
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE  

PRIVIND  APROBAREA  UTILIZARII  SUMEI  DE  191.296  LEI  DIN EXCEDENTUL  BUGETULUI 

LOCAL  AL  COMUNEI ADAMCLISI   DIN ANUL 2014  PENTRU LUCRARI DE INVESTITII IN ANUL 

2015 

Consiliul  Local al  comunei Adamclisi,  judetul Constanta intrunit in sedinta   extraordinara legal 

constituita  la  data  de   31 martie  2015; 

Avand in vedere: 

-Raportul de specialitate  intocmit  de catre domnul Slabu Marian , inspector  in cadrul 

Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, contabilitate  inregistrat sub nr.  1521 / 

30.03.2015 prin care propune  aprobarea  utilizarii sumei de  191.296  lei din excedentul 

bugetului local  pentru lucrari de investitii in anul 2015; 

- Expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1   pentru programe de dezvoltare 

economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, 

agricultura. Gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert   prin care se propune 

admiterea proiectului de hotarare in forma in care a fost redactat si prezentat; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

-Contul de executie al bugetului local din data de 31.12.2014 prin care a fost inclusa in excedent 

suma de 191.296 lei, suma aprobata, incasata si neutilizata pana la sfarsitul anului 2014, pentru 

lucrarea de reabilitare strazi in comuna Adamclisi; 

-Prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2015,   nr.  186/2014 ; 

-Prevederile   Legii nr. 273 / 2006 privind  finantele  publice  locale  republicata, cu modificarile 

si completarile  ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 500 / 2012 – Legea finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 



In baza dispozitiilor   art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. 

a)   coroborat cu  art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

ART. 1. Se aproba utilizarea sumei de  191.296  lei din excedentul bugetului local al comunei 

Adamclisi  din anul 2014 pentru lucrari de investitii in anul 2015 la capitolul bugetar 84.02-

drumuri . 

ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se abiliteaza primarul comunei Adamclisi 

si  Compartimentul buget – finante, impozite si taxe, contabilitate  din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Adamclisi. 

ART. 3. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta  hotarare  institutiilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului  - Judetul 

Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11   voturi pentru, _________ voturi 

impotriva si __________voturi abtineri din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri 

in functie. 

 

NR. 14                                    PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNAT 

DATA  31.03.2015                               CONSILIER                                                            SECRETAR 

                                                            VLAD NICULAIE                                                      SIBEL SERIF 

 

 



PRIMARIA  COMUNEI ADAMCLISI 

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE , 

BUGET-FINANTE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

NR.   2.357 / 13.05.2015 

  

 

REFERAT 

 

Privind utilizarea sumei de 148.729 lei din excedentul bugetului local 

pentru lucrari de investitii in anul 2015 

 

 

     Avand in vedere: 

- Contul de executie al bugetului local din data de 31.12.2014 prin care  a fost inclusa in 

excedent suma de 148.729 lei, suma aprobata, incasata si neutilizata pana la sfarsitul 

anului 2014, pentru lucrarea de investitie – Eficientizarea consumului de energie 

pentru comuna Adamclisi 

- Prevederile Legii 273/2006, legea finantelor publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare . 

 

Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Comunei Adamclisi, analizand 

materialele sus mentionete propune utilizarea sumei de 148.729 lei din excedentul bugetului 

local constituit la sfarsitul anului 2014,  pentru lucrari de investitii la capitolul bugetar 

70.50.00 –Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, titlul 

56.00.00  si cuprinderea acestei in bugetaul pe anul 2015, inclusiv modificarea Listei de 

investitii aferente anului 2015. 

 

 

 

 

       13.05.2015                                                                      Intocmit, 

                                                                                   Inspector- Slabu Marian 

 

 



  

 Comisia de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico–financiare, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala 

                                                

Proces verbal, 

Incheiat  astazi  31.03.2015   cu ocazia intrunirii membrilor comisiei de specialitate nr.1 

pentru dezbaterea urmatoarelor puncte : 

 

1.  Proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului local de venituri si cheltuieli  pe 

anul 2015 al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

     

2.  Proiect de hotarare privind  aprobarea  utilizarii in  anul 2015 a excedentului  bugetar 

al comunei Adamclisi rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2014. 

     

3. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubritate 

a unor gospodarii  de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta.. 

     

4.  Proiect  de hotarare  privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si 

Functionare a aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Adamclisi cu 

activitatatile de ,,transport rutier de marfa in cont propriu  ‘’ si ,, transport rutier de 

persoane in cont propriu’’ conform prevederilor  O.G. nr. 27 / 2011  privind 

transporturile rutiere republicata. 

 

Punctul nr.1 

Conform referatului pus la dispozitie de  dl. Slabu Marian prin care se propune: 

-aprobarea  rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al comunei 

Adamclisi, judetul Constanta,  conform referatului din anexa. 

Comisia propune aprobarea  referatului din anexa cu 3 voturi Pentru din total 3. 

Punctul nr 2 

              Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel si referatul  domnului  Slabu  Marian,  inspector in  cadrul  primariei   Adamclisi  

privind aprobarea utilizarii  sumei de 191.296 lei din excedentul bugetului local al 

comunei Adamclisi din anul 2014 pentru lucrari de investitii in anul 2015,   se propune : 

-aprobarea utilizarii sumei de 191.296 lei din excedentul bugetului  local al comunei 

Adamclisi din anul 2014 pentru lucrari de investitii in anul 2015 la capitolul bugetar 

84.02.- drumuri. 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 
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Punctul nr. 3 

 

          Avand in vedere  proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel si referatul domnului Rasit Beinur, viceprimarul comunei Adamclisi prin care se 

propune : 

-aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubritate a unui numar de 10 

gospodarii  din comuna Adamclisi, dupa cum urmeaza: 

-1. NACU  VERGINA     - 1 PERSOANA (   ANTOCI  MARIEA  ESTE  DECEDATA  CONFORM 

CERTIFICAT DE DECES NR. 6 / 18.02.2015), STR. LIBERTATII, NR. 14, LOC. URLUIA, 

COMUNA ADAMCLISI. 

