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Hotărâre  943 
 

2013-

11-27 
 

Guvernul 

României 
 

privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului 

şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ în domeniul 

public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Teleorman, precum şi darea în administrarea Consiliului Judeţean 

Teleorman a unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi 

administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“  

Monitorul 

Oficial al 

României nr 792 

din 2013-12-17  

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 943/2013 

privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din 

administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ în domeniul public al 

judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, 

precum şi darea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a unor părţi 

de imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei 

Naţionale „Apele Române“ 

 

 

 

Secţinea 1 

Titlul actului normativ 

Hotărâre privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al 

statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ în 

domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Teleorman, precum şi darea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a 

unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea 

Administraţiei Naţionale „Apele Române“ 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. 

Descrierea 

situaţiei  

actuale 

 

Administraţia Naţională ,,APELE ROMÂNE”- Administraţia Bazinală de 

Apă Argeş – Vedea, deţine în administrare două imobile, respectiv ,,Insula 

Belina” şi ,,Braţul Pavel” aflate în domeniul public al statului, situate în 

comuna Seaca, judeţul Teleorman. 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 858/2013 cele două imobile sunt înregistrate 

la Ministerul Finanţelor Publice astfel:  

-,, insula Belina DAAV” sub nr. M.F.P 106257, având datele: 

              - Suprafaţă teren -2103885 mp 

               -Suprafaţă construită C1-dig şi parapet-9910 mp 

               -Suprafaţă construită C2-parapet-403 mp 

               -Suprafaţă construită C3-dig şi parapet-18411 mp 

               -Codul hidrografic al cursului de apă:XIV 

               -CF 20793 – comuna Seaca 

-,, braţul Pavel” sub nr. M.F.P 106258, cu datele: 

              -Lungime-4587 m 

               -Suprafaţă teren-1368773 mp 
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               -Suprafaţă construită C1-dig-3928 mp 

               -Suprafaţă construită C2-dig-655 mp 

               -Suprafaţă construită C3-dig 3629 mp 

               -Codul hidrografic al cursului de apă XIV 

               -CF 20792 – comuna Seaca 

 Administraţia Naţională ,,APELE ROMÂNE”, prin Hotărârea  Consiliului 

de Conducere nr. 9 din 15.07.2013 a emis avizul favorabil pentru trecerea 

celor două imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 

Administraţiei Naţionale ,,APELE ROMÂNE”, în domeniul public al 

Judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. 

De asemenea, prin Hotărârea nr. 125 din 26.07.2013, Consiliul Judeţean 

Teleorman şi-a exprimat acordul pentru preluarea imobilor menţionate mai 

sus, respectiv ,,Insula Belina” şi ,,Braţul Pavel”. 

Asupra acestei hotărâri s-a exercitat controlul de legalitate de către Instituţia 

Prefectului Judeţului Teleorman, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 

(1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată şi nu au fost identificate elemente care să conducă la declanşarea 

procedurii prealabile de anulare şi nici nu a fost atacată la instanţa de 

contencios administrativ. 

Imobilele cuprinse în anexa la prezentul act normativ nu fac obiectul 

unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, 

depuse în temeiul actelor normativ cu caracter special privind fondul funciar, 

respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în 

mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, şi 

nu fac obiectul unor litigii. 

Este grevat de sarcini pentru contractul de închiriere nr.12/20.02.2012, 

încheiat între Administraţia Naţională „APELE ROMÂNE”- Administraţia 

Bazinală de Apă-Argeş-Vedea şi Marin Ilie, pentru terenul în suprafaţă de 

124768 mp, situat pe braţul Pavel-zona amonte. 

2. 

Schimbări 

preconizate 

Prin prezentul act normativ se propune transmiterea unor imobile din 

domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale 

,,APELE ROMÂNE”, în domeniul public al Judeţului Teleorman şi 

administrarea Consiliului Judeţean Teleorman precum și din administrarea 

Administraţiei Naţionale ,,APELE ROMÂNE” a unor imobile în 

administrarea Consiliului Județean. 

Se aprobă transmiterea dreptului de administrare, având datele de identificare 

prevăzute în anexa nr. 2 hotărâre, din administrarea Administraţiei Naţionale 

,,APELE ROMÂNE” în administrarea Consiliului Județean Teleorman. 

 În perioada 1980-1983, pe fluviul Dunărea, au fost efectuate lucrări de 

defrişări, săpături, umpluturi şi diguri de închidere, în cadrul unor amenajări, 

care au afectat Insula Belina şi Braţul Pavel. 

