoarea reevaluată este de 560.224 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +85.015 lei.  
Nr. MF 100126, Teritoriu parcela M, lot M1 port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 332.625 lei; valoarea reevaluată este de 465.304 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +132.679 lei. 
Nr. MF 100128, Teritoriu parcela N, lot N1 port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 389.489 lei; valoarea reevaluată este de 544.850 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +155.361 lei. 
Nr. MF 100129, Teritoriu parcela N, lot N2 port Constanta valoarea actuală 
din inventar de 394.375 lei; valoarea reevaluată este de 551.684 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +157.309 lei. 
Nr. MF 100131, Teritoriu parcela R port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 796.578 lei; valoarea reevaluată este de 939.086 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +142.508 lei. 
Nr. MF 100139, Teritoriu lot A0 port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 116.854 lei; valoarea reevaluată este de 163.465 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +46.611 lei. 
Nr. MF 100141, Teritoriu lot A1 port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 83.254 lei; valoarea reevaluată este de 116.462 lei. Diferen a din 
reevaluare este de +33.208 lei. 
Nr. MF 100142, Teritoriu lot A2 port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 81.654 lei; valoarea reevaluată este de 114.225 lei. Diferen a din 
reevaluare este de +32.571 lei. 
Nr. MF 100143, Teritoriu lot A3 port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 154.825 lei; valoarea reevaluată este de 216.582 lei. Diferen a din 
reevaluare este de +61.757 lei. 
Nr. MF 100144, Teritoriu lot B1 port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 1.274.442 lei; valoarea reevaluată este de 1.782.795 lei. Diferen a 
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din reevaluare este de +508.353 lei. 
Nr. MF 100146, Teritoriu parcela A port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 1.832.505 lei; valoarea reevaluată este de 2.275.271 lei. Diferen a 
din reevaluare este de +442.766 lei. 
Nr. MF 100148, Teren port Basarabi, valoarea actuală din inventar de 
3.253.198 lei; valoarea reevaluată este de 3.835.195 lei. Diferen a din 
reevaluare este de +581.997 lei. 
Nr. MF 100149, Teritoriu parcela A1 port Basarabi, valoarea actuală din 
inventar de 314.824 lei; valoarea reevaluată este de 371.146 lei. Diferen a din 
reevaluare este de +56.322 lei. 
Nr. MF 121198, Terenuri naturale port Mangalia, valoarea actuală din 
inventar de 1.759.009 lei; valoarea reevaluată este de 2.460.647 lei. Diferen a 
din reevaluare este de +701.638 lei. 
Nr. MF 148987, Cheu fund bazin ferry-boat port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 25.546.122 lei; valoarea reevaluată este de 30.409.575 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +4.863.453 lei. 
Nr. MF 148989, Platforma fund bazin 1 S port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 2.345.590 lei; valoarea reevaluată este de 2.805.430 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +459.840 lei. 
Nr. MF 148990, Dig compartimentare E-V port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 6.541.933 lei; valoarea reevaluată este de 7.412.632 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +870.699 lei. 
Nr. MF 148991, Dig transversal port Constanta, valoarea actuală din inventar 
de 19.036.913 lei; valoarea reevaluată este de 21.570.631 lei. Diferen a din 
reevaluare este de +2.533.718 lei. 
Nr. MF 148992, Cheu latura Est mol II S port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 83.070.915 lei; valoarea reevaluată este de 98.885.895 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +15.814.980 lei. 
Nr. MF 148994, Cheu fund bazin mol II S port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 1.417.052 lei; valoarea reevaluată este de 1.516.452 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +99.400 lei. 
Nr. MF 149002, Cheu vertical dane armare Basarabi, valoarea actuală din 
inventar de 15.687.136 lei; valoarea reevaluată este de 17.775.016 lei. 
Diferen a din reevaluare este de +2.087.880 lei. 
Nr. MF 149003, Platforma dane armare Basarabi, valoarea actuală din 
inventar de 3.852.396 lei; valoarea reevaluată este de 4.607.638 lei. Diferen a 
din reevaluare este de +755.242 lei. 
Nr. MF 149004, Platforma cala lansare Basarabi, valoarea actuală din 
inventar de 5.482.325 lei; valoarea reevaluată este de 6.557.106 lei. Diferen a 
din reevaluare este de +1.074.781 lei. 
Nr. MF 149005, Cheu pereat cala lansare Basarabi, valoarea actuală din 
inventar de 7.371.020 lei; valoarea reevaluată este de 8.352.066 lei. Diferen a 
din reevaluare este de +981.046 lei. 
Nr. MF 150266, Terenuri naturale port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 5.295.375 lei; valoarea reevaluată este de 6.574.829 lei. Diferen a 
din reevaluare este de +1.279.454 lei. 
 
