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Ref: Obiectivul de investiții ,,Modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

traseul Tulcea – Chilia Veche” ce face trimitere la conexiunea drumului propus 

pentru modernizare cu rețeaua TEN-T, reprezentată în Județul Tulcea de 

drumul național DN22, Brăila – Tulcea- Constanța, finanţat prin Programul 

Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6, Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1., 

stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 

la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel dedicat zonei de 

Investiții teritoriale integrate Delta Dunării  

 

 Consiliul Judeţean Tulcea administrează în prezent întreg patrimoniul public de interes 

judeţean stabilit ca atare prin efectul legii care include şi drumurile judeţene şi imobilele (e.g., diguri, 

canale, teren agricol, păşuni, păduri s.a.) parte a ansamblurilor funcţionale de tipul amenajărilor 

agricole şi/sau piscicole amplasate în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.  

 Amenajarea Agricolă Sireasa este una dintre aceste amenajări situată în Rezervaţia Biosferei 

Delta Dunării, zonă ce a fost declarată prin lege, inclusiv prin Constituţie, ca domeniu public de 

interes judeţean, fiind bunuri domeniale prin natura lor ce aparţin unităţilor administrativ teritoriale 

competente. 

 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării are o valoare universală recunoscută prin includerea 

acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei (1990), în cadrul Programului „Omul şi 

Biosfera“ (MAB), lansat de UNESCO în 1970. 

 Încă din septembrie 1990, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută ca zonă 

umedă de importanţă internaţională şi a fost cuprinsă în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi 

Natural elaborată de Comitetul Patrimoniului Mondial în baza Convenţiei privind Protecţia 

Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, adoptată de Statele Membre UNESCO în 1972, aceste 

programe fiind tot atâtea măsuri de protecţie împotriva activităţilor umane cu efecte distructive care 

au ca obiect zonele menţionate, a căror valoare este importantă atât pentru România, cât şi pentru 

întreaga umanitate. 

 În pofida protecţiei pe care ar trebui să o asigure acestor active recunoaşterea internaţională a 

regimului special al zonei şi regimul domenial consacrat la nivel constituţional, Judeţul Tulcea se 

confruntă de ani de zile, dar cu precădere în ultima perioadă, cu acţiunile abuzive şi dolosive, cu 

consecinţe distructive, exercitate de societatea comercială Agrodelta Sireasa S.A., care acţionează prin 

intermediul acţionarului majoritar şi fost administrator al său, numitul Traian Rece, care o controlează 

în fapt şi în prezent, pentru a dobândi părţi din acest domeniu despre care are cunoştinţă că este de 
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interes public şi nu poate face obiectul proprietăţii private. 

 Astfel, parte din acest patrimoniu naţional şi universal este contestată şi pretinsă cu rea 

credinţă de societatea S.C. Agrodelta Sireasa S.A., care contestă atât dreptul de proprietate asupra 

terenurilor agricole, digurilor şi canalelor amplasate în perimetrul Amenajării Agricole Sireasa cât şi 

pe cel asupra drumului judeţean DJ 222N. 

 În particular, în ceea ce priveşte bunul public de interes judeţean DJ 222N, S.C. Agrodelta 

Sireasa S.A., deşi cunoaşte foarte bine amplasamentul şi regimul juridic de drept public al acestuia, a 

susţinut că acesta ar fi situat pe digurile de apărare ale Amenajării Agricole Sireasa şi că ar fi 

proprietatea sa privată deşi în realitate acest drum nu se află pe digurile de apărare sau contur ci pe o 

construcţie asimilată digului (având în vedere tipul terenului care este mlăştinos).  

În toate acţiunile sale S.C. Agrodelta Sireasa S.A. se bazează pe o prezentare intenţionat 

trunchiată şi/sau distorsionată
1
 a regimului juridic al bunurilor imobile proprietate publică pe 

care le pretinde, urmărind în primul rând crearea aparenţei unei incertitudini cu privire la 

validitatea şi legitimitatea dreptului de proprietate publică al Consiliului Judeţean 

Tulcea/Judeţului Tulcea asupra DJ 222N şi crearea şi menţinerea artificială şi abuzivă a unei 

stări litigioase cu privire la bun, pentru a putea bloca administrarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a acestora. 

Pentru a-şi atinge scopul, S.C. Agrodelta Sireasa S.A. nu ezită să folosească orice mijloace 

pentru a induce în eroare autorităţile centrale şi a le determina să blocheze suspendarea 

procedurii de finanţare din fonduri europene a drumului județean DJ 222N, care leagă Chilia 

Veche de Tulcea (68km), sumele fiind alocate prin instrumentul ITI Delta Dunării. 

Astfel, în urma unei sesizări adresate Ministerului Dezvoltării Regionale, S.C. Agrodelta 

Sireasa S.A. a reuşit să convingă factorii de decizie cu privire la existenţa unei incertitudini cu 

privire la validitatea şi legitimitatea dreptului de proprietate publică al Consiliului Judeţean 

Tulcea/Judeţului Tulcea asupra DJ 222N şi să determine luarea măsurii suspendării procedurii de 

finanţare din fonduri europene a reabilitării drumului județean DJ 222N, în sumă de 203.496.456 

lei (cu TVA inclus)
2
. Măsura suspendării ce face obiectul Adresei nr. 351/29.12.2017 a 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, ataşată ca 

Anexa nr. 1.  

Este clar că, după bine de 20 de ani de la data adoptării Legii nr. 69/1996 pentru modificarea 

şi completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Dunării“, prin care s-a declarat clar domenialitatea publică de interes judeţean a amenajărilor agricole 

din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, S.C. Agrodelta Sireasa S.A. continuă să încerce, prin orice 

mijloace, să obţină, fără nici un fel de legitimitate, dreptul de proprietate privată asupra terenurilor 

agricole, digurilor şi canalelor amplasate în perimetrul Amenajării Agricole Sireasa, despre care ştie, 

nu doar din lege, dar şi din diferite hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în litigii 

în care a fost parte şi care i se opun cu putere de lucru judecat, faptul că sunt proprietate publică, parte 

a domeniului public de interes judeţean, şi nicidecum proprietatea sa privată, în realitate inexistentă şi 

pretinsă abuziv, în contra declaraţiei exprese a legii şi a consfinţirii judiciare definitive şi irevocabile 

                                                 
1  S.C. Agrodelta Sireasa S.A. a notat litigiile care vizează dreptul de proprietate asupra digurilor şi drumului judeţean în toate 

Cărţile Funciare în care sunt intabulate secţiuni de drum, deşi în cadrul Amenajării Agricole Sireasa, asupra căreia pretinde că 

are drepturi, este amplasată doar o parte din acest drum. 

2  Conform Devizului General „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Tulcea – Chilia Veche”, elaborat la 

12.02.2018 de către proiectantul Asocierea Best Consulting & Design S.R.L. şi Search Corporation S.R.L. (Anexa nr. 2). 



 

 3 

cu privire la inexistenţa unui drept de proprietate privată al acestei societăţi asupra bunurilor de interes 

public judeţean. 

În considerarea celor mai sus arătate, prin prezentul Memoriu vă solicităm suportul pentru a 

identifica posibilele soluţii legale de înlăturare pe cale administrativă a impedimentelor instituite şi 

menţinute abuziv de către S.C. Agrodelta Sireasa S.A, pe fondul aparentei dispute asupra titlului de 

proprietate publică asupra DJ 222N, asupra activelor parte din domeniul public de interes judeţean 

care fac parte din Amenajarea Agricolă Sireasa, bariere care reprezintă, după cum veţi vedea mai jos, 

doar artificii procedurale prin care nu se face altceva decât se periclitează un important proiect de 

interes judeţean care poate beneficia de finanţare europeană şi, implicit, interesul Statului Român.

 Demersurile noastre sunt justificate de faptul că, în ultimii doi ani, S.C. Agrodelta Sireasa 

S.A. a introdus zeci de cereri la instanţe cu diverse competenţe (s.n., peste 80 de litigii de carte 

funciară şi alte zeci de litigii privind concesiunile şi dreptul de proprietate asupra terenurilor şi 

construcţiilor speciale din Amenajarea Agricolă Sireasa, inclusiv drumul judeţean DJ 222N), cele mai 

multe urmărind doar blocarea artificială a situaţiei juridice a activelor parte a Amenajării Agricole 

Agrodelta Sireasa prin notarea în cărţile funciare aferente acestora a litigiilor pe care le-a iniţiat 

tocmai pentru a induce aparenţa unei neclarităţi cu privire la dreptul de proprietate şi a face imposibilă 

accesarea fondurilor europene pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea infrastructurii de 

transport regional pe traseul Tulcea – Chilia Veche” ce face trimitere la conexiunea drumului propus 

pentru modernizare cu rețeaua TEN-T, reprezentată în Județul Tulcea de drumul național DN22, 

Brăila – Tulcea- Constanța finanţat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 

6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1., stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale, apel dedicat zonei de Investiții teritoriale integrate Delta Dunării. 

 S.C. Agrodelta Sireasa S.A. a acţionat şi acţionează cu vădită rea credinţă în toate acţiunile 

împotriva Consiliului Judeţean Tulcea, caracterul vădit abuziv şi şicanatoriu al sutelor de sesizări, 

plângeri, acţiuni, iniţiate de S.C. Agrodelta Sireasa S.A. împotriva Consiliului Judeţean 

Tulcea/Judeţului Tulcea fiind dincolo de orice dubiu sau neînţelegere, S.C. Agrodelta Sireasa S.A., 

prin reprezentantul său Traian Rece, urmărind doar să obţină şi, respectiv, să maximizeze prin orice 

mijloace avantaje patrimoniale necuvenite în dauna domeniului public de interes judeţean. 

 În continuare vă prezentăm pe larg situaţia juridică a activelor parte a domeniului public de 

interes judeţean din Amenajarea Agricolă Sireasa blocate de numitul Traian Rece prin intermediul 

acţiunilor S.C. Agrodelta Sireasa S.A. 

1. Situaţia juridică a activelor Amenajării Agricole Sireasa  

1.1. Consideraţii prealabile 

1.1.1. Toate activele parte din Amenajarea Agicolă Sireasa cu privire la care, prin 

cererile de chemare în judecată formulate, Agrodelta Sireasa reclamă diverse 

drepturi – incluzând terenul, canalele principale şi secundare şi digurile care, 

în ansamblul lor funcţional, formează amenajarea - fac parte din domeniul 

public de interes judeţean al Judeţului Tulcea, prin efectul legii, inclusiv al 

Constituţiei, sau în baza a diverse hotărâri judecătoreşti definitive şi 

irevocabile, prin care acestea au fost declarate ca fiind de uz şi interes public 

judeţean. 

1.1.2. Deşi încă din anul 2003, anul privatizării, dosarul de privatizare  preciza că 

societatea scoasă la privatizare – respectiv Agrodelta Sireasa - nu deţine în 
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proprietate nici unul dintre bunurile pentru care a iniţiat acţiuni împotriva 

Consiliului Judeţean Tulcea/Judeţului Tulcea şi, deşi avea cunoştinţă, din 

diverse surse publice, formale şi/sau oficiale, că nu are nici un fel de temei 

legal în baza căruia să pretindă recunoaşterea sau constituirea unor drepturi 

asupra activelor din Amenajarea Agricolă Sireasa şi/sau primirea de 

despăgubiri, Agrodelta Sireasa, prin reprezentantul său, Traian Rece, susţine 

că terenul şi digul pe care ar urma să fie amplasat obiectul de investiţii aferent 

proiectului Modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 

Tulcea – Chilia Veche s-ar afla în proprietatea Agrodelta Sireasa, împreună 

cu întreaga Amenajare Agricolă Sireasa, adică inclusiv cu pădurile, păşunile 

s.a. amenajare pe care SC Agrodelta Sireasa prin  licitația din 1998 a avut-o 

în concesiune timp de 20 de ani, până în anul 2018. 

