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Nr.14104/11.07.2022 

 

 

 

ANUNŢ 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică locală republicată, aducem la cunoștință publică Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea regulamentului de navigație pe Balta Comana, Județul Giurgiu 

însoțit de următoarele documente: 

-  referatul de aprobare nr. 14096 din 11 iulie 2022 al preşedintelui; 
-  raportul de specialitate nr. 14103 din 11 iulie 2022 al Direcţiei patrimoniu, coordonare servicii 
publice de interes județean și administrativ; 
 - anexa nr.1 la proiectul de hotărâre. 
             

Proiectul de hotărâre va fi supus aprobării în ședința de Consiliu județean. 
 

            În termen de 10 zile calendaristice de la afişare, persoanele fizice şi persoanele juridice 

interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire 

la proiectul de act normativ, la sediul Consiliului Județean Giurgiu din Bulevardul București 

Nr.10, Municipiul Giurgiu, cod poștal: 080045, telefon: 0372.46.26.11, fax: 0372.46.26.51, mail: 

cjg@cjgiurgiu.ro,  cjgiurgiu@gmail.com, adresă web: www.cjgiurgiu.ro. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Dumitru Beianu 

 

 

 

 

mailto:cjg@cjgiurgiu.ro
http://www.cjgiurgiu.ro/
mailto:cjg@cjgiurgiu.ro
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Proiect nr.158/11.07.2022 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 INIŢIATOR, 

                                                                                         PREŞEDINTE, 

                                                                                                Dumitru BEIANU 

 

 

                                                         AVIZAT, 

                                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                        Aurelia BREBENEL 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea regulamentului de navigație pe Balta Comana, Județul Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.14096 din 11 iulie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.14103 din 11 iulie 2022 al Direcţiei Patrimoniu coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ; 

- anunțul public nr.14104 din 11 iulie 2022; 

- avizul nr. _____/________ 2022 al Căpităniei Zonale Giurgiu - Autoritatea Navală Română; 

- avizul nr. _____/________ 2022 al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

- avizul nr. _____/________ 2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile 

navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă Regulamentul de navigație pe Balta Comana, Județul Giurgiu, astfel 
cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze 

Regulamentul de navigație pe Balta Comana, Județul Giurgiu. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Administrației Parcului Natural Comana, Direcției 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ și Serviciului Juridic-

contencios și contracte pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

 

 

Giurgiu,                          2022 

Nr. ........ 
Adoptată cu ____voturi ,,pentru”, ___voturi ,,împotrivă” şi ___,,abţineri” 

 



ANEXĂ 

la Hotărârea nr. _____din_____2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

REGULAMENT DE NAVIGAŢIE PE BALTA COMANA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

 

Art.1. (1) Prezentul regulament s-a elaborat în temeiul atribuțiilor conferite Consiliului 
Județean Giurgiu  de prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind 
transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în considerarea faptului că, prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea 
nominală și pe porțiuni a căilor navigabile interioare ale României, astfel cum a fost modificată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2020, Balta Comana  nu face parte din  categoria căilor 
navigabile interioare ale României. 
(2)  Regulamentul conține un sistem unitar de norme care reglementează navigația 
ambarcațiunilor de agrement, sportive, a celor având ca scop deservirea populației, precum și 
supravegherea și controlul acesteia. 
(3)  Regulamentul nu exonerează conducătorii ambarcațiunilor de respectarea regulilor speciale 
de navigație stabilite de autoritățile competente. 

Art.2. (1) Balta Comana face parte din Parcul Natural Comana, Județul Giurgiu și  
reprezintă o zonă naturală protejată de interes național. 