Bunurile cu nr. MF 148993, 148995, 148996, 148997, 148998, 148999, 
149000, 149001, 149006 sunt investitii in curs care, conform OMEF 
2908/27.12.2016 nu se evalueaza, indicele de actualizare fiind 1.0000.  
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Nr. MF  148993, Cheu latura Vest mol III S port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 1.491.625 lei 
Nr. MF 148995, Cheu cap mol III S port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 5.815.446 lei 
Nr. MF 148996, Cheu latura Est mol III S port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 11.093.209 lei;  
Nr. MF 148997, Cheu fund bazin mol III S port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 1.211.779 lei  
Nr. MF 148998, Cheu latura Vest  mol IV S port Constanta, valoarea actuală 
din inventar de 1.563.251 lei 
Nr. MF 148999, Dig submers mol IV S port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 5.503.641 lei 
Nr. MF 149000, Dig protectie mol IV S port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 6.174.017 lei 
Nr. MF 149001, Dig Nord Sud mol III S port Constanta, valoarea actuală din 
inventar de 1.543.324 lei 
Nr. MF 149006, Cala lansare port Basarabi, valoarea actuală din inventar de 
73.625 lei. 
      Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public al statului, rezultată 
în urma reevaluării si a intrarilor este de 12.276.273.436 lei.   
     Realitatea datelor înscrise în anexele la proiect precum şi oportunitatea 
promovării actului normativ apar in inițiatorului, respectiv Ministerului 
Transporturilor, prin Compania Națională ” Administrația Porturilor 
Maritime” SA Constanța. 

 
 

Sec iunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 
 

1. Impact macro-economic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
11. Impactul asupra 
mediului concuren ial şi 
domeniului ajutoarelor de 
stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului 
de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Impact asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5. Alte informa ii Nu au fost identificate. 

 
Sec iunea a 4- a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât 
şi pe termen lung (pe 5 ani)    

 
                                                                                                                       - mii lei -  
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 
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1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) contribu ii de asigurări 

 

 
 

 
 
 
 

    

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

      b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

      c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

3. Impact financiar, plus/ minus, din 
care: 

a) buget de stat 
b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informa ii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

Sec iunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legisla iei în vigoare 

 
1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a proiectului de act normativ; 
b. acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispozi ii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

11. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legisla ia în domeniul 
achizi iilor publice 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
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cu legisla ia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare. 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Hotărâri ale Cur ii de Justi ie a Uniunii 
Europene (trimiteri la doctrina juridică). 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
interna ionale din care decurg angajamente.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informa ii. Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

 
Sec iunea a 6-a 

Consult rile efectuate în vederea elaborarii proiectului de act normativ 
Informa ii privind procesul de consultare cu organiza iile neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate 
 
 

1. Informa ii privind procesul de consultare cu 
organiza iile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Se va completa la momentul publicării. 

2. Fundamentarea alegerii organiza iilor cu 
care a avut loc consultarea precum şi a 
modului în care activitatea acestor organiza ii 
este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 

După publicarea pe site-ul ministerului a 
anun urilor referitoare la elaborarea proiectelor de 
acte normative, organiza iile neguvernamentale, 
înscrise în Repertoarul MT, sunt informate cu 
privire la anun urile respective. 

3. Consultări organizate cu autorită ile 
administra iei publice locale, în situa ia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect 
activită i ale acestor autorită i, în condi iile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorită ilor administra iei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 

4. Consultări desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Informa ii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Aparare a arii 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurentei 
e) Curtea de Conturi 

Jc  Proiectul de act normativ nu necesită aviz de la 
Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de Apărare 
a ării, Consiliul Economic şi Social, Consiliul 
Concuren ei şi Curtea de Conturi 

6. Alte informa ii Nu Nu au fost identificate. 
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Sec iunea a 7-a 
Activit i de informare public  privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 
 

1. Informarea societă ii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Se va completa la momentul şedin elor Comisiei 
de Dialog Social. 