1.1.3. Atât digurile, cât şi drumul judeţean care fac obiectul pretenţiilor 

Agrodelta Sireasa sunt declarate bunuri domeniale prin lege, fiind prin 

natura lor de interes public şi, deci, putând face doar obiectul exclusiv al 

dreptului de proprietate publică, conform art. 136 alin. 3 din Constituţie, în 

raport de prevederilor Legii nr. 82/1993, astfel cum a fost modificată la art. 

10 alin. 2 prin Legea nr. 69/1996, art. 5 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, art. 3 

alin. 1 şi alin. 3 şi 4 Legea nr. 213/1998 şi art. 135 alin. 4 din Constituţie şi a 
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Ordonanţei Guvernului privind regimul drumurilor nr. OUG nr. 43/1997
3
. 

1.1.4. Prin formularea de plângeri împotriva încheierilor de carte funciară prin care 

a fost intabulat dreptul de proprietate al Judeţului Tulcea asupra terenului, 

digurilor şi canalelor parte a Amenajării Agricole Sireasa asupra cărora ştie 

că nu are nici un drept legal, şi prin notarea acestor litigii şicanatorii nu doar 

în cărţile funciare relevante ci şi în alte cărţi funciare care au ca obiect 

secţiuni din traseul Chilia – DJ222N, Agrodelta Sireasa împiedică deliberat, 

cu rea voinţă şi rea credinţă, dezvoltarea infrastructurii de transport de interes 

judeţean, acţiune pentru care ar trebui să răspundă nu doar prin plata de 

despăgubiri reprezentând contravaloarea investiţiilor pierdute de Consiliul 

Judeţean Tulcea/Judeţul Tulcea, ci şi penal. 

                                                 
3  Conform art. 136 alin. (3) din Constituție: „Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic 

valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, 

precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.” 

Legea la care face referire Constituția este Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică care, la art. 3 alin. (1) 

stabilește că: „Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie (n. ns.: după revizuirea 

constituției din anul 2003, art. 135 a devenit art. 136), din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi 

din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de 

unităţile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.” 

Din chiar Anexa Legii nr. 213/1998 reiese că sunt în domeniul public al statului următoarele bunuri: „pctul 7. rezervaţiile 

naturale şi monumentele naturii;  

Pctul 8.patrimoniul natural al Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";... 

Pctul 13. canalele navigabile, cuvetele canalului, construcţiile hidrotehnice aferente canalului, ecluzele, apărările şi consolidările 

de maluri şi de taluzuri, zonele de siguranţă de pe malurile canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt realizate 

acestea; ... 

Pctul 19. digurile de apărare împotriva inundaţiilor” 

De asemenea, în aceeași anexă se prevăd bunurile care sunt în domeniul public al județului. De interes sunt: 

„pctul 1. drumurile judeţene,  

pctul 8. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public naţional.” 

Menționăm că domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit și din „digurile de apărare împotriva 

inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean”. 

Potrivit pct. II din Anexa la Legea nr. 213/1998, drumurile judeţene şi digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt 

declarate de interes public naţional, sunt enumerate ca bunuri imobile distincte în lista bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public de interes judeţean. 

În baza art. 10 alin. 1 lit. (c) din Legea 69/1996 pentru modificarea şi completarea  articolului 10 din Legea nr. 82/1993 

privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" terenurile din perimetrul RBDD ocupate de amenajările agricole 

cuprinse în anexa nr. 2 la actul normativ menționat – între care se numără şi Amenajarea Agricolă Agrodelta Sireasa - 

constituie domeniu public de interes județean şi sunt în administrarea Consiliului Județean Tulcea, unitate a administrației 

publice locale. 

Potrivit punctului II din Anexa nr. 2 –  Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităților 

administrativ-teritoriale, digurile de apărare împotriva inundațiilor care nu sunt declarate de interes public național fac parte 

din domeniul public de interes județean. 

Conform art. 7 din OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, drumurile de 

interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu 

porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; oraşe şi 

municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; şi reşedinţe de comună. 

Totodată, confom prevederilor punctelor II.1 şi II.83 al anexei din Legea nr. 213/1998 drumurile judeţene şi digurile de apărare 

împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public naţional, fac parte din domeniul public de interes judeţean.  

Iar, conform art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998, domeniul public al judeţelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din 

anexă şi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt 

declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional. 

Prin Legea nr. 69/1996 se reglementează că terenurile aferente amenajărilor agricole şi piscicole exploatate de societăţile 

comerciale constituite prin desfiinţarea fostei Centrale a Deltei Dunării, între care şi terenul în suprafaţă de 5.480 de hectare 

din patrimoniul Agrodelta Sireasa S.A., fac parte din domeniul public de interes judeţean şi sunt date în administrarea 

Consiliului Judeţean Tulcea. 
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1.2. Iniţiatorii acţiunilor, domnul Traian Rece şi, respectiv, S.C. Agrodelta Sireasa 

S.A., au cunoştinţă, încă din anul 2003, că Amenajarea Agricolă Sireasa, 

împreună cu digurile şi canalele care deservesc exploatarea acesteia fac parte 

din domeniul public de interes judeţean 

1.2.1. Domnul Traian Rece, care a fost şi este la originea acţiunilor şicanatorii şi 

abuzive iniţiate de S.C. Agrodelta Sireasa S.A. împotriva Consiliului 

Judeţean Tulcea, a devenit acţionar al S.C. Agrodelta Sireasa S.A. în anul 

2003, prin achiziţionarea de la Autoritatea pentru Privatizarea şi 

Administrarea Participaţiilor Statului („APAPS”) a unui pachet de 558.756 

acţiuni, în valoare nominală de 25.000 lei
4
/acţiune, în valoare totală de 

13.968.900.000 lei
5
, respectiv un pachet majoritar de acţiuni reprezentând 

69,9228% din capitalul social total al societăţii. 

1.2.2. În Dosarul de prezentare privind oferta de vânzare de acţiuni gestionate 

de APAPS la S.C. Agrodelta Sireasa S.A. prin negociere („Dosarul de 

privatizare”), a fost clar precizată situaţia patrimonială a societăţii ale 

cărei acţiuni se vindeau, tocmai pentru ca oferta de preţ să poată fi 

fundamentată corespunzător. 

1.2.3. Astfel, încă dinainte de a achiziţiona acţiunile S.C. Agrodelta Sireasa S.A., 

domnul Traian Rece
6
, care deţine în concesiune terenurile din Amenajarea 

Agricolă Sireasa si pentru care a plătit redevența pretinde în acelaşi timp, de 

mai bine de 20 de ani, că deţine dreptul de proprietate atât asupra acestui 

teren cât şi asupra canalelor şi digurilor din cadrul Amenajării Agricole 

Sireasa şi încearcă obţinerea acestora în instanţă, deşi a luat cunoştinţă din 

informaţiile puse la dispoziţie în Dosarul de privatizare, de faptul că: 

- S.C. AGRODELTA SIREASA S.A. îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării, iar terenul agricol pe care îl 

exploatează împreună cu asociaţii este concesionat de către S.C. 

AGRODELTA SIREASA S.A. de la Consiliul Judeţean Tulcea în baza 

contractelor nr. 61/1998 şi 165/1999
7
;  

- din totalul patrimoniului deţinut, un procent de 90% îl reprezintă 

activele de natura construcţiilor speciale (amenajări de terenuri, 

diguri canale principale, canale secundare)
 8
; 

- până la data privatizării, Societatea a întocmit documentaţia în 

conformitate cu HG 834/1991 pentru obţinerea titlului de 

proprietate pentru terenurile aferente construcţiilor, documentaţia 

fiind respinsă pe motiv că în cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta 

Dunării nu se acordă titlul de proprietate pe terenuri decât 

persoanelor fizice conform Legii nr. 18/1991; 

                                                 
4  Valoare înainte de denominare. Echivalent al 2,5 RON după denominare. 

5  Valoare înainte de denominare. 

6 Actualmente acţionar majoritar al AGRODELTA SIREASA cu o participaţie de 99,92% din capitalul social al acestei societăţi. 

7  Conform pct. 1.1.12 din Secţiunea A – Prezentarea S.C. AGRODELTA SIREASA S.A. din Dosarul de privatizare. 

8  Conform pct. 1.1.12 din Secţiunea A – Prezentarea S.C. AGRODELTA SIREASA S.A. din Dosarul de privatizare. 
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- între S.C. AGRODELTA SIREASA S.A. şi Consiliul Judeţean Tulcea 

urma să se încheie un protocol pentru predarea digurilor şi 

canalelor către Consiliul Judeţean. Astfel, capitalul social al S.C. 

AGRODELTA SIREASA S.A. şi numărul de acţiuni putând suferi 

modificări
9
. 

1.2.4. Conform Procesului-verbal de desfăşurare a şedinţei de negociere organizată 

pentru vânzarea pachetului de acţiuni gestionat de APAPS la Agrodelta 

Sireasa S.A., nr. SE/1304 din 24.04.2003, a cărui copie este ataşată 

prezentului răspuns ca Anexa nr. 3, domnul Traian Rece a fost singurul 

ofertant care a depus ofertă pentru cumpărarea acţiunilor („PV negociere 

SE/1304”). 

1.2.5. Preţul pe acţiune ofertat de acesta a fost de aproximativ zece ori mai mic 

decât valoarea nominală a acţiunii, respectiv un preţ de 2.510 lei
10

 pentru 

o acţiune cu o valoare nominală de 25.000 lei.  

1.2.6. Potrivit celor consemnate în PV negociere SE/1304, în timpul 

negocierilor investitorul şi-a menţinut preţul de ofertă propus, motivat 

fiind, între altele, de faptul că în capitalul social şi în raportul de 

evaluare sunt cuprinse valori foarte mari, ponderea deosebită având-o 

digurile ce fac obiectul HG 1360/2001 care vor trece în proprietatea 

Consiliului Judeţean Tulcea cu titlu gratuit. 

1.2.7. În urma negocierilor purtate, între APAPS şi domnul Traian Rece s-a încheiat 

Contractul de vânzare cumpărare acţiuni nr. CT20 din 22.05.2003 în care, la 

art. 7.4.3. se prevede expres faptul că „Cumpărătorul îşi va asuma 

răspunderea pentru eventualele prejudicii cauzate de aplicarea HG 

1360/2001 ca urmare a semnării protocolului de predare-primire între 

Consiliul Judeţean Tulcea şi S.C. AGRODELTA SIREASA S.A. 

Cumpărătorul va putea reduce capitalul social corespunzător prejudiciului 

înregistrat prin aplicarea HG 1360/2001.” 

1.2.8. Suplimentar, mai evidenţiem alte aspecte din documentaţia de privatizare a 

societăţii Agrodelta Siresa S.A., din care reiese că aceasta nu are în 

patrimoniu nici terenuri (agricole, păduri, păşuni s.a.) şi nici diguri sau 

canale. 

