
Anexa nr. 1 
 
Lista cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului public al judeţului* 
 
1. drumurile județene, incluzând tunelele, viaductele, podurile, podețele şi alte lucrări de artă, precum şi 
zonele de protecție a acestora. 
2. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean şi aparatul propriu al acestuia, 
precum şi instituţiile publice de interes judeţean, cum sunt: teatre, case de cultură, biblioteci, muzee, 
spitale judeţene, policlinici, cămine de copii, de bătrâni şi pentru persoane cu handicap şi alte asemenea 
bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public naţional sau local. 
3. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat şi centrele 
judeţene de resurse şi asistenţă educaţională fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al 
municipiului Bucureşti, şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, prin consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ respective. Celelalte componente ale bazei materiale a unităţilor 
de învăţământ special de stat, ale cluburilor sportive şcolare, ale palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor, 
precum şi ale centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională sunt de drept proprietatea acestora şi 
sunt administrate de către consiliile de administraţie ale acestora. 
4. reţelele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi staţiile de tratare cu 
instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente acestora. 
5. sistemele de alimentare cu apă care deservesc sau se află pe teritoriul a două sau mai multe localităţi din 
judeţ, cu terenurile aferente: 
  - staţiile de captare a apei din izvoare, drenuri, puţuri, râuri, lacuri naturale, lacuri de acumulare; 
  – staţiile zonale de tratare a apei; 
  – staţiile zonale de pompare şi repompare a apei; 
  – rezervoarele zonale de înmagazinare a apei; 
  – castelele zonale de apă; 
  – conductele de aducțiune şi distribuţie a apei până la limita proprietăţii consumatorilor. 
6. sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, care deservesc sau se află pe teritoriul a două sau mai 
multe localităţi din judeţ, cu terenurile aferente: 
  - colectoarele şi reţelele de canalizare de la limita proprietăţii evacuatorilor până la staţiile zonale de 
epurare a apelor uzate; 
  – staţiile zonale de pompare şi repompare a apelor uzate; 
  – bazinele zonale de retenţie a apelor uzate; 
  – staţiile zonale de epurare a apelor uzate, inclusiv terenurile de deshidratare a nămolurilor; 
  – colectoarele de evacuare şi gurile de vărsare a apelor epurate în receptor. 
7. sistemele de alimentare cu energie termică care deservesc sau se află pe teritoriul a două sau mai multe 
localităţi din judeţ, cu terenurile aferente: 
  - reţelele zonale de transport şi distribuţie a energiei termice până la limita proprietăţii consumatorilor; 
  – punctele termice zonale; 
  – construcţiile şi instalaţiile auxiliare zonale. 
8. sistemele de salubrizare şi gestionare a deşeurilor, care deservesc sau se află pe teritoriul a două sau mai 
multe localităţi din judeţ, cu teritoriile aferente: 
  - punctele de colectare zonale şi depozitele zonale de deşeuri; 
  – construcţiile şi terenurile special amenajate, destinate sortării, tratării, valorificării şi incinerării zonale 
a deşeurilor. 
9. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente, diguri, 
cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de 
croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv 
faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes public naţional. 



10. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii 
hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigaţia civilă, bazine, acvatorii şi şenale 
de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe 
malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie care nu sunt declarate 
de interes public național.  
11. digurile de apărare împotriva inundațiilor care nu sunt declarate de interes public naţional. 
12. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe 
acestea şi terenurile pe care sunt amplasate care nu sunt declarate de interes public naţional. 
13. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt declarate de interes public national.  
 
*lista are caracter exemplificativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 
 
Lista cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al comunei, al oraşului sau al municipiului* 
 
1. drumurile comunale, vicinale şi străzile, cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podețele, precum şi 
zonele de protecţie a acestora. 
2. terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, 
gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac 
parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei 
materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, 
conform legislaţiei în vigoare. 
3. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile 
publice de interes local, cum sunt: teatre, case de cultură, cămine culturale, case şi palate ale copiilor, 
biblioteci, muzee, grădiniţe, spitale, policlinici, cămine de copii, de bătrâni şi pentru persoane cu handicap 
şi alte asemenea instituţii. 
4. sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente: 
  – pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement; 

- grădinile botanice şi zoologice; 
  – spaţiile verzi, parcările şi terenurile de joacă pentru copii; 
  – bazele sportive; 
  – cișmelele publice, băile publice şi grupurile sanitare publice; 
  – semafoarele şi indicatoarele de circulaţie; 
  – cimitirele orăşeneşti, comunale şi crematoriile umane. 
5. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu 
instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente. 
6. sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente: 
  - staţiile de captare a apei din izvoare, drenuri, puţuri, râuri, lacuri naturale, lacuri de acumulare; 
  – staţiile de tratare a apei; 
  – staţiile de pompare şi repompare a apei; 
  – rezervoarele de înmagazinare a apei; 
  – castelele de apă; 
  – conductele de aducțiune şi distribuţie a apei până la limita proprietăţii consumatorilor. 
7. sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente: 
  - colectoarele şi reţelele de canalizare de la limita proprietăţii evacuatorilor până la stația de epurare a 
apelor uzate; 
  – staţiile de pompare şi repompare a apelor uzate; 
  – bazinele de retenţie a apelor uzate; 
  – staţiile de epurare a apelor uzate, inclusiv terenurile de deshidratare a nămolurilor; 
  – colectoarele de evacuare şi gurile de vărsare a apelor uzate în receptor. 
8. sistemele de alimentare cu energie termică, cu terenurile aferente: 
  - reţelele de transport şi distribuţie a energiei termice până la limita proprietăţii consumatorilor; 
  – punctele termice; 
  – construcţiile şi instalaţiile auxiliare. 
9.  sistemele de salubrizare şi gestionare a deşeurilor, cu terenurile aferente: 
  - punctele de colectare şi depozitele de deşeuri; 
  – construcţiile şi terenurile special amenajate, destinate sortării, tratării, valorificării şi incinerării 
deşeurilor. 
10. sistemele de transport public local, în comun, de persoane, cu terenurile aferente: 
  - reţelele electrice de contact, aeriene sau la șină; 
  – liniile de tramvai; 
  – staţiile electrice de transformare şi racordurile de energie electrică. 



11. locuintele sociale. 
12. adăposturile ALA. 
13. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public national. 
14. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt declarate de interes public naţional sau 
judeţean;  
15. bogăţiile de interes public ale subsolului de orice natură ale subsolului, dacă prin natura lor sau prin 
declarația legii nu sunt de interes public național în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes 
public national. 
16. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean. 
17. bălțile, iazurile şi helesteiele comunale, cu zonele de protecţie sanitară aferente. 
18. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt 
proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat.  
19. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente, diguri, 
cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de 
croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv 
faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;  
20. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii 
hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigaţia civilă, bazine, acvatorii şi şenale 
de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe 
malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie care nu sunt declarate 
de interes public naţional sau judeţean;  
21. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean.  
 
*lista are caracter exemplicativ 
 
 
  

 