Autorităţile administraţiei publice ale judeţului Teleorman sunt preocupate de 

existenţa la nivelul judeţului a unor proiecte de dezvoltare durabilă a zonei 

prin protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural al judeţului. 

În acest sens, Consiliul Judeţean Teleorman, a depus la ADR Sud Muntenia, 
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în cadrul pachetului de proiecte pentru etapa 2014-2020, cu finanţare din 

fonduri europene, fişa proiectului ,,Reabilitarea şi valorificarea cadrului 

natural al zonei Dunării-insula Belina-Braţul Pavel, comuna Seaca, judeţul 

Teleorman”. 

În cadrul proiectului sus menţionat, se va realiza un complex turistic, sportiv 

şi de agrement ,,Dunăre-Belina-Seaca”, care va cuprinde: 

- tabără de vară pentru elevi 

- tabără de creaţie pentru pictură şi sculptură 

- complex sportiv pentru canotaj, volei, baschet, handbal, fotbal, pescuit 

sportiv, tenis 

-complex turistic -hotel, căsuţe, bazine de înot, pensiuni 

- pistă de biciclete Seaca-Turnu Măgurele 

- port pentru ambarcaţiuni uşoare şi de croazieră 

- aquaparc 

- drumuri de acces şi infrastructură rutieră 

- zonă de plajă. 

Consiliul Judeţean Teleorman, se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce 

decurg din contractul de închiriere nr.12/20.02.2012, încheiat între 

Administraţia Naţională „APELE ROMÂNE”- Administraţia Bazinală de 

Apă-Argeş-Vedea şi Marin Ilie, pentru terenul în suprafaţă de 124768 mp, 

situat pe braţul Pavel-zona amonte. 

Alte 

informaţii 

Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 

 

1.Impactul macroeconomic 

 

Se urmăreşte dezvoltarea economică şi socială a zonei, 

prin crearea de noi locuri de muncă pentru deservirea 

complexului turistic şi de agrement şi prin valorificarea 

resurselor naturale ale zonei 

Realizarea proiectului turistic va avea ca rezultat direct 

creşterea numărului de turişti din judeţ, crearea de noi 

locuri de muncă pentru personalul care va lucra la 

realizarea obiectivului de investiţii şi pentru personalul 

care va deservi complexul turistic. 

2.Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniul 

ajutoarelor de stat 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3.Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Facilitarea accesului investitorilor la implementarea 

obiectivului de investiţii propus, prin realizarea 

infrastructurii şi dezvoltarea economică a zonei. 

4.Impactul social 

 

Prin realizarea proiectului pe cele două insule se va 

diversifica oferta turistică în urma construirii unei 
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infrastructuri turistice şi de agrement, se vor crea condiţii 

pentru tineri pentru petrecerea timpului liber, 

desfăşurarea de competiţii sportive, realizarea unor spaţii 

pentru desfăşurarea de evenimente culturale, sportive şi 

educative. 

5.Impactul asupra mediului Se urmăreşte dezvoltarea durabilă a zonei prin protejarea 

şi punerea în valoare a patrimoniului natural al insulelor, 

reconstrucţia ecologică a acestora 

 

Secţiunea a 4-a 

 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)   
                                                      

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media 

pe 

5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

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) contribuţii de asigurări  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

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                   

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

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

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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veniturilor   bugetare 

6. Calcule detaliate privind  fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1.Proiecte de acte normative suplimentare 

- acte normative care se modifică ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normative, 

- acte normative ce urmează a fi elaborate 

în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în materie 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Decizii ale Curţii  Europene de Justiţie şi 

alte   

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Evaluarea conformităţii:  

Denumirea actului sau documentului 

comunitar, numărul, data adoptării şi data 

publicării 

  

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările normative în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care 

a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor normative ale 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

  A fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea 

nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările 

ulterioare, fiind afişat pe site-ul instituţiei noastre la data 

de 26.11.2013.  

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

  

lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200
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 Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din 

administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”, în domeniul public al 

Judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi 

darea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a unor părţi de imobile aflate 

în domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele 

Române”. 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul dezvoltării regionale și 

administrației publice 

 

 

Nicolae - Liviu Dragnea 

 

Ministrul mediului 

și schimbărilor climatice 

 

 

 

Rovana Plumb 

 

 

 

 

Ministrul delegat pentru ape,  

păduri și piscicultură 

 

 

Lucia Ana Varga 

 

 