 (2) Imobilul Balta Comana face parte din domeniul public al județului Giurgiu fiind 
situat pe teritoriul a trei unităţi administrativ-teritoriale, respectiv: comuna Călugăreni – 199,46 
ha, înscris în cartea funciară 34434, identificat cu numărul cadastral 1428, comuna Mihai Bravu 
– 223 ha, înscris în cartea funciară 31395, identificat cu numărul cadastral 420 şi comuna 
Comana – 837,36 ha, înscris în cartea funciară 31610, identificat cu numărul cadastral 31610 şi 
are o suprafaţă totală de 1259,82 ha., din care ape stătătoare 1242,55 ha.   

 (3)  Amplasamentul Bălţii Comana se regăsește pe planșa care constituie anexă la 
prezentul Regulament. 

Art. 3. (1) Pe malul Bălţii Comana se regăsesc proprietăți particulare şi o serie de 
persoane juridice/agenţi economici, unele dintre ele cu obiect de activitate hoteluri, restaurant, 
alimentaţie publică, turism etc. 

Art. 4. (1) Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a navigației, evitarea accidentelor, 
protejarea zonei ecologice, păstrarea liniștii pentru populația din zonă, se interzice navigarea în 
imediata apropiere a digului baraj, construcție aflată în domeniul public al județului Giurgiu. 
(2) Este permisă plecarea/acostarea ambarcațiunilor de la/la pontoane sau direct de la/la mal în 
zonele special amenajate, însă aceasta se va face cu viteză redusă, pentru a nu pune în pericol 
integritatea persoanelor aflate în apă și pentru a nu produce valuri ce pot afecta celelalte 
ambarcațiuni. 
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) interdicția nu se aplica ambarcațiunilor care nu sunt 
propulsate de motoare electrice. 
(4) Dat fiind statutul de arie naturală protejată, navigația pe Balta Comana se va desfășura cu 
acordul prealabil al Administrației Parcului Natural Comana. 
 Art. 5. (1) Având în vedere statutul de arie naturală protejată, pentru evitarea poluărilor 
accidentale cu hidrocarburi, se interzice accesul pe Balta Comana a oricărui mijloc motorizat, 
hidroglisor sau ambarcațiune/echipament care utilizează carburant/combustibil fosil, cu excepția 
celor utilizate exclusiv de către autoritățile și instituțiile publice, aflate în exercitarea atribuțiilor 
legale. 

(2) Prin mijloc motorizat sau echipament se înțelege ambarcațiuni, mijloace de agrement, 
de tip ski-jet, pontoane, plute și altele care utilizează carburanți fosili, fie pentru generarea forței 



de propulsie (motoare termice inboard / outboard), fie pentru generarea energiei pentru 
alimentarea motoarelor electrice (generatoare de curent electric). 

Art. 6. (1) Se interzice desfășurarea activităților de întreținere a ambarcațiunilor, 
deținerea oricăror materiale și echipamente, precum și desfășurarea oricăror alte activități direct 
pe suprafața Bălţii și/sau în imediata vecinătate a acesteia, dacă există riscul de scurgeri de 
uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți și alte substanțe poluante. 
(2) Este interzis să se arunce, să se deverseze, să se lase să cadă sau să se scurgă în Baltă, obiecte 
sau substanțe de natură a crea o piedică sau un pericol pentru navigație sau o sursă de poluare. 
(3) Este interzisă conducerea unei ambarcațiuni de către o persoană aflată sub influența băuturilor 
alcoolice. 

Art. 7. (1) Pe suprafața Bălții Comana este permisă navigația ambarcațiunilor de 
agrement și sportive, precum și a celor având ca scop deservirea populației, propulsate cu vâsle, 
vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcționare și 
prevenirea poluării mediului și sunt conduse de personal calificat și brevetat pentru a presta 
această activitate, în conformitate cu legislația în vigoare. 

(2) Proprietarii ambarcațiunilor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcționarea 
corespunzătoare și dotarea cu personal calificat și brevetat corespunzător. 