2. Informarea societă ii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătă ii şi securită ii 
cetă enilor sau diversită ii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.  

3. Alte informa ii Nu au fost identificate. 
 

Sec iunea a 8-a 
M suri de implementare 

 
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 
de act normativ de către autorită ile 
administra iei publice centrale şi/sau locale – 
înfiin area unor noi organisme sau extinderea 
competen elor institu iilor existente 

În conformitate cu legisla ia în vigoare, 
Ministerul Transporturilor este obligat să solicite 
Ministerului Economiei şi Finan elor înregistrarea 
modificărilor aprobate prin proiectul de hotărâre, 
fără a fi necesare alte măsuri de implementare. 

2. Alte informa ii  Nu au fost identificate. 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea Anexei nr.16, la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  
 
 
 

 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

LUCIAN OVA 

 

 

 
 

AVIZ M FAVORABIL 
 
  

           MINISTRUL FINAN ELOR PUBLICE               MINISTRUL JUSTI IEI 

              EUGEN ORLANDO TEODOROVICI                              TUDOREL TOADER 
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        SECRETAR DE STAT 
                                                           Ionel MINEA 
 
 
 

    
 

        SECRETAR GENERAL  
         Georgeta GAVRIL  
  
 
 
 
 

 DIREC IA GENERAL  ANTICORUP IE 
ÎN TRANSPORTURI,  

ADMINISTRATIV ŞI JURIDIC 
Director General 

Ani oara CORNIL  
 

 

   
  

 
 

         DIREC IA ECONOMIC 
                     Director  

                                                                  Petre NEAC A 
 
 
 
 
 
 

  DIREC IA TRANSPORT FEROVIAR 
   Director  

Gabriela MURGEANU 
 
 

 
 

 
DIREC IA ACHIZI II PUBLICE ŞI 

ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC  
Director  

Laszlo SAJTOS 



 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar a bunurilor 
imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului 

Transporturilor și concesiunea Companiei naționale ”Administrația Porturilor 
Maritime ” S.A. Constanța  

 
  

Având în vedere dispoziţiile art. 2, alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 
1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2
1 şi 22 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003 , 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. 1. – Se aprobă actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare, după caz,  
pentru bunurile din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii efectuate potrivit 

cerințelor legale și a finalizării unor lucrări de investiții, potrivit Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. –. Ministerul Transporturilor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa 
cantitativ- valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea 
corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 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. 

 

 

 

 

 

PRIM – MINISTRU 

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 

           



ANEXA

Nr. crt
Cod 

clasificare
Nr.MFP Denumire constructie Descrierea tehnică 

Valoarea de inventar 

actualizata la data de 

31.12.2016, conform Raport 

evaluare  (LEI)

 8.18.01 33961 Teritorii aferente digurilor de adapostire Port Constanta S=696.051 mp Teren rezultat prin executia 

digurilor, suprafata masurata la partea de uscat situata  deasupra 

cotei +0,00 Mare Neagra 1975; (Nr. CF 222953)

4,130,774

2 8.18.01 33962 Teritorii aferente constructiilor de acostare Port Constanta S=115.996 mp                            Teren rezultat prin 

executia coronamentului; (Nr. CF 222953)

338,952

3

8.18.02 33963 Constructii de acostare

Port Constanta   Lungime fronturi de acostare= 31km; Cheuri de 

greutate din blocuri de beton, din virole si din chesoane gigant. 