1.2.9. La punctul 1.1.12. – Scurt istoric - din Secţiunea A – Prezentarea Societăţii 

Comerciale Agrodelta Sireasa S.A. din Dosarul de prezentare, APAPS a 

precizat că „din totalul patrimoniului deţinut de S.C. AGRODELTA SIREASA 

S.A. un procent de 90% îl reprezintă activele de natura construcţiilor 

speciale (amenajări de terenuri, diguri canale principale, canale 

secundare). Aceste amenajări se află în incinta agricolă Sireasa şi asigură 

condiţiile de exploatare a terenului agricol concesionat de societatea 

noastră. Amenajările de terenuri au fost preluate de societatea noastră prin 

Protocolul de înfiinţare şi au actualmente o valoare contabilă de 19.625.213 

                                                 
9 Conform Cap. 11 – Secţiunea B – Oferta de vânzare acţiuni gestionate de APAPS la S.C. AGRODELTA SIREASA S.A. din Dosarul 

de privatizare. 

10  Oferta finală îmbunătăţită de preţ a fost de 2.689 lei.  
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mii lei, fiind înregistrate în capitalul social al societăţii înregistrat la Oficiul 

Registrului Comerţului Tulcea”.  

1.2.10. La Capitolul 11 – Alte elemente suplimentare din Secţiunea B - Oferta de 

vânzare acţiuni gestionate de APAPS la AGRODELTA SIREASA S.A. se 

precizează că „în urma apariţiei HG nr. 1360/2001, între S.C. 

AGRODELTA SIREASA S.A. şi Consiliul Judeţean Tulcea urmează a se 

încheia un protocol pentru predarea digurilor, canalelor către Consiliul 

Judeţean Tulcea. Astfel, capitalul social al S.C. AGRODELTA SIREASA 

S.A. şi numărul de acţiuni pot suferi modificări. În cazul finalizării 

negocierilor, Cumpărătorul îşi va asuma răspunderea pentru eventualele 

prejudicii cauzate de aplicarea HG nr. 1360/2001 ca urmare a semnării 

protocolului de predare-primire între Consiliul Judeţean Tulcea şi S.C. 

AGRODELTA SIREASA S.A., dacă acesta nu se va încheia până la data 

începerii negocierilor”.  

1.2.11. Prin Procesul-verbal de desfăşurare a şedinţei de negociere organizată pentru 

vânzarea pachetului de acţiuni gestionat de APAPS la Agrodelta Sireasa S.A., 

având numărul de ieşire APAPS nr. SE/1304 din 24.04.2003, s-a consemnat 

că preţul pe acţiune oferit de singurul ofertant – domnul Traian Rece – a 

reprezentat aproximativ 10% din valoarea nominală a unei acţiuni – fiind de 

2.510 lei/acţiune. În cadrul negocierii purtate, după îndelungi discuţii şi 

argumentări şi de o parte şi de cealaltă, investitorul şi-a menţinut preţul de 

ofertă propus, motivat fiind de următoarele: [...] în capitalul social şi în 

raportul de evaluare sunt cuprinse valori foarte mari, pondere deosebită 

având digurile ce fac obiectul HG 1360/2001 care vor trece în proprietatea 

Consiliului Judeţean Tulcea cu titlu gratuit. În urma insistenţelor comisiei 

APAPS, oferta a fost îmbunătăţită doar până la 2.689 lei/acţiune. 

1.2.12. Clauza 7.4.3. din Contractul de vânzare-cumpărare acţiuni nr. CT20 din 

22.05.2003 încheiat în urma negocierilor între APAPS şi ofertantul Rece 

Traian, stipulează expres faptul că: „Cumpărătorul îşi va asuma răspunderea 

pentru eventualele prejudicii cauzate de aplicarea HG 1360/2001 ca urmare 

a semnării protocolului de predare-primire între Consiliul Judeţean Tulcea şi 

S.C. AGRODELTA SIREASA S.A. Cumpărătorul va putea reduce capitalul 

social corespunzător prejudiciului înregistrat prin aplicarea HG 

1360/2001.”  

1.2.13. Prin urmare, rezultă neîndoielnic că domnul Traian Rece, în calitate de 

cumpărător al acţiunilor, a avut cunoştinţă de împrejurarea că, în ceea ce 

priveşte digurile şi canalele, acestea aparţineau domeniului public al 

Judeţului Tulcea, context în care acesta a oferit un preţ pe acţiune 

reprezentând aproximativ 10% din valoarea acţiunii, cel mai probabil 

aplicând un coeficient de reducere echivalent cu ponderea valorii bunurilor 

imobile – diguri şi canale - care nu putea face parte din patrimoniul societăţii.  

1.2.14. Concluzionând, din documentația de privatizare reies următoarele: 

A) terenurile agricole pe care Agrodelta își desfășoară activitatea nu 

sunt proprietatea acesteia, aceasta deținându-le în concesiune; 
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B) digurile și canalele ce fac obiectul HG nr. 1360/2001 nu sunt 

proprietatea Agrodelta Sireasa, întrucât se precizează în mod 

clar și constant că acestea urmează a trece în proprietatea CJ 

Tulcea cu titlu gratuit ulterior HG nr. 1360/2001; 

C) digurile de apărare, compartimentare, platforme, terasamente, 

canalele de alimentare, evacuare, drenare nu aparțin societății 

Agrodelta Sireasa, ci se constituie în domeniul public al CJ 

Tulcea. 

1.2.15. Apoi, prin Ordonanța de clasare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea 

nr. 4950/P/2014 din data de 13.06.2017, se precizează în mod expres că 

„numitul Rece Traian a avut cunoștință încă din anul 2003 despre faptul că 

digurile de apărare împotriva inundațiilor nu făceau parte din capitalul 

social al societății Agrodelta Sireasa” (pag. 3 a Referatului de clasare) 

(Anexa nr. 4). 

1.2.16. Din aceste documente rezultă faptul că domnul Traian Rece avea cunoştinţă, 

încă de când a devenit acţionar al S.C. Agrodelta Sireasa S.A., de faptul că 

terenul din Amenajarea Agricolă Sireasa, împreună cu digurile şi canalele 

care deservesc exploatarea acesteia, fac parte din domeniul public de interes 

judeţean şi nu se află în proprietatea S.C. Agrodelta Sireasa S.A.. 

1.2.17. Prin urmare, toate acţiunile şi demersurile domnului Traian Rece prin care 

acesta a încercat ca, după preluarea pachetului majoritar de acţiuni, să 

determine recunoaşterea de către instanţă a dreptului de proprietate al S.C. 

Agrodelta Sireasa S.A. asupra terenului Amenajării Agricole Sireasa şi a 

canalelor şi digurilor ce deservesc această amenajare, sunt făcute abuziv, cu 

vădită rea credinţă, în scopul blocării administrării eficiente a acestei 

amenajări agricole şi doar pentru a obţine avantaje necuvenite. 

1.3. Hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile care certifică faptul că terenul 

Amenajării Agricole Sireasa şi, respectiv, digurile şi canalele care deservesc 

exploatarea acesteia, fac parte din domeniul public de interes judeţean. Decizii 

ale Curţii Constituţionale care relevă domenialitatea publică a bunurilor din 

Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”. Raportul corpului de control al Primului 

Ministru concluzionează că digurile sunt proprietate publică. 

1.3.1 Hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile care certifică faptul că 

terenurile Amenajării Agricole Sireasa şi, respectiv, digurile şi canalele 

care deservesc exploatarea acesteia, fac parte din domeniul public de 

interes judeţean 

1.3.1.1 Sentinţa Civilă nr. 9/CA/15.02.1999, pronunţată de Curtea de 

Apel Constanţa în dosarul nr. 1975/CA/1998, definitivă şi 

irevocabilă 

S.C. Agrodelta Sireasa S.A. a fost constituită în anul 1991, în baza 
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prevederilor Legii nr. 15/1990
11

, ale HG nr. 983/1990
12

 şi ale 

Deciziei Prefecturii Judeţului Tulcea nr. 68/14.02.1991 privind 

înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni, prin reorganizarea 

Companiei economice „Delta Dunării” Tulcea („Decizia nr. 

68/1991”), fiind una dintre societăţile rezultate din această 

reorganizare. 

Prin Sentinţa Civilă nr. 9/CA/15.02.1999, pronunţată de Curtea de 

Apel Constanţa în dosarul nr. 1975/CA/1998, s-a dispus anularea în 

parte a Deciziei nr. 68/1991 emisă de Prefectura Judeţului Tulcea cu 

privire la includerea în capitalul social a terenului. În baza acestei 

hotărâri, terenul a fost scos din capitalul social al S.C. Agrodelta 

Sireasa S.A.
13

.  

Prin sentinţa mai sus menţionată s-a reţinut că fac obiectul 

proprietăţii publice nu numai suprafeţele de teren agricol, păşunile 

şi pădurile din perimetrul Deltei Dunării, pentru că, de fapt, instanţa 

s-a referit la toate elementele de activ din perimetrul Deltei Dunării 

individualizate ca atare prin Statutul societăţii Agrodelta Sireasa. 

Sentinţa Civilă nr. 9/CA/15.02.1999, pronunţată de Curtea de Apel 

Constanţa în dosarul nr. 1975/CA/1998 este ataşată ca Anexa nr. 5. 

1.3.1.2 Încheierea nr. 126 din 05.02.2001 pronunţată de Judecătorul 

delegat din cadrul Oficiului Registrului Comerţului 

Prin această încheiere s-a admis cererea formulată de Consiliul 

Judeţean Tulcea în baza Sentinţei Civile nr. 9/CA/15.02.1999 şi s-a 

dispus radierea menţiunilor privind terenurile cuprinse în capitalul 

social al Agrodelta Sireasa, în suprafaţă de 5.480 ha, din care 567 ha 

neproductiv, situat în Amenajarea Agricolă Sireasa.  

Încheierea nr. 126 din 05.02.2001 pronunţată de Judecătorul delegat 

din cadrul Oficiului Registrului Comerţului este ataşată ca Anexa nr. 

6. 

1.3.1.3 Decizia civilă nr. 442/CA/22.09.2008 pronunţată de Curtea de 

Apel Constanţa în dosarul nr. 1622/88/2007 

Prin această decizie civilă s-a admis recursul declarat de Prefectul 

                                                 
11  Potrivit art. 17 din Legea nr. 15/1990, unităţile economice de interes republican se organizează ca societăţi comerciale prin 

hotărîre a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administraţiei locale de stat. 

12  Conform art. 5 alin. 2 din HG nr. 983/1990 unităţile agricole şi celelalte activităţi economice existente în cadrul Centralei "Delta 

Dunării" trec din subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei în subordinea Prefecturii Tulcea cu activul şi pasivul la 30 

septembrie 1990. 

13  Prin Legea nr. 69/1996 se reglementează că terenurile aferente amenajărilor agricole şi piscicole exploatate de societăţile 

comerciale constituite prin desfiinţarea fostei Centrale a Deltei Dunării, între care şi terenul în suprafaţă de 5.480 de hectare 

din patrimoniul Agrodelta Sireasa S.A., fac parte din domeniul public de interes judeţean şi sunt date în administrarea 

Consiliului Judeţean Tulcea. 
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Judeţului Tulcea împotriva sentinţei civile nr. 2402/20.12.2007
14

 şi s-

a dispus anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 41/2007, 

prin care se modificase Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

57/2001, în sensul eliminării digurilor de apărare din inventarul 

însuşit cu privire la bunurile domeniale de interes judeţean. 

În considerentele din Decizia civilă nr. 442/CA/22.09.2008, 

Curtea de Apel Constanţa a clarificat problema digurilor şi 

canalelor din zona amenajărilor agricole din perimetrul 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” ca fiind de interes public şi 

aparţinând domeniului public al Judeţului Tulcea.   