Art. 8. Pentru desfășurarea navigației în condiții de siguranță, se stabilesc următoarele 
reguli: 
a) pe tot cuprinsul navigabil al Bălții Comana, ambarcațiunile de orice fel au obligația să reducă 
viteza până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător 
de ambarcațiune atent și diligent; 
b) schimbarea sensului de deplasare  se face numai în condiții de siguranță a navigației și fără a 
perturba buna desfășurare a altor activități; 
c) este interzis să se lase a ieși în afara bordurilor ambarcațiunilor, obiecte care ar putea să 
reprezinte un pericol pentru siguranța navelor, a materialelor sau instalațiilor plutitoare sau a 
instalațiilor aflate pe calea navigabilă sau în vecinătatea ei; 
d)  este interzisă amplasarea oricăror obiecte sau instalații plutitoare, inclusiv de tip ponton mobil 
și ambarcațiuni neconforme, care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranța navigației; 
e)  este interzisă staționarea ambarcațiunilor pe oglinda apei lacului, fără persoane la bord, la 

distanțe mai mari de 10 metri față de mal, indiferent dacă sunt amarate direct la mal sau la o 

amenajare de tip debarcader, fixat pe mal sau plutitor; 

f)  acostarea ambarcațiunilor este permisă doar în locuri special amenajate în acest sens, precum 

și în dreptul imobilului deținut în temeiul unui drept real. 

Art. 9. (1). În caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul 
ambarcațiunii trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziția sa pentru a salva aceste 
persoane. 

(2) Orice conducător de ambarcațiune, aflată în apropierea unei alte ambarcațiuni, 
victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau amenință să producă o obstrucționare a 
navigației, este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranța propriei sale nave, să 
acorde asistență imediată. 

Art. 10. (1) Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, 
potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte: 
a) încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 7; 
b) navigarea ambarcațiunilor cu motor electric la o distanță mai mică de 20 m față de maluri; 
c) încălcarea regulilor de navigație prevăzute la art. 9. 
(2) Contravențiile prevăzute la alin. 1 lit. a) -b) se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 5000 
lei. 
(3) Contravențiile prevăzute la alin. 1 lit. c)  se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei. 
(4) Accesul pe Balta Comana a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează 
carburanț i  fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice 
aflate în exercitarea atribuțiilor legale constituie contravenția prevăzută la art. 96 alin. (1) pct. 



21 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, 
și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000 
lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice. 

Art. 11. (1) Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului Regulament, 
precum și constatarea contravențiilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul 
Regulament se fac de către agenții constatatori - persoane împuternicite din cadrul Consiliului 
Județean Giurgiu stabiliți de către Președintele Consiliului Județean Giurgiu. 
(2) Procesul-verbal de constatare a contravențiilor se înaintează Președintelui Consiliului 
Județean Giurgiu sau persoanei desemnate de către acesta, în termen de cel mult 5 zile de la 
întocmire. 
(3) Stabilirea sancțiunilor pentru contravențiile constatate se face de către Președintele 
Consiliului Județean Giurgiu sau de către persoana desemnată de către acesta, în termen de cel 
mult 10 zile de la întocmirea procesului - verbal. 
(4) Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la 
domiciliul sau la sediul contravenientului, în termen de cel mult 30 zile de la întocmirea acestuia. 
Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor. 

 

 

 

 

 

 

                          PREŞEDINTE,                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                        Dumitru BEIANU                                             Aurelia BREBENEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

Nr.14096 din 11 iulie 2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Județul Giurgiu deține în domeniul public imobilul Balta Comana situat pe teritoriul a trei unităţi 

administrativ-teritoriale, respectiv: comuna Călugăreni – 199,46 ha, înscris în cartea funciară 34434, 

identificat cu numărul cadastral 1428, comuna Mihai Bravu – 223 ha, înscris în cartea funciară 31395, 

identificat cu numărul cadastral 420 şi comuna Comana – 837,36 ha, înscris în cartea funciară 31610, 

identificat cu numărul cadastral 31610 şi are o suprafaţă totală de 1259,82 ha., din care ape stătătoare 

1242,55 ha.   