Adancimi de fundare intre 2,00 si 19,00 m;  Constructiile de 

acostare nu au CF distincte, teritoriile pe care se afla aceste 

constructii au Incheierea de CF Nr.  28535/12.06.2009  (Nr. CF 

222953) 

2,334,043,087

4

8.18.02 33964 Diguri de adapostire

Port Constanta   Lungime totala 16,05 Km; Solutie constructiva: 

pat fundare, corp din anrocamente, protectie  blocuri de piatra si 

stabilopozi, ziduri de garda, dale  coronament; Digurile de 

adapostire nu au CF distincte, teritoriile pe care se afla aceste 

constructii au Nr. CF 222953

2,742,111,782

5 8.18.08 33965 Alte constructii Port Constanta Consolidari faleze, Amenajari cu pereu gura 

CDMN,  spatii verzi; "Alte constructii" nu au CF distincte, teritoriile 

pe care se afla aceste  constructii au Nr. CF 222953
69,994,496

6 8.18.06 33966 Teritoriu castigat asupra marii Port Tomis S=14.002 mp; Teren rezultat in urma umpluturilor din 

spatele cheurilor; Nr. CF 221352

20,495

7 8.18.01 33967 Teritorii aferente digurilor de adapostire Port Tomis   S=23.822 mp; Teren rezultat prin executia digurilor, 

suprafata masurata la partea de uscat situata  deasupra cotei 

+0.00 Mare Neagra 1975; Nr. CF 221352

13,690

Ministerul Transporturilor:  CUI 13633330

Compania Națională”Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța: CUI 11062831

ale bunurilor din domeniului public al statului aflate in administrareaMinisterului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” SA 
Constanța, actualizate in urma reevaluarii efectuata potrivit cerintelor legale, precum si a modificărilor de suprafețe sau lungimi intervenite in urma finalizării unor lucrari de 

investiții

DATE DE IDENTIFICARE
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8 8.18.01 33968 Teritorii aferente constructiilor de acostare Port Tomis   S=1.322 mp; Teren rezultat prin executia 

coronamentului; Nr. CF  221352

950

9 8.18.02 33969 Constructii de acostare

Port Tomis    Cheuri din blocuri de beton cu adancime de fundare 

la cotele: - 1.00m (L=190m), -2.50m (L=485.6m) si -4.00m 

(L=350.6m);  Constructiile de acostare nu au CF distincte, 

teritoriile pe care se afla aceste constructii au  Nr. CF  221352

2,022,302

10 8.18.02 33970 Diguri de adapostire

Port Tomis   Diguri de adapostire cu zid de garda si profil intoarce 

val si  muzoare cu parament  vertical; L=1Km; Digurile de 

adapostire nu au CF distincte, teritoriile pe care se afla aceste 

constructii au Nr. CF  221352

18,416,346

11 8.18.08 33971 Alte constructii

Port Tomis   Farul verde si Farul rosu; "Alte constructii" nu au CF 

distincte, teritoriile pe care se afla aceste  constructii au Nr. CF  

221352

269,260

12 8.18.01 33972 Teren natural
Port Midia   S=37.056 mp; Teren existent la data inceperii 

lucrarilor de executie a portului; Nr. CF 101115
22,128

13 8.18.06 33973 Teritorii castigate asupra marii
Port Midia  S=1.999.899mp;  Teren rezultat prin umpluturi in mare 

(lucrari de C+M); Nr. CF 101115
105,303,987

14 8.18.01 33974 Teritorii aferente digurilor de adapostire

Port Midia   S=192.954 mp;Teren rezultat prin executia digurilor, 

suprafata masurata la partea de uscat situata  deasupra cotei 

+0.00 Mare Neagra 1975; Nr. CF 101115

330,930

15 8.18.01 33975 Teritorii aferente constructiilor de acostare
Port Midia  S=7.991 mp; Teren rezultat prin executia 

coronamentului;  Nr. CF 101115
7,259

16 8.18.02 33976 Constructii de acostare

Port Midia    Cheuri de greutate din blocuri de beton cu cota de 

fundare de –8.00 m si –9.00 m; L=2Km; Constructiile de acostare 
nu au CF distincte, teritoriile pe care se afla aceste constructii au 

Nr. CF 101115

136,811,837

17 8.18.02 33977 Diguri de adapostire

Port Midia   Diguri de adapostire cu L=6.790 ml; Solutie 

constructiva: pat fundare, corp din anrocamente, protectie  blocuri 

de piatra si stabilopozi, ziduri de garda, dale  coronament; Digurile 

de adapostire nu au CF distincte, teritoriile pe care se afla aceste 

constructii au Nr. CF 101115

647,397,407

18 8.18.06 33978 Alte constructii

Port Midia   pereu armare si constructii accesorii pereu; "Alte 

constructii" nu au CF distincte, teritoriile pe care se afla aceste 

constructii au Nr. CF 101115

1,298,764

19 8.18.06 33979 Teritoriu castigat asupra marii
Port Mangalia   S=190.790 mp; Teren rezultat in urma umpluturilor 

din spatele cheurilor; Nr. CF 101788
29,300,601
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20 8.18.01 33980 Teritorii aferente digurilor de adapostire