Statuări similare există şi în alte hotărâri judecătoreşti prin care a fost 

respinsă acţiunea unei alte societăţi născute prin reorganizarea 

Centralei „Delta Dunării” pentru pretenţii privind digurile şi canalele 

dintr-o altă amenajare agricolă
15

. 

Decizia civilă nr. 442/CA/22.09.2008 pronunţată de Curtea de Apel 

Constanţa în dosarul nr. 1622/88/2007 este ataşată ca Anexa nr. 6. 

1.3.1.4 Sentința civilă nr. 1490/27.09.2016 pronunţată de Tribunalul 

Tulcea în dosarul nr. 345/88/2016* 

Litigiul are ca obiect acţiunea în constatare (recalificată de instanţe ca 

acţiune în revendicare) formulată de Agrodelta Sireasa cu privire la 

digurile menţionate la poziţiile 75, 76, 77 şi 78 din Hotarârea 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 100/5/19.12.2008, în legătură cu care 

susţine că sunt proprietatea sa privată şi pe care susţine că se află 

drumul judeţean DJ 222N. 

Acest dosar s-a format prin disjungere din dosarul nr. 2674/88/2009 

de pe rolul Tribunalului Tulcea a cărui judecată a fost suspendată la 

data de 08.03.2016 până la soluţionarea în dosarul nr. 345/88/2016*. 

Prin sentinţa menţionată s-a respins acţiunea promovată de 

Agrodelta Sireasa. 

Apelul declarat de Agrodelta Sireasa împotriva Sentinței civile nr. 

1490/27.09.2016 a fost respins ca tardiv prin Decizia civilă nr. 

232/02.10.2017 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi. 

Această sentință a rămas definitivă şi irevocabilă prin respingerea 

recursului de către Înalta Curte de Casație şi Justiție în data de 

16.05.2018 (Decizia nr. 1926/2018 a Secției a II-a a ICCJ). 

                                                 
14  Această sentinţă din dosarul nr. 1622/88/2007a fost anexată Petiţiei, fără a fi însoţită şi de decizia instanţei de recurs; la fel 

este şi cazul întâmpinării formulate de Consiliul Judeţean Tulcea în dosarul menţionat pentru faza procesuală a recursului, care 

nu produce niciun effect juridic ca urmare a Decizie civile nr. 442/CA/22.09.2008   

15  Ne referim la Sentinţa civilă nr. 614/17.03.2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea Secţia civilă de contencios administrative şi 

fiscal pronunţată în dosarul nr. 2674/88.2011, definitivă prin Decizia Civilă nr. 600/CA/10.12.2014 pronunţată de Curtea de 

Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrative şi fiscal, devenită irevocabilă prin respingerea recursului de 

către ICCJ – Secţia a II-a Civilă prin Decizia civilă nr. 704/din 06.04.2016.  Aceste hotărâri sunt importante pentru impun 

respectarea principiului securităţii juridice, pentru că situaţiile juridice identice trebuie soluţionate unitar. 
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Prin Sentința civilă nr. 1490/27.09.2016 s-a statuat după cum 

urmează: 

„plecând de la aceste dispoziții legale, instanța constată că situația 

în care se află apelanta reclamantă este cea prevăzută în excepția de 

la regulă, respectiv cea a deținerii unor bunuri pentru care doar 

statul sau unitățile administrativ teritoriale justifică asupra lor 

calitatea de proprietar, dat fiind caracterul acestora de bunuri 

aflate în domeniul public, orice altă formă de exercitare a 

prerogativelor acestui drept real fiind cel mult asemănătoare unui 

drept de proprietate, fără a se identifica în tot cu aceasta.” (pag 14 a 

Sentinței). 

„în baza Hotărârii de Consiliu Județean Tulcea 57/2001 (care a fost 

modificată prin HCJ nr. 100/5/2008 cu cele patru poziții, n. ns) a fost 

adoptată HG nr.1360/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 497 

bis din 10.07.2002, hotărâre prin care a fost atestat domeniul public 

al județului Tulcea, care în anexa nr. 1 poz. 34 şi 35 include şi 

bunurile arătate mai sus (poz. 75-77 din anexa la HCJ nr. 

100/5/2008, n. ns.)”, 

precizând, în esență, că Legea nr. 215/2001 stabilește dreptul 

autorităților de a administra sau de a dispune de resurse proprietate 

publică sau privată a unităților administrativ teritoriale, „încadrând în 

categoria bunurilor proprietate publică a județului bunurile care, 

potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes privat şi 

care nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes naționale ... 

deci, în categoria bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

județelor se încadrează, pe de o parte, bunurile prevăzute la pct. II 

din anexa Legii nr. 213/1998 și, de asemenea, alte bunuri de uz sau 

de interes public județean, declarate ca atare prin hotărâre a 

consiliului județean. 

Din această perspectivă, acțiunea reclamantei este nefondată. 

Acțiunea este nefondată şi din perspectiva dispozițiilor art. 10 din 

Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta 

Dunării” în vigoare la data înscrierii în inventarul bunurilor 

proprietate publică a județului” (pagina 12 a Sentinței nr. 

1490/2016). 

În cuprinsul acestei sentinţe se face referire la Decizia civilă nr. 

442/CA/22.09.2008 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa. 

1.3.1.5 Sentinţa civilă nr. 1408/19.04.2011 pronunţată de Tribunalul 

Tulcea în dosarul nr. 2674/88/2009 

Prin Sentinţa civilă nr. 1408/19.04.2011 s-a respins excepţia de 

nelegalitate invocată de Agrodelta Sireasa cu privire la Hotărârile 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 67/1999 şi nr. 57/2001 privind 
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aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

Judeţului Tulcea. 

Motivele invocate de Agrodelta Sireasa priveau faptul că prin aceste 

acte s-au inclus în domeniul public digurile care ar fi fost proprietatea 

sa încă din 1991 în baza Deciziei nr. 68/1991 a Prefecturii Judeţului 

Tulcea, referindu-se la bunurile cuprinse atât în anexa la Hotărârea 

nr. 57/2001, cât şi în anexa nr. 1, poziţiile nr. 34-37 ale H.G. nr. 

1360/2001. 

Tribunalul Tulcea a respins ca nefondată excepţia de nelegalitate, 

deoarece în raport de criticile Agrodelta Sireasa nu a reieşit niciun 

motiv de nelegalitate. 

Recursul declarat de Agrodelta Sireasa a fost respins prin Decizia 

civilă nr. 747/CA/02.04.2012 pronunţată de Curtea de Apel 

Constanţa. 

1.3.1.6 Sentința civilă nr. 470/18.02.2015 pronunţată de Judecătoria 

Tulcea în dosarul nr. 9097/327/2014 

Prin această hotărâre s-a respins plângerea formulată de S.C. 

Agrodelta Sireasa S.A. cu privire încheierea de carte funciară prin 

care s-a dispus întabularea dreptului de proprietate al Judeţului 

Tulcea asupra digurilor. 

Instanţa a reţinut că digurile sunt proprietate publică şi că nu există 

înscrisuri care să confirme situaţia reclamată de Agrodelta Sireasa în 

sensul că digurile sunt proprietatea sa privată.  

Soluţia primei instanţe a fost menţinută prin Decizia civilă nr. 912/ 

21.10.2015 a Tribunalului Tulcea, prin care s-a respins recursul 

declarat de S.C. Agrodelta Sireasa S.C.. 

Sentința civilă nr. 470/18.02.2015 pronunţată de Judecătoria Tulcea 

în dosarul nr. 9097/327/2014 este ataşată ca Anexa nr. 7. 

În pofida acestui fapt, domnul Traian Rece a iniţiat, în nume personal 

sau prin S.C. Agrodelta Sireasa S.A., şi alte acţiuni în instanţă având 

drept scop dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului, 

digurilor şi canalelor care alcătuiesc Amenajarea Agrodelta Sireasa, 

ignorând, într-o manieră abuzivă care ar trebui sancţionată, şi nu 

încurajată, atât puterea de lucru judecat cât şi realitatea de fapt şi de 

drept care determină regimul juridic de bun aparţinând domeniului 

public ce guvernează toate elementele de activ din componenţa 

Amenajării Agrodelta Sireasa. 

1.3.2 Decizii ale Curţii Constituţionale care relevă domenialitatea publică a 

bunurilor din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” 

1.3.2.1 Prin Decizia nr. 341/2001, Curtea Constituţională a României a 
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constatat că dispoziţiile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 82/1993 privind 

constituirea Rezervaţiei Biosferei „Deltei Dunării” („RBDD”), astfel 

cum au fost modificate prin Legea nr. 69/1996, sunt constituţionale şi 

că terenurile din RBDD fac parte din domeniul public, neputând intra 

în proprietatea societăţii comerciale născute prin reorganizare potrivit 

Legii nr. 15/1990, cu titlu de aport în natură la patrimoniul societăţii. 

1.3.2.2 Prin Decizia nr. 203/2000 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor 

comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri 

aflate permanent sub luciu de apă
16

 şi prin Decizia nr. 206/2000 

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 

alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind 

privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 

agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, Curtea 

Constituţională a Românie
17

 a stabilit că, deşi prin Legea nr. 15/1990, 

lege preconstituţională, societăţile comerciale constituite prin 

transformarea unităţilor economice de stat au preluat tot patrimoniul 

acestora, iar la art. 20 alin. 2 din acea lege s-a prevăzut că „bunurile 

din patrimoniul societăţii comerciale sunt proprietatea acesteia, cu 

excepţia celor dobândite cu alt titlu“, totuşi terenurile agricole nu 

puteau intra în componenţa patrimoniului societăţilor comerciale, 

întrucât situaţia juridică a acestora, reconstituirea sau constituirea 

dreptului de proprietate asupra lor, urma să fie reglementată prin acte 

normative ulterioare. În ceea ce priveşte situaţia terenurilor agricole 

din patrimoniul societăţilor agricole reorganizate din foste 

întreprinderi socialiste, jurisprudenţa constantă a Curţii 

Constituţionale este în sensul deciziilor prezentate mai sus la acest 

punct. 

1.3.3 Raportul Corpului de control al primului ministru  

Relevante în sensul inexistenţei unui drept de proprietate al S.C. Agrodelta 

Sireasa S.A. cu privire la terenurile din Amenajarea Agricolă Sireasa sunt şi 

argumentele aduse prin Raportul de control al Corpului de control al primului 

– ministru înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 19084/17.10.2014, 

care concluzionează că terenurile din amenajările agricole sunt domeniul 

public de interes judeţean.  

                                                 
16  Facem referire la această decizie doar pentru dezbaterea referitoare la dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole în 

cazul societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole, dar subliniem că AGRODELTA SIREASA nu s-a numărat 

niciodată printre societăţile privatizate în baza din OUG nr. 198/1999 fiind exceptată în considerarea faptului că nu a deţinut 

un drept direct de administrare asupra terenului agricol care a fost luat în concesiune în urma unei proceduri competitive 

organizată de Consiliul Judeţean Tulcea care este de fapt administratorul terenului agricol conform art. 10 alin. 1 lit c din Legea 

nr. 82/1993, cu modificările şi completările ulterioare.  

17  Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 341/2001 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 

alin. 2 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Deltei Dunării”; Decizia Curţii Constituţionale a 

României nr. 203/2000 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri 

aflate permanent sub luciu de apă; Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 206/2000 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă. 
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Aceeaşi concluzie a apartenenţei la domeniul public de interes judeţean este 

dată cu privire la situaţia digurilor Amenajării Agricole Sireasa despre care 

Agrodelta Sireasa susţine că ar fi proprietatea sa. 