Prin cererea nr.1/14.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu la nr. 2970/14.02.2022, 

firma S.C. JENNA'S ACTIVITIES S.R.L. având ca obiect de activitate ,,Activități de închiriere și leasing 

cu bunuri recreaționale și echipament sportiv’’, ne solicită acordul pentru desfășurarea activității unui 

turism nepoluant, de recreere, dar și educațional, constând în deplasări în Delta Neajlovului (Balta 

Comana) cu hidrobicicletele de agreement și bărci cu vâsle actionate manual, fără folosirea de motoare 

termice. Andocarea hidrobicicletelor și a bărcilor se va face la un ponton plutitor ancorat în mal. 

Deplasările în Balta Comana se vor face numai în zona stabilită prin acordul de parteneriat încheiat cu 

Administrația Parcului Natural Comana.  

Imobilul Balta Comana face parte din Parcul Natural Comana fiind o arie protejată de interes 

national. 

Conform prevederilor art. 19 din Ordonanţa nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile 

navigabile interioare: 

   ” (1)Reglementările, supravegherea şi controlul navigaţiei în apele naţionale, altele decât cele 

navigabile, sunt de competenţa consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, pe teritoriul cărora se află aceste ape. 

   (2) Reglementările prevăzute la alin. (1), întocmite de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, se aprobă de către minister. 

   (3) Activitatea de supraveghere şi control se organizează de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Autorităţii Navale Române”. 

 Ulterior aprobării regulamentului de către consiliul județean, acesta va fi transmis către 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru emiterea ordinului de ministru. 

   Având în vedere competențele atribuite consiliului județean prin regulamententele de navigatie 

este necesară aprobarea unor măsuri prin care să se asigure: 

- desfăşurarea în condiții de siguranţă a navigaţiei, evitarea accidentelor, protejarea zonei 

ecologice, păstrarea liniştii pentru populaţia din zonă şi persoanele aflate la odihnă şi agrement; 

- evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi; 

- protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni, etc; 

 

Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu procedura iniţierii proiectelor de hotărâri, 

prevăzută de art.182 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

INIŢIEZ 

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: ”PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea 

Regulamentului de navigație pe Balta Comana, imobil aflat în domeniul public al Județului Giurgiu” 

 

 

Prezentul Referat de aprobare şi Proiectul de hotărâre se înaintează Direcției Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, pentru întocmirea raportului de 

specialitate în vederea dezbaterii şi aprobării proiectului de hotărâre de către consiliul judeţean. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru BEIANU 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejat%C4%83


CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU  

Direcția Patrimoniu coordonare servicii publice de interes județean și administrativ 

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean 

Nr.14103 din 11 iulie 2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de navigație pe Balta Comana, imobil aflat în 

domeniul public al Județului Giurgiu  

 

 

Prin cererea nr.1/14.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu la nr.2970/14.02.2022, 

firma S.C. JENNA'S ACTIVITIES S.R.L. având ca obiect de activitate ,, Activități de închiriere și leasing 

cu bunuri recreaționale și echipament sportiv’’, ne solicită acordul pentru desfășurarea activității unui 

turism nepoluant, de recreere, dar și educațional, constând în deplasări în Delta Neajlovului (Balta 

Comana) cu hidrobicicletele de agreement și bărci cu vâsle acționate manual, fără folosirea de motoare 

termice. Andocarea hidrobicicletelor și a bărcilor se va face la un ponton plutitor ancorat în mal. 

Deplasările în Balta Comana se vor face numai în zona stabilită prin acordul de parteneriat încheiat cu 

Administrația Parcului Natural Comana. 

