
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, 
aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, aflată în subordinea Ministerului 
Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Art. 1. – Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea 
nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu 
modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unei părţi din 
imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, 
din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” aflată 
în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale. 

 
Art. 2. – După preluare, partea de imobil transmisă potrivit 

prevederilor art. 1 se utilizează de către Ministerul Apărării Naţionale pentru 
realizarea unor construcţii noi şi amenajări la terenuri, în vederea relocării 
Farului de aterizare Gura Portiţei. 

 
Art. 3. – Predarea-preluarea părţii de imobil prevăzută la art. 1 se 

face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 12 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

FLORIN  IORDACHE 
 



Anexă 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea 

Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, aflată în subordinea Ministerului Mediului,  
în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 

 
Nr. 

MFP 
Codul 
de 
clasificaţie 

Denumirea 
bunului 

imobil care 
face 

obiectul 
actului 

normativ 

Adresa  Elemente cadru de 
descriere tehnică/ 
Carte funciară/ 

Nr.cadastral  

Valoarea de 
inventar 
totală a 

bunului din 
care se 

transmite 
partea de 

imobil care 
face obiectul 
transmiterii  

(lei) 

Valoarea 
părţii de 

imobil care se 
transmite  

(lei) 

Valoarea 
părţii bunului 

imobil care 
nu se 

transmite 
(lei) 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 

imobilul în 
administrare/

CUI  

Persoana 
juridică la care 

se transmite 
imobilul în 

administrare/ 
CUI 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
108.352 
parţial 

8.08.02 Imobil 
Grindul 
Lupilor-
parţial 

Judeţul Constanţa, 
comuna Mihai 
Viteazu  

Suprafaţa terenului - 
0,2100 ha 
Valoarea contabilă - 
1.470 lei 
CF 102627 
Nr.cad.102627 

14.525.000 1.470 14.523.530 Statul român, 
din 
administrarea 
Administraţiei 
Rezervaţiei 
Biosferei 
„Delta 
Dunării” din 
subordinea 
Ministerului 
Mediului  
CUI-
16335444 
 

Statul român, în 
administrarea 
Ministerului 
Apărării 
Naţionale 
CUI-4183229 

 
 