Nici nu poate fi altfel cu atât mai mult cu cât, pe lângă destinaţia de apărare 

împotriva inundaţiilor şi protejării unor terenuri agricole, aceste diguri 

servesc drumului judeţean, conform chiar susţinerilor Agrodelta Sireasa, fiind 

astfel afectate unei utilităţi publice. 

1.4. Concluzii cu privire la efectele autorităţii de lucru judecat asupra domenialităţii 

publice a activelor din Amenajarea Agricolă Sireasa 

În baza prevederilor art. 431 alin. 1 Cod procedură civilă (efectul negativ al autorităţii 

de lucru judecat) sau al art. 431 alin. 2 Cod procedură civilă (efectul pozitiv al 

autorităţii de lucru judecat)
18

, faptul că digurile sunt parte a domeniului public de 

interes judeţean este confirmat de următoarele hotărâri judecătoreşti prin care s-a 

constatat, cu titlu de putere de lucru judecat
19

 şi opozabil Agrodelta Sireasa, că: 

(i) Decizia civilă nr. 442/CA/22.09.2008 pronunțată de Curtea de Apel 

Constanța în dosarul nr. 1622/88/2007, definitivă şi irevocabilă, prin care s-a 

clarificat problema digurilor şi canalelor din zona amenajărilor agricole din 

perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” ca fiind de interes public şi 

aparținând domeniului public al Județului Tulcea
20

; 

                                                 
18  Pentru o înţelegere mai bună a problematicii de drept, precizăm că, potrivit literaturii juridice (a se vedea Ion Deleanu, „Tratat 

de procedură civilă”, vol. II, Ediţia a II-a, Editura C.H. Beck,, Bucureşti, 2007, pag. 49-50; a se vedea Gabriel Boroi, „Tratat de 

procedură civilă”, comentat şi adnotat, vol. I, Editura C.H. Beck,, Bucureşti,pag. 462-463), autoritatea de lucru judecat 

îndeplineşte două funcţii: 

(i) una negativă, ce presupune în mod esenţial tripla identitate de părţi, obiect şi cauză şi care se manifestă prin interdicţia 

reluării de către părţi a aceluiaşi litigiu; 

(ii) una pozitivă, ce vizează posibilitatea părţii de a se prevala de dreptul recunoscut prin hotărâre, inclusiv în procese succesive şi 

diferite. 

 Se desprinde de aici concluzia că aspectele statuate de o instanţă de judecată nu pot fi contrazise ulterior de către o altă 

instanţa într-un proces între aceleaşi părţi, chiar şi în cazul în care chestiunea litigioasă nu se suprapune în totalitate, ca obiect 

şi cauză, cu cea anterioară.  

 De altfel, în jurisprudenţă (a se vedea Decizia nr. 3028 din 4 mai 2012 a I.C.C.J. - Secția I civilă) s-a arătat că:  

 „Efectul pozitiv al puterii lucrului judecat se manifestă ca prezumţie, mijloc de probă de natură să demonstreze ceva în legătură 

cu raporturile juridice dintre părţi, venind să demonstreze modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite aspecte 

litigioase în raporturile dintre părţi, fără posibilitatea de a se statua diferit.  

 Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces care nu prezintă tripla identitate cu primul, dar 

care are legătură cu aspectul litigios dezlegat anterior, fără posibilitatea de a mai fi contrazis.  

 Această reglementare a puterii de lucru judecat în forma prezumţiei vine să asigure, din nevoia de ordine şi stabilitate juridică, 

evitarea contrazicerilor între considerentele hotărârilor judecătoreşti. Prezumţia nu opreşte judecata celui de-al doilea proces, ci 

doar uşurează sarcina probaţiunii, aducând în faţa instanţei constatări ale unor raporturi juridice făcute cu ocazia judecăţii 

anterioare şi care nu pot fi ignorate. 

 Cum potrivit art.1200 pct.4 cu referire la art.1202 alin.(2) C.civ., în relaţia dintre părţi, prezumţia lucrului judecat are caracter 

absolut, înseamnă că ceea ce s-a dezlegat jurisdicţional într-un prim litigiu va fi opus părţilor din acel litigiu şi succesorilor lor în 

drepturi, fără posibilitatea dovezii contrarii din partea acestora, într-un proces ulterior, care are legătură cu chestiunea de drept 

sau cu raportul juridic deja soluţionat” 

19  Apreciem că, în speţă, discutăm de o prezumţie absolută şi irefragabilă. 

20  Prin această hotărâre s-a admis recursul declarat de Prefectul Județului Tulcea împotriva sentinței civile nr. 2402/20.12.200720 

şi s-a dispus anularea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 41/2007, prin care se modificase Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 57/2001, în sensul eliminării digurilor de apărare din inventarul însușit cu privire la bunurile domeniale de interes 

județean.  În considerentele din Decizia civilă nr. 442/CA/22.09.2008, Curtea de Apel Constanța a clarificat problema digurilor 

şi canalelor din zona amenajărilor agricole din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” ca fiind de interes public şi 

aparținând domeniului public al Județului Tulcea. Această hotărâre se opune Agrodelta cu putere de lucru judecat pozitivă.  
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(ii) Sentinţa civilă nr. 1408/19.04.2011 pronunțată de Tribunalul Tulcea în 

dosarul nr. 2674/88/2009, definitivă şi irevocabilă, prin care a fost respinsă 

excepția de nelegalitate invocată de Agrodelta Sireasa S.A. cu privire la 

Hotărârile Consiliului Județean Tulcea nr. 67/1999 şi nr. 57/2001 privind 

aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului 

Tulcea
21

; 

(iii) Sentința civilă nr. 470/18.02.2015 pronunțată de Judecătoria Tulcea în 

dosarul nr. 9097/327/2014, prin care s-a respins plângerea de carte funciară 

formulată de Agrodelta Sireasa S.A. în contradictoriu cu OCPI – BCPI 

Tulcea cu privire la Încheierea de intabulare nr. 45235/03.07.2014 emisă în 

Cartea Funciară nr. 30337 UAT Ceatalchioi, prin care s-a dispus întabularea 

dreptului de proprietate al Județului Tulcea asupra digurilor de apărare ca 

fiind parte a domeniului public de interes județean
22

. 

(iv) Decizia nr. 341 din 4 decembrie 2001 a Curții Constituționale, prin care s-a 

constatat că dispozițiile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 82/1993 privind 

constituirea Rezervației Biosferei „Deltei Dunării”, astfel cum au fost 

modificate prin Legea nr. 69/1996, sunt constituționale şi că toate terenurile 

din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării fac parte din domeniul public, 

neputând intra în proprietatea societății comerciale născute prin reorganizare 

potrivit Legii nr. 15/1990 cu titlu de aport în natură la patrimoniul societății. 

2. Consideraţii cu privire la respectarea drepturilor constituţionale cu privire la 

proprietatea privată  

2.1. Consideraţii preliminare 

2.1.1. Consiliul Judeţean Tulcea respectă drepturile constituţionale ale S.C. 

Agrodelta Sireasa S.A. cu privire la proprietatea privată, dar aceasta nu are 

niciun drept asupra activelor care fac parte din domeniul public de interes 

judeţean format din terenuri, diguri, canale şi alte active care fac parte din 

Amenajarea Agricolă Sireasa. 

2.2. Fundamentarea poziţiei Consiliului Judeţean Tulcea cu privire la respectarea 

drepturilor constituţionale cu privire la proprietatea privată 

2.2.1. În baza art. 10 alin. 1 lit. c din Legea nr. 69/1996 pentru modificarea şi 

completarea  articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” („Legea nr. 69/1996”) terenurile din 

perimetrul RBDD ocupate de amenajările agricole cuprinse în anexa nr. 2 la 

actul normativ menţionat – între care se numără şi Amenajarea Agricolă 

Agrodelta Sireasa – constituie domeniu public de interes judeţean şi sunt în 

                                                 
21  Motivele invocate de Agrodelta Sireasa S.A.  au privit faptul că, prin aceste acte, au fost incluse în domeniul public digurile care 

ar fi fost proprietatea sa încă din 1991 în baza Deciziei nr. 68/1991 a Prefecturii Județului Tulcea, referindu-se la bunurile 

cuprinse atât în anexa la Hotărârea nr. 57/2001, cât şi în anexa nr. 1, pozițiile nr. 34-37 ale H.G. nr. 1360/2001. Tribunalul 

Tulcea a respins excepția de nelegalitate ca nefondată, deoarece în raport de criticile Agrodelta Sireasa S.A, nu a reieșit niciun 

motiv de nelegalitate. Recursul declarat de Agrodelta Sireasa S.A.  a fost respins prin Decizia civilă nr. 747/CA/02.04.2012 

pronunțată de Curtea de Apel Constanța 

22  Instanța a reținut că digurile sunt proprietate publică şi că nu există înscrisuri care să confirme situația reclamată de Agrodelta 

Sireasa S.A în sensul că digurile sunt proprietatea sa privată. Soluția primei instanțe a fost menținută prin Decizia civilă nr. 

912/21.10.2015 a Tribunalului Tulcea, prin care s-a respins recursul declarat de Agrodelta Sireasa S.A.. 
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administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, unitate a administraţiei publice 

locale. 

2.2.2. Potrivit punctului II din Anexa cu privire la Lista cuprinzând unele bunuri 

care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale, aprobată prin Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de 

interes public naţional fac parte din domeniul public de interes judeţean. 

2.2.3. Canalele şi digurile amplasate pe terenul Agrodelta Sireasa deservesc 

exclusiv exploatarea acestui perimetru care aparţine domeniului public de 

interes judeţean. În particular digurile îndeplinesc şi funcţiuni de apărare 

împotriva inundaţiilor. 

2.2.4. Apartenenţa la domeniul public de interes judeţean a terenului, canalelor şi 

digurilor din perimetrul Amenajării Agricole Sireasa, a fost confirmată prin 

hotărâri irevocabile ale instanţelor, aşa cum am prezentat în analiza efectuată 

la punctul de mai sus. 

2.2.5. Din verificările şi analiza întreprinse de Consiliul Judeţean Tulcea la 

cererea Direcţiei Generale Control Antifraudă şi Inspecţii de pe lângă 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a rezultat că toate 

demersurile întreprinse de S.C. Agrodelta Sireasa S.A. pentru 

dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului, canalelor şi 

digurilor din Amenajarea Agricolă Sireasa, incluzând plângeri 

prealabile, sesizări de fraudă, plângeri penale, zeci de acţiuni în instanţă 

şi culminând chiar cu o petiţie adresată Preşedinţiei României, 

reprezintă un abuz de drept săvârşit în mod continuu cu vădită rea 

credinţă, în dispreţul legii, care aduce grave prejudicii, în general, Statului 

Român şi, în special, Judeţului Tulcea, în particular urmărind blocarea 

finanţării obiectivelor de Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor a 

Amenajării Agricole Sireasa şi a amenajării agricole Dunavăţ - Murighiol, 

inclusiv a localităţilor din incintă şi respectiv de Lucrări pentru 

modernizarea drumului judeţean DJ222N, Tulcea – Pardina - Chilia 

Veche, Km 0-66 km, aprobate şi asumate de Guvernul României prin 

Strategia Integrată de Dezvoltare a Deltei Dunării.  

3. Litigiile iniţiate de Agrodelta Sireasa împotriva Consiliului Judeţean Tulcea şi/sau 

Judeţului Tulcea. Abuzul de drept. 