„Balta Comana” este un imobil aflat în domeniul public al Județului Giurgiu fiind situată pe 

teritoriul a trei unităţi administrativ-teritoriale, respectiv: comuna Călugăreni – 199,46 ha, înscris în cartea 

funciară 34434, identificat cu numărul cadastral 1428, comuna Mihai Bravu – 223 ha, înscris în cartea 

funciară 31395, identificat cu numărul cadastral 420 şi comuna Comana – 837,36 ha, înscris în cartea 

funciară 31610, identificat cu numărul cadastral 31610 având o suprafaţă totală de 1259,82 ha, din care 

ape stătătoare 1242,55 ha.  

Imobilul Balta Comana face parte din Parcul Natural Comana fiind o arie protejată de interes 

național. 

Reglementările, supravegherea şi controlul navigaţiei în apele naţionale, altele decât cele 

navigabile, sunt de competenţa consiliilor judeţene. Aceste obligaţii derivă din prevederile art.19 din 

Ordonanţa nr.42/1997 privind transportul maritim pe căile navigabile interioare: 

”(1) Reglementările, supravegherea şi controlul navigaţiei în apele naţionale, altele decât cele 

navigabile, sunt de competenţa consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, pe teritoriul cărora se află aceste ape. 

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1), întocmite de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, se aprobă de către minister. 

(3)Activitatea de supraveghere şi control se organizează de consiliile judeţene, respectiv de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Autorităţii Navale Române”. 

Având în vedere competențele atribuite consiliului județean privind regulamentele de navigație 

este necesară aprobarea unor măsuri prin care să se asigure: 

- desfăşurarea în condiții de siguranţă a navigaţiei, evitarea accidentelor, protejarea zonei 

ecologice, păstrarea liniştii pentru populaţia din zonă şi persoanele aflate la odihnă şi agrement; 

- evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi; 

- protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni, etc; 

 Regulamentul conține un sistem unitar de norme care reglementează navigația ambarcațiunilor de 

agrement, sportive, a celor având ca scop deservirea populației, precum și supravegherea și controlul 

acesteia. 

 Prin adresa nr.1279/GV/16.05.2022, Administrația Parcului Natural Comana R.A. ne-a comunicat 

că nu are propuneri privind îmbunătățirea conținutului regulamentului elaborat. 

 Ţinând cont de cele prezentate, considerăm că se impune aprobarea Regulamentului de navigație 

pe Balta Comana. 

 Ulterior aprobării regulamentului de către consiliul județean, acesta va fi transmis către 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  pentru emiterea ordinului de ministru. 

Faţă de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate care, împreună cu Proiectul de 

Hotărâre şi Referatul de aprobare, va fi înaintat Secretarului General al Județului Giurgiu. 

                      

                     Director executiv,  

                      Daniela Burcea                       Șef serviciu, 

                                     Alin Mihăilă                         Consilier,  

                                                    Cristiana Ancu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejat%C4%83
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S.C. JENNA'S ACTIVITIES S.R.L.

Nr. /4 t s 7./z
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Citre, llti': .:., .,ri. :,Fl'lE /rt A ]., )-

CONSILIUL JUDETEAN GTURGIU

Domnului Preqedinte Dumitru Beianu

Stimate Domnule Preqodinte,

S.C. JENNA'S ACTIYITIES S.R.L., CIF 42658134, nr. Reg. Com. J52143812020' ct

sediul in sat Comana, Str. Neajlov, nr.460, comuna Comana, reprezentati prin adminislrator

Olteanu Ioana Jena, avdnd ca objeot de activitatc .,ActivitAli de inchiriere qi leasing cu bunuri

recrealionale gi echipamcnt sportiv". cod cAEN 7721, prin prezenta solicit5m acordul

dumneavoastrd, in calitate de proprietar al Billii Comana, pentru desfEqurarea activitalii.

Menlionim ci activitatea consti in dezvoltarea in zonl a unui turism nepoluant, de

recreere, dar Ei educalional constand in deplasiri in Delta Neajlovului (Balta Comana) cu

hidrobiciclete de agreement gi bdrci cu vdsle acfionate manual, lira ftrlosirea de motoare termice.

