
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 
 

L E G E 
 
 
 

privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea 
publică a statului, din administrarea Administraţiei Naţionale 
„Apele Române”, în administrarea Consiliului local al municipiului 
Constanţa 

  
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
Art. 1. – (1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului local 

al municipiului Constanţa a unui teren în suprafaţă de 2.129 m2, din care 
1.879 m2 în Marea Neagră şi 250 m2 din plaja extinsă, aflat în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei 
Naţionale „Apele Române” - Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, având 
datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrată din 
prezenta lege, pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes 
public „Pasarelă şi pontoane acostare ambarcaţiuni agrement”. 

 (2) Dreptul de administrare se transferă pe durata existenţei 
obiectivului de investiţii, prevăzut la alin. (1), sub condiţia menţinerii 
acestuia în domeniul public al municipiului Constanţa. 

 
Art. 2. – Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. l se face 

pe bază de protocol încheiat între Administraţia Naţională „Apele 
Române”, prin Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, şi Consiliul local al 
municipiului Constanţa, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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Anexa 
 
 

Datele de identificare a terenului aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea  
Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, care trece în administrarea 

Consiliului local al municipiului Constanţa 
 
 

Locul unde 
este situat 

terenul 

Persoana 
juridică de la 

care se transmite 
dreptul de 

administrare 
asupra terenului

Persoana juridică la 
care se transmite 

dreptul de 
administrare 

asupra terenului 

Caracteristicile tehnice ale terenului 

Număr de 
identificare atribuit 

de Ministerul 
Finanţelor Publice 

 
Staţiunea 
Mamaia, 
zona hotel 
Victoria,        
municipiul 
Constanţa, 
judeţul 
Constanţa 

 
Administraţia       
Naţională 
„Apele 
Române” - 
Direcţia Apelor 
Dobrogea 
Litoral 

 
Consiliul local al 
municipiului 
Constanţa, potrivit 
Legii 
administraţiei 
publice locale   
nr. 215/2001, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare 

 
• Plaja şi apele maritime interioare, 
judeţul Constanţa 
• suprafaţa totală = 2.129 m2, din care: 

- suprafaţă teren plajă - 250 m2 

- suprafaţă Marea Neagră  - 1.879 m2 

• vecini: 
- în partea de nord, est şi sud, 

Ministerul   Mediului  şi Pădurilor (apele 
maritime interioare) 

- în partea de vest, Ministerul 
Mediului şi Pădurilor (plajă) 
 

 
- nr. M.F.P.: 
149982 (parţial) 
- cod de clasificare: 
8.03.04 
- nr. M.F.P.: 64001 
(parţial) 
- cod de clasificare: 
8.03.04 

 