3.1. Consideraţii preliminare 

3.1.1. Ignorând prevederile legale şi hotărârile cu putere de lucru judecat, S.C. 

Agrodelta Sireasa S.A. a iniţiat şi iniţiază în continuare zeci de litigii 

pentru a menţine activele care fac parte din domeniul public de interes 

judeţean grevate şi blocate într-un mod artificial, deşi Agrodelta Sireasa 

nu are şanse reale de recunoaştere a drepturilor pretinse. 

3.1.2. Scopul urmărit de S.C. Agrodelta Sireasa S.A. în acţiunile sale este 

exclusiv acela de a crea aparenţa unei situaţii neclare din punct de 

vedere al regimului juridic aplicabil şi a bloca proiectele de dezvoltare 
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necesare programate a fi finanţate prin instrumentul investiţiilor 

teritoriale integrate (ITI).  

3.1.3. Astfel, terenul, canalele şi digurile din perimetrul Amenajării Agricole 

Sireasa care fac incontestabil obiectul domeniului judeţean de interes 

public şi care sunt vizate de intervenţii prin utilizarea instrumentului ITI
23

 în 

scopul realizării de Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor a 

amenajării agricole Sireasa şi a amenajării agricole Dunavăţ - 

Murighiol, inclusiv a localităţilor din incintă şi respectiv de Lucrări 

pentru modernizarea drumului judeţean DJ222N, Tulcea – Pardina - 

Chilia Veche, Km 0-88 km
24

 sunt grevate de litigii într-un mod artificial 

care împiedică obţinerea finanţării europene pentru modernizarea 

drumului judeţean DJ222N, obiectiv important de investiţii pentru 

dezvoltarea Judeţului Tulcea. 

3.1.4. S.C. Agrodelta Sireasa S.A., a notat litigiile pe care le-a iniţiat în mod 

abuziv în Cărţile Funciare în care sunt întabulate secţiunile de drum şi 

digurile, profitând de faptul că soluţionarea acestor litigii, printr-o 

hotărâre definitivă, presupune o durată suficient de îndelungată, scopul 

fiind acela de a împiedica obţinerea finanţării europene care nu poate fi 

acordată în cazul în care dreptul de proprietate asupra activului pe care 

va fi amplasată investiţia este disputat, chiar dacă litigiul este creat sau 

întreţinut artificial. 

3.1.5. Astfel, la data prezentului Memoriu aceste investiţii, prioritizate printr-

un calendar stabilit pe baza unor criterii riguroase, expres enumerate în 

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 602/2016, sunt blocate pentru că nu a fost 

activat nici un instrument administrativ viabil care să permită realizarea 

proiectului cu asumarea răspunderii autorităţii publice şi care să 

înlăture efectele abuzului de drept evident săvârşit de Traian Rece direct 

sau prin S.C. Agrodelta Sireasa S.A. 

3.1.6. Faţă de această situaţie de fapt subscrisele Judeţul Tulcea şi Consiliul 

Judeţean Tulcea vom iniţia demersuri pentru a atrage răspunderea personală a 

domnului Traian Rece, alături de societatea S.C. Agrodelta Sireasa S.A., 

pentru acoperirea tuturor prejudiciilor pe care le-au cauzat şi le cauzează în 

mod continuu, direct sau indirect, Consiliului Judeţean Tulcea şi Judeţului 

Tulcea, în urma acţiunilor abuzive ale acestuia şi ale societăţii pe care o 

controlează. 

                                                 
23  Instrumentul investiţiilor teritoriale integrate (ITI) permite statelor membre ale Uniunii Europene să combine investiţiile 

provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe operaţionale, în scopul unei intervenţii 

multidimensionale şi intersectoriale. 

24  Conform Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării din 24.08.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I , nr. 

789 bis din 7 octombrie 2016,  această reabilitare va asigura accesul la serviciile de bază din Tulcea în condiţii meteorologice 

dificile şi va încuraja turismul în partea de nord a Centrului Deltei (în comunele Chilia Veche, Pardina şi Ceatalchioi) cu un total 

de 3.252 locuitori, oferindu-le acces la ampla reţea de transport TEN-T (Constanţa-Tulcea-Brăila-Galaţi). Aceste investiţii vor 

duce la diversificarea şi creşterea eficienţei economice, la economisirea de energie, la crearea de condiţii pentru extinderea 

comerţului şi implicit la investiţii productive. Amenajarea şi îmbunătăţirea de reţele de transport secundare facilitează şi 

dezvoltarea în judeţ şi pot contribui la creşterea competitivităţii întreprinderilor şi a mobilităţii forţei de muncă, şi prin urmare 

dezvoltarea mai rapidă a regiunii Deltei. 
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3.1.7. Pentru deblocarea finanţării Lucrărilor pentru modernizarea drumului 

judeţean DJ222N, Tulcea – Pardina - Chilia Veche, Km 0-66 km avem 

nevoie de suportul dumneavoastră în sensul că pe baza tuturor motivelor de 

abuz prezentate în prezentul Memoriu, să dispuneţi luarea unei măsuri de 

revocare a suspendării temporare a procedurii de finanţare din fonduri 

europene a amenajării DJ 222N comunicată prin Adresa nr. 

351/29.12.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţie 

Publice şi Fondurilor Europene. 

3.2. Situaţia litigiilor. Abuzul de drept. 

3.2.1. Din întregul eşafodaj al construcţiei litigiilor iniţiate de societatea S.C. 

Agrodelta Sireasa S.A. împotriva Consiliului Judeţean Tulcea şi a UAT 

Judeţul Tulcea, în număr de peste 100, reiese că această societate a avut 

de la bun început o strategie bine conturată, în scopul blocării activităţii 

autorităţii şi a împiedicării acesteia atât în ceea ce priveşte exploatarea 

bunurilor din patrimoniul său, cât şi pentru obţinerea finantării din 

fonduri europene. 

3.2.2. Între abuzul de drept pe care îl subliniem şi blocarea finanţării europene este 

o legătură directă de cauzalitate. Astfel, deşi cunoaşte că digurile sunt 

proprietate publică, atât în raport de declaraţia expresă a legii, cât şi din 

efectul autorităţii de lucru judecat din hotărârile pronunţate în contradictoriu 

cu S.C. Agrodelta Sireasa S.A., aceasta din urmă insistă să continue să 

pretindă că este proprietară asupra tuturor digurilor şi terenurilor de sub 

diguri şi contestă intabularea dreptului de proprietate publică cu privire la tot 

digul, la tot drumul judeţean DJ 222N şi la terenurile de sub diguri şi de sub 

drumul judeţean, inclusiv la secţiuni care reprezintă străzi din Municipiul 

Tulcea şi face acest lucru în condiţiile în care cunoaşte că doar o parte din dig 

este afectat de drumul judeţean DJ 222N (planul din Anexa nr. 8). 

3.2.3. Din totalul litigiilor iniţiate de S.C. Agrodelta Sireasa S.A. împotriva 

Consiliului Judeţean Tulcea/Judeţului Tulcea, există în prezent peste 80 de 

litigii de carte funciară, dintre care 40 au ca obiect material drumul judeţean 

DJ 222N. 

3.2.4. Iniţial, pretinzându-se proprietar asupra digurilor în temeiul legii, respectiv al 

art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990, societatea Agrodelta Sireasa S.A. a 

contestat intabularea dreptului de proprietate publică cu privire la toate 

digurile, la tot drumul judeţean şi terenurile de sub acestea. 

3.2.5. Ulterior, dându-şi seama, în urma apărărilor formulate de Consiliul Judeţean 

Tulcea, de faptul că, din considerente ce ţin de specificul acestei forme de 

acţiune, nu are nicio şansă să câştige plângerile de carte funciară, societatea 

menţionată a adiţionat acestor plângeri şi acţiuni în rectificare de carte 

funciară, care presupun, în esenţă, pentru admisibilitatea exercitării lor, fie o 

acţiune principală având ca obiect infirmarea dreptului de proprietate tabular, 

fie o hotărâre judecătorească prin care să se fi infirmat definitiv dreptul 

proprietarului tabular la data promovării pe cale directă a acţiunii în 

rectificare de carte funciară. 
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3.2.6. Pentru a îşi susţine acţiunile în rectificare de carte funciară şi pretinsul drept 

de proprietate privată asupra bunurilor domeniale, S.C. Agrodelta Sireasa 

S.A. a iniţiat anterior sau ulterior plângerilor de carte funciară mai multe 

litigii prin care fie contestă dreptul de proprietate al unităţii administrativ 

teritoriale (e.g., dosarul nr. 7436/2/2017 al Curţii de Apel Bucureşti având ca 

obiect anularea hotărârilor de guvern în care este întabulat dreptul de 

proprietate publică în baza legii cu privire la diguri, canale, drumul judeţean 

şi terenul agricol din Amenajarea Agricolă Sireasa), fie solicită obligarea 

Consiliului Judeţean Tulcea să îi elibereze certificatul de atestare a dreptului 

de proprietate în baza Hotarârii de Guvern nr. 834/1991 cu privire la 

terenurile de sub diguri, drumul judeţean, canale, reţele de alimentare cu 

energie electrică, terenuri agricole, păşuni, păduri s.a. (e.g., dosarul nr. 

2746/93/2017 al Tribunalului Ilfov şi dosarul nr. 6628/2/2018 al Curţii de 

Apel Bucureşti, ultimul declinat la Tribunalul Ilfov), fie anularea hotărârilor 

autorităţilor locale prin care s-a aprobat inventarul bunurilor domeniale 

(dosarul nr. 45/93/2018 al Tribunalului Ilfov). 

3.2.7. Toate acţiunile S.C. Agrodelta Sireasa S.A. mai sus menţionate sunt abuzive 

şi pentru că, în cazul se declară proprietar ope legis, atunci nimic nu o 

împiedică să îşi valorice acest drept prin revendicare. Numai că, aşa cum 

arătam, Agrodelta Sireasa S.A. nu putea avea şanse de a câştiga o astfel de 

acţiune, câtă vreme a pierdut deja definitiv şi irevocabil un litigiu pentru 

revendicarea digurilor şi canalelor (dosarul nr. 345/88/2016*). 

3.2.8. Astfel, a pretinde în prezent anularea hotărârilor de guvern sau ale 

autorităţilor locale cu privire la inventarierea digurilor sau a susţine 

obţinerea unui certificat de atestare a dreptului de proprietate cu privire 

la terenul de sub diguri este expresia clară a abuzului de drept săvârşit 

de această societate, de natură a îmbrăca diverse forme de răspundere 

juridică.  

3.2.9. Spre exemplu, în dosarul nr. 7436/2/2017, S.C. Agrodelta Sireasa S.A. 

solicită anularea următoarelor hotărâri de guvern: 

- Hotărârea de Guvern nr. 1360 din 27 decembrie 2001, privind 

atestarea domeniului public al Judeţului Tulcea, precum şi al 

Municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din Judeţul Tulcea, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 497 din 10 iulie 2002, cu anexa nr. 1 

publicată în Monitorul Oficial nr. 497bis din 10 iulie 2002, poziţiile nr. 

33, nr. 34, nr. 35, nr. 36 şi nr. 37; 

- Hotărârea de Guvern nr. 181/2017 din 30 martie 2017, pentru 

modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 

1.360/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Tulcea, 

precum şi al Municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din Judeţul 

Tulcea, publicată în Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017, poziţiile 

nr. 287 şi 288. 