Andocarea hidrobicicletelor gi a bdrcilor se va face Ia un ponton plutitor ancorat in mal.

De asemenea, deplasdrile in Balta Comana se vor desliqura numai in zona stabiliti prin

acordul de parteneriat incheiat cu Administra{ia Parcului Natural Comana.

Anexim prezentei copia Certiticatului de inregistrare fiscali.

Cu stimi.

ADMINISTRA,TOR

C)lteanu Ioana Jena .\ciMi'ti.s;
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contea,ia pentru vilar!

REGrA NATTONALA A PADUR|LOR - ROMSTLVA
ADMII.IISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A.
Ot 4LL - 412A, com. Comana, jud. GIURGIU, cod 087055,
tel: 0372998863, fax: 0372899062, www.comanaparc. ro
e-mail; comanaparc@comanaparc.ro

Nr. 1 279lGV/1 6 .05.2022

iffi,l /b. oe4u
Citre:

coNstLtuL JUDETEAN GtuRGtu
Direclia Patrimoniu coordonare servicii publice d€ interes iudelean 9i administrativ
Serviciul Coordonare si control servicii publice de interes judelean

Releritor la: proiectul de Regulament de navigatie pe Balta Comana

Prin prezenla, lald de solicitarea dvs. de emitere a unui punct de vedere al R.N.p.-
Romsilva, Administralia Parcului Natural Comana R.A. privitor la proiectul de Regulament
de navigalie pe Balta comana, vd comunicrm ci, in ceea ce ne privegte, nu avem nici o
propunere sau sugestie meniti sd conduce la imbunitalirea confinutului acestuia.

Cu stimd,

Valentin cRIGORE
director
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REGISTRATURA GENERALA
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Ref. proiect Regulament de navigalie ttL
l mesaj

Parcul Natural Comana <comanaparc@gmail.com>
C6tre: Miruna Eftimiu <cigiurgiu@gmail.com>
Cc: Valentin Grigore <valentingrigorez@gmail.com>, ionescu bogdan <boglup7g@yahoo

R.N,P, Romsilva - Administralia Parcului Natural Comana R.A.
Tel: +40372998863
www.comanaparc.ro

i20n

6
soliciterii dvs em a unut

fhess'w

U,o- kP-Buna ziua!

Va inaintAm atagat adresa noastra nr. 1279116.05.2022, care constituie rdspunsul dal
punct de vedere referitor la proiectul de Regulament de navigalie pe Balta Comana.
Cu stime gi deosebit respect,

#,i
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E 1279_16052022.PDF
457K
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ROMANIA
JUDETUL GrURGrrl

CONSILIUL JTTDETEAN GIIiRGITI
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Direc{ia Patrimoniu coordonare servicii publice de interes judefean qi administrativ
Serviciul Coordonare gi control servicii publice de interes jude{ean

llB. setif /o.o;..t u.

CATRE,
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL

COMANA

Urmare solicitarii referitoare 1a desfiqurarea unor activitili ce presupun

navigafia de ambarcaliuni pe Balta Comana Ei conform legislaliei in vigoare a

fost elaborat un proiect de regulament de navigalie pe Balta Comana, pe care il

anexim la prezenta.

Avdnd in vedere cele precizate, vE solicitlm punctul dumneavoastri de

vedere, date fiind atribu(iile conferite Consiliului Jude{ean de prevederile art.l9

din Ordonanja Guvernului nr.4211991 privind transportul maritim qi pe cdile

navigabile interioare, republicatE, cu modificdrile qi completdrile ulterioare gi

avdnd in vedere Hotdrdrea Guvernului nr. 66512008 pentru stabilirea nominald qi

pe por{iuni a c6ilor navigabile interioare ale Rom6niei, astfel cum a fost

modifi catl prin Hotdrdrea Guvemului nr. 7 41 12020.