Port Mangalia  S=88.000 mp; Teren rezultat prin executia digurilor, 

suprafata masurata la partea de uscat situata  deasupra cotei 

+0.00 Mare Neagra 1975; Nr. CF 101788

152,869

21 8.18.01 33981 Teritorii aferente constructiilor de acostare
Port Mangalia  S=1.614 mp; Teren rezultat prin executia 

coronamentului; Nr. CF 101788
1,837

22 8.18.02 33982 Constructii de acostare

Port Mangalia  Cheu Ravier fundat la –9,00 m si cheu din blocuri 
de beton fundate la -5,50m L=533,5 m;  Constructiile de acostare 

nu au CF distincte, teritoriile pe care se afla aceste constructii au 

Nr. CF101788

16,454,160

23 8.18.02 33983 Diguri de adapostire

Port Mangalia  L=2.740 ml; Dig de sud si dig de larg; Digurile de 

adapostire nu au CF distincte, teritoriile pe care se afla aceste 

constructii au Nr. CF 101788

206,274,070

24 8.18.03 34013 Bazine

Port Constanta    S=17.970.974mp; Bazine amenajate pentru 

navigatie cu adancimi cuprinse intre 2,00 si 19,00 m; Incheiere de 

CF Nr. 28535/12.06.2009 (Nr. CF 222953)

2,124,265,384

25 8.18.03 34014 Bazine naturale si de protectie

Port Constanta, S=7.905.805 mp; Bazine cu adancimi naturale 

adiacente digurilor, pereurilor si umpluturilor cu destinatia de zona 

de protectie pentru partea imersa a acestora. Incheiere de CF Nr. 

28535/12.06.2009 (Nr. CF 222953)

835,971,092

26 8.18.05 34015 Drumuri

Port Constanta  Drumuri asfaltate sau betonate amenajate pt. 

trafic auto in port.S-au executat lucrari la drumurile existente prin 

investitia: dezvoltarea capacitatii feroviare  si    s-au amenajat 

accese la proprietati prin investitia: pod peste canal .  Drumurile  

nu au CF distincte, teritoriile pe care se afla aceste constructii au 

Nr. CF 222953

141,897,027

27 8.18.05 34016 Pasaje si pasarele

Port Constanta    Pasaje superioare peste caile ferate si pasarele 

pietonale la portile de acces L=3,3Km; Pasajele si pasarelele nu 

au CF distincte, teritoriile pe care se afla aceste constructii au Nr. 

CF 222953  

155,290,441

28 8.18.03 34017 Bazin portuar
Port Tomis S=104.814 mp;   Bazine amenajate pentru navigatie; 

Nr. CF 221352
2,550,604

29 8.18.03 34018 Bazine naturale si de protectie

Port Tomis    S=76.305 mp;    Bazine cu adancimi naturale 

adiacente digurilor, pereurilor si umpluturilor cu destinatia de zona 

de protectie pentru partea imersa a acestora Nr. CF 221352

195,217
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30 8.18.03 34019 Bazine portuare
Port Midia    S=1.491.073 mp; Bazine amenajate pentru navigatie 

cu adancimi cuprinse intre -5,50 si -10,00 m; Nr. CF 101115
207,705,514

31 8.18.03 34020 Bazine naturale si de protectie

Port Midia   S=4.510.385 mp; Bazine cu adancimi naturale 

adiacente digurilor, pereurilor si umpluturilor cu destinatia de zona 

de protectie pentru partea imersa a acestora;                Nr. CF 

101115

78,146,636

32 8.18.05 34021 Drumuri

Port Midia   Drumuri de acces din asfalt si beton L=8.274m; 

