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Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta  

extraordinara, legal constituita din data de 08.02.2012; 
 Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate intocmit de catre secretarul comunei Adamclisi prin care se 
propune adoptarea unei hotarari referitoare la: Alegerea  presedintelui de sedinta al 
Consiliului Local Adamclisi pe lunile februarie, martie, aprilie 2012; 
- necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta in vederea desfasurarii in bune conditii a 
lucrarilor sedintelor Consiliului Local; 
- Propunerea facuta si votarea acesteia ,, Pentru ‘’ cu unanimitate de voturi de catre cei 9 
consilieri prezenti din numarul total de 11 consilieri in functie; 
- Initiativa  Primarului comunei Adamclisi, exprimata in expunerea de motive cu privire  
la necesitatea alegerii unui nou presedinte de sedinta al Consiliului Local Adamclisi pe o 
perioada de trei luni, respectiv  februarie, martie, aprilie 2012; 
- Prevederile art. 35 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3 – culte, juridica si de disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice, apararea drepturilor cetatenilor, administratie publica 
locala  prin care se propune admiterea proiectului de hotarare in forma in care a fost 
redactat si prezentat; 
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
 In temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI 
 

HOTARASTE: 
 
 
 

ART. 1. Se declara ales in functia de presedinte de sedinta  al Consiliului Local al 
comunei Adamclisi pentru lunile februarie, martie, aprilie 2012  domnul consilier Rasit 
Beinur. 
ART.2. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului 
Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 
 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9  voturi pentru, _________ 
voturi impotriva si __________voturi abtineri , la sedinta fiind prezenti un numar de 9  
consilieri din cei 11 consilieri in functie. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 
Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 

Constanta; 
 Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate intocmit de catre secretarul comunei Adamclisi prin 
care se propune adoptarea unei hotarari referitoare la : Alegerea presdintelui 
de sedinta al Consiliului Local Adamclisi pe lunile februarie, martie, aprilie 
2012; 

- Necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta in vederea desfasurarii in 
bune conditii a lucrarilor sedintelor Consiliului Local; 

- Prevederile art. 35 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 
locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  ALEGEREA 
PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL 
ADAMCLISI PE LUNILE FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE 2012. 

- In temeiul prevederilor  art. 45  si  art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL 
CONSILIULUI LOCAL ADAMCLISI PE LUNILE FEBRUARIE, 
MARTIE, APRILIE 2012. 
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