Cu stimd,
Preg dinte,

Dumi B Director executiv,
Daniela BURCEA

a

Consilier,
cristia#ANCU(fr'n

Giurgiu, Bulevardul Bucuretti Nr. 10, Cod pottal:080045

Telefon: 0372 45 26 ll Fax: 0372 46 26 5L

E-mail: cie@cisiureiu.Iq

cjglu rgiu @gmail.com Web :ww!y.cjgrlIgilll!
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ROMANT,I
JUDETUL GIURGIU

CONSTLI]L JIIDETEAN CTTIRGITI
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Direcfia Patrimoniu coordonare servicii publice de interes jude{ean gi administrativ
Serviciul Coordonare qi control servicii publice de interes jude{ean
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CATRE, 3Jv/]7.,'t i;)T-
SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS SI CONTRACTE

f.li:: i-, iI l i:**. r i"l iir:t {i I t1 [&ALA_

I

Director executiv,
Daniela BURCEA

a

i

prezenta vd transmitem spre verificare qi avizare ,,Regulamentul

de navigalie pe Balta Comana " adoptat in temeiul atribuliilor conferite

consiliului Judelean de prevederile art.19 din ordonanfa Guvemului nr.4211997

privind transportul maritime qi pe c6ile navigabile interioare, republicati, cu

modific6rile qi completdrile ulterioare qi avand in vedere Hot5r6rea Guvernului

nr. 665/2008 pentru stabilirea nominali qi pe porliuni a ciilor navigabile

interioare ale Romaniei, astfel cum a fost modificatd prin Hot6r6rea Guvernului

nr.74112020.

$ef serviciu,
AIinMIHAILA

Consilier,
Cris

Nr 1tr3

cisiursiu roemail.com

7

ANCU

Giurgiu, Bulevardul Bucuretti Nr. 10, Cod pottal: O8OO45

Telefon: 0372 46 26 ll FaIc 0372 46 26 5t
E-mail: cie@cisiurpiu.ro:

Web :www.ciRiursiu.ro
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ROMANIA
JUDETUL GIURGIU

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
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Op€ralor d6 drt. rr c&rrcterpersolsl

Serviciul juridic - contencios si contracte

Nr.6109i 11.04.2022

Citre,

Direc{ia Patrimoniu - coordonare serricii publice de interes jude{ean gi administrativ.
Serviciul Coordonare qi control servicii publice de interes judetean

- Ref,: adresa dumneavoaslrd nr. 6109/25.03.2022 privind veriJicare ;i
avizare ,,Regulamentului de navigalie pe Balta Comana"

Prin prezenta vd aducem la cunoqtinli cI am verificat din punct de vedere
juridic documentele inaintate de cdtre dumneavoastri, respectiv ,,Regulamentul
de navigalie pe Balta Comana"

Acesta corespunde normelor qi prevederilor legale in vigoare la aceastd

data: Ordonanfa Guvemulul nr.42/1997 privind transportul maritim;i pe ciile
navigabile interioare, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

HotirArea Guvemului m. 66512008 pentru stabilirea nominali qi pe porliuni a

cdilor navigabile interioare ale RomAniei, astfel cum a fost modiflrcatd prin
Hotirdrea Guvemului nr. 7 41 12020.

Avdnd in vedere ci acest Regulament trebuie aprobat prin Hot6r6re a

Consiliului Judejean Giurgiu vd retransmitem documentele inaintate pentru
inilierea demersurilor necesare Proiectului de HotdrAre, urm6nd a fi depuse la

Serviciul monitorizare procedure administrative, cancelarie consiliu pentru o
qedinld viitoare.

Sef serviciu, Consilier juridic,

Crisu Petru!-Alexan Tudor

. ,,1,l l/tt,(q
.{''(." ', '

#' k,/-

Nina-Carme

E-mail: cie@.cisiurgiu.ro: ci qiursiurAsmail,com ; web .f{)

Giurgiu, Bulevarrlul Bucureqti Nr. 10, Cod pogtal: 080045

Ielefon: 0372 46 11 Fax: 0372 ,16 26 51