Drumurile nu au CF distincte, teritoriile pe care se afla aceste 

constructii au Nr. CF 101115

10,310,054

33 8.18.03 34022 Bazine portuare
Port Mangalia   S=1.004.461 mp;  Bazine amenajate pentru 

navigatie, cu adancimi intre -9,00 si -10,00m; Nr. CF 101788
60,738,622

34 8.18.03 34023 Bazine naturale si de protectie

Port Mangalia  S=561.984 mp Bazine cu adancimi naturale 

adiacente digurilor, pereurilor si umpluturilor cu destinatia de zona 

de protectie pentru partea imersa a acestora; Nr. CF 101788

979,554

35 8.18.01 39906 Teritoriu 
Port Constanta   Platforma I       S=134.185,94 mp castigat asupra 

marii prin umpluturi de pamant; Nr. CF 246757
17,334,332

36 8.18.01 39907 Teritoriu 
Port Constanta  Platforma II        S=18.453,65 mp castigat asupra 

marii prin umpluturi de pamant; Nr. CF209749
2,060,472

37 8.18.01 39908 Teritoriu 
Port Constanta   Platforma III             S= 898.174,80 mp teritoriu 

ce se va realiza la est de molul 2 S; Nr. CF240944
359,361,753

38 8.18.01 39909 Teritoriu 
Port Basarabi    Zona libera Basarabi S=59.619,22 mp teren; Nr. 

CF 103115
2,626,452

39 8.18.03 39910 Acvatoriu
Port Basarabi    Acvatoriu S=7.411,79 mp Zona Libera Basarabi; 

Nr. CF 103115
1,432,397

40 8.18.01 100110 Teritoriu Port Constanta Parcela C, lot C1 S=3.507,84 mp; Nr. CF 229258 453,148

41 8.18.01 100113 Teritoriu Port Constanta  Parcela E,            S=9.310,86 mp; Nr. CF 246757 1,202,790

42 8.18.01 100116 Teritoriu Port Constanta Parcela I, lot I5, S=3.387,59 mp; Nr. CF 246757 437,614

43 8.18.01 100120 Teritoriu Port Constanta Parcela J, lot J5 S=4.022,28 mp; Nr. CF 246757 519,604

44 8.18.01 100121 Teritoriu Port Constanta Parcela J, lot J6=3940,95mp; Nr. CF 246757 429,039

45 8.18.01 100123 Teritoriu Port Constanta  Parcela K, lot K2=5145,95mp; Nr. CF 246757 560,224

46 8.18.01 100126 Teritoriu Port Constanta Parcela M, lot M1 S=3.601,94 mp; Nr. CF 246757 465,304
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47 8.18.01 100128 Teritoriu Port Constanta  Parcela N, lot N1 S=4.217,71 mp; Nr. CF 246757 544,850

48 8.18.01 100129 Teritoriu Port Constanta  Parcela N, lot N2 S=4.270,62 mp; Nr. CF 246757 551,684

49 8.18.01 100131 Teritoriu Port Constanta Parcela R S=8626 mp; Nr. CF 246757 939,086

50 8.18.01 100139 Teritoriu Port Constanta Lot A0  S=1.464 mp; Nr. CF 209745 163,465

51 8.18.01 100141 Teritoriu Port Constanta Lot A1 S=1.043,04 mp; Nr. CF 209746 116,462

52 8.18.01 100142 Teritoriu Port Constanta Lot A2 S=1.023 mp; Nr. CF 209747 114,225

53 8.18.01 100143 Teritoriu Port Constanta Lot A3 S=1.939,71 mp; Nr. CF 209748 216,582

54 8.18.01 100144 Teritoriu Port Constanta Lot B1                  S=15.966,77mp; Nr. CF 226937 1,782,795

55 8.18.01 100146 Teritoriu Port Constanta Parcela A  S=26.772 mp; Nr. CF 240944 2,275,271

56 8.18.01 100148 Teren
Port Basarabi Platforma SCUG Basarabi, S=42411,36 mp Nr. CF 

103115
3,835,195

57 8.18.01 100149 Teritoriu Port Basarabi Parcela A1 4560,34 mp;  Nr. CF 103115 371,146