Numai că, Agrodelta Sireasa S.A. cunoaşte că: 

A. în ceea ce priveşte acţiunea privind anularea poziţiei nr. 33 din 



 

 21 

Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1360/2001
25

, este incidentă autoritatea de 

lucru judecat în raport de Sentința civilă nr. 9/CA/15.02.1999, 

prin care Curtea de Apel Constanța s-a pronunțat definitiv şi 

irevocabil în dosarul nr. 1975/CA/1998, în contradictoriu cu 

Agrodelta Sireasa S.A., în sensul anulării Deciziei nr. 68/1991 emisă 

de Prefectura Județului Tulcea având ca obiect înfiinţarea în temeiul 

Legii nr. 15/1990 a societăţii Agrodelta Sireasa S.A., iar în temeiul 

acestei sentinţe, terenul în suprafață de 5.480 ha, din care 567 ha 

teren neproductiv situat în Amenajarea Agricolă Sireasa, a fost scos 

din capitalul social al Agrodelta Sireasa S.A., pentru motivul că este 

proprietate publică, iar nu proprietatea acestei societăţi
26

; 

B. în ceea ce priveşte acţiunea privind anularea poziţiilor nr. 34, 35, 

36 şi 37 din Anexa nr. 1 la HG nr. 1360/2001
27

, caz în care 

autoritatea de lucru judecat este incidentă în raport de 

următoarele hotărâri judecătoreşti: 

 Sentința civilă nr. 1490/27.09.2016 pronunțată de Tribunalul 

                                                 
25  Poziţia nr. 33 din Anexa nr. 1 la HG nr. 1360/2001 se referă la terenul în suprafaţă de 4.570 m.p. teren agricol din Amenajarea 

Agricolă Sireasa 

26  Decizia nr. 68/1991 este actul administrativ prin care, în temeiul Legii nr. 15/1990, s-a înființat societatea Agrodelta Sireasa 

S.A., act administrativ pentru care se menționa că terenul în suprafață de 5.480 ha, din care 567 ha teren neproductiv face 

parte din capitalul social al societăţii Agrodelta. 

 Astfel, ca urmare a Sentinței civile nr. 9/CA/15.02.1999, s-a constatat că fac obiectul proprietății publice nu numai suprafețele 

de teren agricol, pășunile şi pădurile din perimetrul Deltei Dunării, ci și unele elemente care fuseseră reținute ca făcând parte 

din activul societății Agrodelta prin Decizia nr. 68/1991 de înființare a acestei societăți. 

 Curtea de Apel Constanța s-a referit la toate elementele de activ din perimetrul Deltei Dunării individualizate ca atare prin 

Statutul societății Agrodelta Sireasa S.A. 

 Ulterior, prin Încheierea nr. 126 din 05.02.2001 pronunțată de Judecătorul delegat din cadrul Oficiului Registrului Comerțului 

s-a admis cererea Consiliului Județean Tulcea şi, în baza Sentințe Civile nr. 9/CA/15.02.1999, s-a dispus radierea mențiunilor 

privind terenurile cuprinse în capitalul social al societății Agrodelta Sireasa S.A., în suprafață de 5.480 ha, din care 567 ha 

neproductiv, situat în Amenajarea Agricolă Sireasa. 

27  poziţiile nr. 34, 35, 36 şi 37contestate din HG nr. 1360/2001 privesc următoarele obiecte materiale:  

 Poziţia 34 - Dig apărare inundaţii care aparţine amenajării agricole Sireasa în lungime de 15  km - Punct Podul Roşu – Canal 

Sireasa – Canal Mila 36 –Pod Mila 36; 

 Poziţia 35 - Dig de incintă care aparţine amenajării Agrodelta Sireasa – Punct Podul Roşu – Ceatalchioi – Plaurul – Braţul Chilia 

Veche – Pod Mila 36, pe o lungime de 28,73 km; 

 Poziţia 36- Canale, magistrale pentru irigaţii şi desecare aparţinând amenajării agricole Sireasa – individualizat potrivit 

elementelor de identificare ca fiind – canal colectare şi asigurare ape irigaţii pe o lungime de 28,2 km; 

 Poziţia 37 - Canale secundare pentru desecare aparţinând amenajării agricole Sireasa – individualizat potrivit elementelor de 

identificare ca fiind - canal colectare în lungime de 82 km. 
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Tulcea în dosarul nr. 345/88/2016*
28

, prin care s-a respins 

definitiv şi irevocabil acţiunea în revendicarea digurilor şi 

canalelor ce sunt inventariate actualmente la poziţiile nr. 34, 35, 

36 şi 37 din Anexa nr. 1 la HG nr. 1360/2001; 

 Decizia civilă nr. 442/CA/22.09.2008 pronunțată de Curtea de 

Apel Constanța în dosarul nr. 1622/88/2007, definitivă şi 

irevocabilă, prin care, în contradictoriu cu Agrodelta Sireasa 

S.A., s-a admis recursul declarat de Prefectul Județului Tulcea 

împotriva sentinței civile nr. 2402/20.12.2007 şi s-a dispus 

anularea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 41/2007, prin 

care se modificase Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

                                                 
28  Litigiul a avut ca obiect acțiunea în constatare (recalificată de instanțe ca acțiune în revendicare) formulată de Agrodelta 

Sireasa S.A. cu privire la bunurile menționate la pozițiile 75, 76, 77 şi 78 din Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

100/5/19.12.2008 sunt proprietatea sa privată. 

 Acest dosar s-a format prin disjungere din dosarul nr. 2674/88/2009 al Tribunalului Tulcea a cărui judecată a fost suspendată 

la data de 08.03.2016 până la soluționarea în dosarul nr. 345/88/2016*. 

 Prin sentința menționată s-a respins definitiv şi irevocabil acțiunea promovată de Agrodelta. Astfel, apelul declarat de 

Agrodelta împotriva Sentinței civile nr. 1490/27.09.2016 a fost respins ca tardiv prin Decizia civilă nr. 232/02.10.2017 

pronunțată de Curtea de Apel Galați. Recursul promovat de Agrodelta a fost respins ca nefondat prin decizia nr. 

1927/16.05.2018 a ICCJ. 

 Prin Sentința civilă nr. 1490/27.09.2016 s-a reținut că bunurile de la pozițiile 75, 76, 77 şi 78 din Hotărârea de Consiliu 

Județean nr. 100/5/2008 sunt proprietatea publică a UAT Jud. Tulcea, referindu-se la următoarele bunuri imobile: 

 Poziţia 75 - Dig apărare inundaţii care aparţine amenajării agricole Sireasa în lungime de 15  km - Punct Podul Roşu – Canal 

Sireasa – Canal Mila 36 –Pod Mila 36; 

 Poziţia 76 - Dig de incintă care aparţine amenajării Agrodelta Sireasa – Punct Podul Roşu – Ceatalchioi – Plaurul – Braţul Chilia 

Veche – Pod Mila 36, pe o lungime de 20,5 km; 

 Poziţia 77 - Canale, magistrale pentru irigaţii şi desecare aparţinând amenajării agricole Sireasa – individualizat potrivit 

elementelor de identificare ca fiind – canal colectare şi asigurare ape irigaţii pe o lungime de 28,2 km; 

 Poziţia 78 - Canale secundare pentru desecare aparţinând amenajării agricole Sireasa – individualizat potrivit elementelor de 

identificare ca fiind - canal colectare în lungime de 82 km. 

 Or, bunurile înscrise la aceste poziții (75, 76, 77 şi 78) din hotărârea de CJ (100/5/2008) au fost preluate, ca urmare a 

inventarierii, în HG nr. 1360/2001, fiind înscrise la pozițiile 34, 35, 36 şi 37 din aceasta. 

 Prin Sentința civilă nr. 1490/27.09.2016 s-a statuat că:  

 „plecând de la aceste dispoziții legale, instanța constată că situația în care se află apelanta reclamantă este cea prevăzută în 

excepția de la regulă, respectiv cea a deținerii unor bunuri pentru care doar statul sau unitățile administrativ teritoriale justifică 

asupra lor calitatea de proprietar, dat fiind caracterul acestora de bunuri aflate în domeniul public, orice altă formă de exercitare 

a prerogativelor acestui drept real fiind cel mult asemănătoare unui drept de proprietate, fără a se identifica în tot cu aceasta.” 

(pag 14 a Sentinței). 

  „în baza Hotărârii de Consiliu Județean Tulcea 57/2001 (care a fost modificată prin HCJ nr. 100/5/2008 cu cele patru poziții, n. 

ns) a fost adoptată HG nr/1360/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 497 bis din 10.07.2002, hotărâre prin care a fost atestat 

domeniul public al județului Tulcea, care în anexa nr. 1 poz. 34 şi 35 include şi bunurile arătate mai sus (poz. 75-77 din anexa la 

HCJ nr. 100/5/2008, n. ns.)”, precizând, în esență, că Legea nr. 215/2001 stabilește dreptul autorităților de a administra sau de 

a dispune de resurse proprietate publică sau privată a unităților administrativ teritoriale, „încadrând în categoria bunurilor 

proprietate publică a județului bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes privat şi care nu sunt 

declarate prin lege de uz sau de interes naționale ... deci, în categoria bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județelor se 

încadrează, pe de o parte, bunurile prevăzute la pct. II din anexa Legii nr. 213/1998 și, de asemenea, alte bunuri de uz sau de 

interes public județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean. 

 Din această perspectivă, acțiunea reclamantei este nefondată. 

 Acțiunea este nefondată şi din perspectiva dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei 

„Delta Dunării” în vigoare la data înscrierii în inventarul bunurilor proprietate publică a județului” (pagina 12 a Sentinței nr. 

1490/2016). 

 Prin aceeaşi sentință s-a statuat că doar unităţile administrativ teritoriale justifică calitatea de proprietar, bunurile aparţinând 

domeniului public, Agrodelta Sireasa S.A. fiind în situaţia în care deţine un bun al altuia (pag 14 a Sentinței): 

 „bunurile sunt proprietate publică prin efectul legii încă de la apariția Legii nr. 213/1998, deci se consideră, implicit, că de la data 

intrării în vigoare a acesteia, bunurile au devenit de uz şi de interes public. Mai mult, reclamanta (Agrodelta, subl. ns.) nu a 

făcut dovada că a avut un drept de proprietate asupra acestor bunuri sau că au fost introduse în capitalul social al 

acesteia. (pp. 13-14 a Sentinței nr. 1490/2016). 

 În cuprinsul acestei sentințe se face referire la Decizia civilă nr. 442/CA/22.09.2008 pronunțată de Curtea de Apel Constanța. 
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57/2001, în sensul eliminării digurilor de apărare din inventarul 

însușit cu privire la bunurile domeniale de interes județean
29

; 

 Sentința civilă nr. 1408/19.04.2011 pronunțată de Tribunalul 

Tulcea în dosarul nr. 2674/88/2009, din care s-a disjuns dosarul 

nr. 345/88/2016* menţionat mai sus, prin care s-a respins 

definitiv excepția de nelegalitate invocată de Agrodelta Sireasa 

S.A.
30

 cu privire la Hotărârile Consiliului Județean Tulcea nr. 