58 8.18.01 121198 Terenuri naturale
Port Mangalia  S=24.934 mp  Teren existent la data inceperii 

lucrarilor de constructie a portului; Nr. CF 104855
2,460,647

59 8.18.02 148987 Cheu

Cheu fund bazin Ferry-Boat Cheu din blocuri de beton,fundat la  -

14,50 m, L=234,25 ml; Cheul nu are CF distincta, teritoriul pe care 

se afla aceasta constructie are Nr. CF 246757

30,409,575

60 8.18.02 148989 Platforma

Platforma fund bazin 1 S  si zone de dale BA S=9758mp; 

Platforma nu are CF distincta, teritoriul pe care se afla aceasta 

constructie are Nr. CF 246757

2,805,430

61 8.18.02 148990 Dig
Dig compartimentare E-V, l=200ml; Digul nu are CF distincta, va fi 

inglobat in teritoriul aferent platformei III, care are Nr. CF 240944
7,412,632

62 8.18.02 148991 Dig
Dig transversal, l=943 ml: Digul nu are CF distincta, va fi inglobat 

in teritoriul aferent platformei III, care are Nr. CF 240944
21,570,631

63 8.18.02 148992 Cheu
Cheu latura Est mol II S, L=518,54 ml; Cheul nu are CF distincta, 

teritoriul pe care se afla aceasta constructie are Nr. CF 240944
98,885,895

64 8.18.02 148993 Cheu
Cheu latura de Vest mol III S; L=501,28ml; Teritoriul pe care se 

afla bunul public are Nr. CF 240944
1,491,625

65 8.18.02 148994 Cheu

Cheu fund bazin mol II S, L=225,55ml-dana 131, Cheul nu are CF 

distincta, teritoriul pe care se afla aceasta constructie are Nr. CF 

240944

1,516,452
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66 8.18.02 148995 Cheu
Cheu cap mol III S; L=261,41ml; Teritoriul pe care se afla bunul 

public are Nr. CF 240944
5,815,446

67 8.18.02 148996 Cheu
Cheu latura Est mol III S; L=823,02ml; Teritoriul pe care se afla 

bunul public are Nr. CF 240944
11,093,209

68 8.18.02 148997 Cheu
Cheu fund bazin mol III S; L=238,74ml ;Teritoriul pe care se afla 

bunul public are  Nr. CF 240944
1,211,779

69 8.18.02 148998 Cheu
Cheu latura Vest mol IV S; L=811,80ml; Teritoriul pe care se afla 

bunul public are Nr. CF 240944
1,563,251

70 8.18.02 148999 Dig
Dig submers Mol IV S-V S; Teritoriul pe care se afla bunul public 

are Nr. CF 240944
5,503,641

71 8.18.02 149000 Dig
Dig protectie mol IV S;Teritoriul pe care se afla bunul public are 

Nr. CF 240944
6,174,017

72 8.18.02 149001 Dig
Dig Nord-Sud Mol III S; Teritoriul pe care se afla bunul public are 

Nr. CF 240944
1,543,324

73 8.18.02 149002 Cheu

Cheu vertical dane armare Barasabi L=300ml:Cheul nu are CF 

distincta, teritoriul pe care se afla aceasta constructie are Nr. CF 

103115

17,775,016

74 8.18.02 149003 Platforma

Platforma dane armare Basarabi  S=16.000 mp; Platforma nu are 

CF distincta, teritoriul pe care se afla aceasta constructie are Nr. 

CF 103115

4,607,638

75 8.18.02 149004 Platforma

Platforma cala lansare Basarabi  S=44.000 mp; Platforma nu are 

CF distincta, teritoriul pe care se afla aceasta constructie are Nr. 

CF 103115

6,557,106

76 8.18.02 149005 Cheu

Cheu pereat cala lansare- Basarabi L=120ml;  Cheul nu are CF 

distincta, teritoriul pe care se afla aceasta constructie are Nr. CF 

103115

8,352,066

77 8.18.02 149006 Cala
Cala lansare Basarabi;  Teritoriul pe care se afla bunul public are 

Nr. CF103115
73,625

78 8.18.01 150266 Terenuri naturale
Port Constanta   S=921.270 mp  Teren existent la data inceperii 

lucrarilor de constructie a portului Constanta; Nr. CF 222953
6,574,829

79 8.18.06 150370 Teritorii castigate asupra marii
Port Constanta     S=9.566.045 mp Teren rezultat in urma 

umpluturilor din spatele cheurilor; Nr. CF 222953
1,702,313,584
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