67/1999 şi nr. 57/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor 

ce alcătuiesc domeniul public al Județului Tulcea, Agrodelta 

Sireasa S.A. referindu-se la bunurile cuprinse atât în anexa la 

Hotărârea nr. 57/2001, cât şi în anexa nr. 1, pozițiile nr. 34-37 ale 

H.G. nr. 1360/2001; 

C. în ceea ce priveşte acţiunea privind anularea poziţiilor nr. 287 şi 

288 din H.G. nr. 181/2017, în raport de acelaşi hotărâri 

judecătoreşti indicate la punctele (i), (ii) şi (iii) de mai sus (de la 

punctul B), cât timp susţine un pretins drept de proprietate 

privată a sa asupra digurilor (sau mai precis asupra părţii din 

digurile de apărare) pe care este situat drumul judeţean DJ 

222N, inventariat ca atare prin H.G. nr. 181/2017 de 

                                                 
29  În considerentele din Decizia civilă nr. 442/CA/22.09.2008, Curtea de Apel Constanța a clarificat problema digurilor şi 

canalelor din zona amenajărilor agricole din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” ca fiind de interes public şi 

aparținând domeniului public al Județului Tulcea. Această hotărâre se opune Agrodelta Sireasa S.A. cu putere de lucru judecat 

negativă, având în vedere că în acel proces a avut calitatea de intervenient în interes propriu. 

30   Motivele invocate de Agrodelta Sireasa S.A.  au privit faptul că, prin aceste acte, au fost incluse în domeniul public digurile care 

ar fi fost proprietatea sa încă din 1991 în baza Deciziei nr. 68/1991 a Prefecturii Județului Tulcea, referindu-se la bunurile 

cuprinse atât în anexa la Hotărârea nr. 57/2001, cât şi în anexa nr. 1, pozițiile nr. 34-37 ale H.G. nr. 1360/2001.  

 Tribunalul Tulcea a respins excepția de nelegalitate ca nefondată, deoarece în raport de criticile Agrodelta, nu a reieșit niciun 

motiv de nelegalitate. 

 Recursul declarat de Agrodelta a fost respins prin Decizia civilă nr. 747/CA/02.04.2012 pronunțată de Curtea de Apel 

Constanța. 
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suplimentare a H.G. nr. 1360/2001
31

. 

 Evident, aceeaşi autoritate de lucru judecat este incidentă şi în litigiile având 

ca obiect eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate cu 

privire la terenurile agricole sau la terenurile de sub diguri (drumul judeţean) 

şi canale.  

 În baza acestor litigii care privesc proprietatea, S.C. Agrodelta Sireasa 

S.A. a cerut suspendarea judecăţii în litigiile de carte funciară, tocmai 

pentru a tergiversa soluţionarea acestora şi a obţine blocarea cărţilor 

funciare şi, astfel, împiedicarea Consiliului Judeţean Tulcea să obţină 

finanţarea din fonduri europene pentru reabilitarea DJ 222N. 

 Dar mai grav este că, în acelaşi timp, S.C. Agrodelta Sireasa S.A. se 

pretinde şi concesionar asupra terenurilor din Amenjarea Agricolă 

Sireasa, deşi aceste două calităţi (de proprietar şi concesionar) sunt 

incompatibile juridic. Arătăm că Agrodelta Sireasa S.A. a iniţiat 4 litigii 

prin care solicită prelungirea duratei concesiunilor în aceleaşi condiţii 

contractuale, adică cu o durată de maxim 20 de ani inclusiv şi cu 

menţinerea unei redevenţe ce apare clar ca fiind infimă (19 Euro/ha) în raport 

de valoarea actuală de piaţă a redevenţei (peste 150 Euro/ha) (ataşăm raportul 

de evaluare referitor redevenţă în Anexa nr. 9).  

 Ne referim în acest sens, la următoarele litigii: dosarul nr. 1642/88/2017 al 

Curţii de Apel Galaţi – aflat în faza procesuală a recursului, dosarul nr. 

1643/88.2017 al Tribunalului Constanţa – suspendat la cererea S.C. 

                                                 
31  prin HG nr. 181/30.03.2017 s-a suplimentat HG nr. 1360/2001, în sensul adăugării poziţiilor nr. 287, 288 şi 289 de la 

Secţiunea I „Bunuri imobile” din Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Tulcea”.  

 Punctele 287, 288 şi 289 de la Secţiunea I Bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Tulcea aprobat prin HG nr. 1360/2001, modificată şi completată prin HG nr. 181/2017 sunt atestate ca făcând parte din 

domeniul public următoarele: 

(a) (Poziţia 287) – Drum judeţean 222N (Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche) –identificat prin coordonatele 

Km. 0 + 000-80 +208 L = 80,208 km; poduri = 5 buc.; podeţe 1 buc.; 

(b) (Poziţia 288) – Teren aferent drumului judeţean DJ 222N în suprafaţă de 135,284 ha; 

(c) (Poziţia 289) - Stradă şi trotuar aferent Strada Bacului în suprafaţă de 0,6806 ha. 

 De aceea, susţinerile reclamantei privind anularea poziţiilor din HG nr. 181/2017 privind drumul judeţean nu au nicio 

relevanţă, cât timp, în ceea ce priveşte bunurile pe care le indică la pag. 2 (paragrafele 2, 3, 4 şi 5) din precizarea depusă în 

prezenta cauză la data de 22.03.2018, respectiv: 

(a) Dig apărare inundaţii care aparţine amenajării agricole Sireasa în lungime de 13,67 km - Punct Podul Roşu – Canal 

Sireasa – Canal Mila 36 –Pod Mila 36 (Poziţia 75 în HCJ 57/2001); 

(b) Teren ocupat de Amenajarea Agricola Sireasa (poziţia nr. 74 în HCJ nr. 57/2001); 

(c) Dig de incintă care aparţine amenajării Agrodelta Sireasa – Punct Podul Roşu – Ceatalchioi – Plaurul – Braţul Chilia 

Veche – Pod Mila 36, pe o lungime de 28,73 km (Poziţia 76 în HCJ nr. 57/2001); 

(d) Canale, magistrale pentru irigaţii şi desecare aparţinând amenajării agricole Sireasa  – individualizat potrivit 

elementelor de identificare ca fiind – canal colectare şi asigurare ape irigaţii pe o lungime de 28,2 km (Poziţia 77 în HCJ 

nr. 57/2001); 

(e) Canale secundare pentru desecare  aparţinând amenajării agricole Sireasa  – individualizat potrivit elementelor de 

identificare ca fiind - canal colectare în lungime de 82 km (Poziţia 78 în HCJ nr. 57/2001), 

 s-a statuat cu putere de lucru judecat în sens negativ prin Sentința civilă nr. 1490/27.09.2016 pronunțată de Tribunalul 

Tulcea în dosarul nr. 345/88/2016* şi prin Sentința civilă nr. 1408/19.04.2011 pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosarul 

nr. 2674/88/2009 faptul că nu aparţin societăţii Agrodelta Sireasa S.A ca urmare a respingerii acţiunii sale în revendicare 

imobiliară şi respectiv a excepţiei de nelegalitate privind HCJ Tulcea nr. 57/2001 pentru motivul că aceste bunuri sunt 

domeniul public, aşa cum s-a stabilit, de altfel, şi prin Decizia civilă nr. 442/CA/22.09.2008 şi prin Sentința Civilă nr. 

9/CA/15.02.1999. 
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Agrodelta Sireasa S.A. până la soluţionarea aşa-ziselor cauze privind 

proprietatea, dosarul nr. 3006/93/2017 al Tribunalului Ilfov – suspendat până 

la soluţionarea dosarului nr. 7436/2/2017 al Curţii de Apel Bucureşti şi 

dosarul nr. 33794/3/2018 al Tribunalului Bucureşti, unde a solicitat, de 

asemenea, suspendarea judecăţii, cu toate că are calitatea de reclamant şi ar fi 

trebuit să fie direct interesată pentru obţinerea unui titlu care să îi justifice în 

drept folosinţa/exploatarea actuală a terenurilor agricole. 

 Scopul acestor demersuri ale societăţii Agroldelta Sireasa S.A. este de a 

folosi terenul concesionat peste durata concesiunii, încasând venitul din 

exploatarea agricolă fără drept, dar şi fără plata redevenţei la nivelul actual de 

piaţă (s.n., minim 150 Euro/ha, în contextul în care a refuzat să îl predea 

concedentului Consiliului Județean Tulcea pentru ca autoritatea să îl poate 

pune în valoare prin organizarea de licitaţii publice în vederea atribuirii de 

noi concesiuni. 

 În realitate, această cavalcadă de litigii are drept scop, pe lângă 

împiedicarea autorităţii în valorificarea bunurilor din proprietatea 

publică de interes judeţean, şi determinarea autorităţii să prelungească 

fără licitaţie publică cele două contracte de concesiune istorice deţinute 

de S.C. Agrodelta Sireasa S.A., a căror durată a expirat deja, ceea ce 

autoritatea a refuzat, organizând o procedură competitivă pentru 

atribuirea acestora. 

 Efectele urmărite de S.C. Agrodelta Sireasa S.A. prin demersurile sale care 

au dus la sistarea finanţării europene nu sunt nicidecum legitime, fiind greu 

de admis că o persoană care pretinde că desfășoară activități comerciale în 

zona unde sunt bunurile așa-zis litigioase are un interes legitim în oprirea 

finanțării necesare pentru reabilitarea unui drum județean pe care îl folosește 

în desfășurarea activității sale şi pentru care plăteşte taxă de utilizare când 

autovehiculele depăşesc 20 de tone, impusă de regulamentele de circulaţie pe 

drumurile publice. 

 Reaua-credinţă a societăţii Agrodelta Sireasa S.A. este dată şi de 

tergiversarea soluţionării tuturor dosarelor, prin formularea repetată a unor 

cereri de amânare pentru diverse motive, a unor cereri de strămutare, a unor 

cereri de suspendare a judecăţii, prin depunerea acţiunilor la instanţe 

necompetente sau la instanţe competente, dar urmată de invocarea excepţiei 

de necompetenţă, sau depunerea a mii de pagini de înscrisuri, deşi majoritatea 

sunt redundante. 

 Evident, nu vă cerem să judecaţi procesele.  

 Dar, vă solicităm să aveţi în vedere toate aceste aspecte pentru a stabili şi 

a decide dacă există o cale administrativă legală de deblocare a situaţiei 

finanţării pentru DJ 222 N. 

 Nu este posibil ca ambiţiile exacerbate ale unui fost politician şi actual 

afacerist în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării să împiedice dezvoltarea 

zonei şi folosirea fondurilor europene în interesul comunităţii locale şi al 

Statului Român, cât timp termenele stabilite prin calendarul de accesare 
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a acestor fonduri vor expira în curând, iar perspectivele de închidere a 

tuturor dosarelor (s.n., peste 100 la număr) în viitorul apropriat sunt 

infime. 
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Faţă de toate aspectele prezentate în acest Memoriu, separat de acţiunile şi măsurile 

asigurătorii pe care le vom iniţia pentru angajarea răspunderii personale a domnului Traian 

Rece şi a societăţii Agrodelta Sireasa S.A., vă solicităm din nou suportul pentru identificarea 

urgentă a unor mijloace administrative legale pentru a debloca obţinerea finanţării înainte de 

finalizarea litigiilor iniţiate de domnul Traian Rece şi/sau Agrodelta Sireasa cu sfidarea 

prevederilor legale şi desconsiderarea autorităţii de lucru judecat a numeroase hotărâri 

definitive şi irevocabile. 

Rămânem la dispoziţia dumneavoastră în cazul în care consideraţi că sunt necesare clarificări şi 

informaţii suplimentare cu privire la oricare dintre aspectele precizate mai sus şi ne exprimăm deplina 

disponibilitate de a participa la orice întâlnire consideraţi necesară pentru identificarea unor soluţii 

viabile în scopul deblocării finanţării. 