2.  PETRUT  NICULINA  –  1 PERSOANA  (PETRUT  ION A DECEDAT LA DATA  DE 

03.03.2015 CONFORM CERTIFICAT DE DECES NR. 4 / 04.02.2015), STR. DECEBAL, NR. 57, 

LOC. ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI. 

3. MATEI  ANICUTA  –  2 PERSOANE  (MATEI IONUT ADRIAN SI MATEI MADALINA NU 

LOCUIESC IN COMUNA ADAMCLISI), STR. ALEEA BUJORULUI, NR. 7, LOC. ZORILE, 

COMUNA ADAMCLISI. 

4. ANDREI  ADRIAN  CONSTANTIN  –  STR.  REPUBLICII, NR. 12, SAT  ADAMCLISI, 

COMUNA ADAMCLISI –  2 PERSOANE  ( ANDREI CRISTINA – MARIA SI ANDREI BIANCA – 

ANDREEA SUNT ELEVE  IN CADRUL UNUI LICEU DIN MUNICIPIUL CONSTANTA SI NU 

LOCUIESC IN COMUNA ADAMCLISI). 

5. DINU GHEORGHE  – STR.  MIHAI VITEAZU , NR. 2, SAT URLUIA, COMUNA ADAMCLISI – 

1 PERSOANA  (  DINU ALEXANDRU  NU MAI LOCUIESTE IN COMUNA ADAMCLISI 

INTRUCAT  SI-A  SCHIMBAT  DOMICILIUL IN LOCALITATEA ION CORVIN). 

6. LAZAR MARIUS  – STR.  AVOCAT JAN DINU, NR. 16, LOCALITATEA ADAMCLISI, 

COMUNA ADAMCLISI – 2 PERSOANE (  IN PREZENT NU DOMICILIAZA IN COMUNA 

ADAMCLISI). 

7. CIORTAN ELENA  – 1  PERSOANA   (  CIORTAN GHEORGHE A DECEDAT LA DATA DE 

01.03.2015 CONFORM CERTIFICAT DE DECES NR. 8 / 02.03.2015 ), STR. NICOLAE 

BALCESCU, NR. 10, LOC. URLUIA, COMUNA ADAMCLISI. 

8. MITITELU  RODICA –STR. STEFAN CEL MARE, NR. 13,  SAT URLUIA, COMUNA 

ADAMCLISI – 1 PERSOANA (MITITELU MIHAITA  ESTE CONDAMNAT LA  INCHISOARE 

PENTRU O PERIOADA DE DOI ANI). 

9. NICULCEA AFRIM – STR.  TACERII, NR. 6, SAT ZORILE, COMUNA ADAMCLISI – 1 

PERSOANA ( NUMITUL NICULCEA AFRIM ESTE PLECAT DIN TARA) 

10. GRIGORAS VASILE – SCUTIT INTRUCAT A DECEDAT, STR. MIHAIL SADOVEANU, NR. 7, 

LOC. ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI. 

 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

 

 

 



  

 

Punctul nr. 4 

          Avand in vedere  proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel si referatul doamnei Serif Sibel , secretara comunei Adamclisi prin care se 

propune : 

-completarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de 

specialitate  al Primarului comunei Adamclisi cu activitatea  de  transport  rutier de 

persoane in cont propriu si activitatea de transport rutier de marfa in cont propriu, 

conform O.G. nr. 27 / 2011 privind transporturile rutiere republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, prin compartimentul gospodarire, intretinere. 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

 

 

MEMBRII COMISIEI  

  1.Serbanescu Dorina-Cicilia 

  2.Oprea Marian 

  3.Oancea Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

 SECRETAR 

 

AVIZ  DE  LEGALITATE 

 

 

 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta analizand proiectul de 

hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in conformitate cu prevederile art. 47 si art. 

117  din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare  propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 

 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare PRIVIND  APROBAREA  UTILIZARII  

SUMEI  DE  191.296  LEI  DIN EXCEDENTUL  BUGETULUI LOCAL  AL  COMUNEI ADAMCLISI   DIN 

ANUL 2014  PENTRU LUCRARI DE INVESTITII IN ANUL 2015. 

  Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in prevederile 

art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a)   coroborat cu  art. 115, 

alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

SECRETAR 

SIBEL SERIF 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 

  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

PRIVIND  APROBAREA  UTILIZARII  SUMEI  DE  191.296  LEI  DIN EXCEDENTUL  BUGETULUI 

LOCAL  AL  COMUNEI ADAMCLISI   DIN ANUL 2014  PENTRU LUCRARI DE INVESTITII IN ANUL 

2015 

Subsemnatul   Burcea  Anton  Tudorel, primarul  comunei  Adamclisi, Judetul Constanta; 

Avand in vedere: 

-Raportul de specialitate  intocmit  de catre domnul Slabu Marian , inspector  in cadrul 

Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, contabilitate  inregistrat sub nr.  1521 / 

30.03.2015 prin care propune  aprobarea  utilizarii sumei de  191.296  lei din excedentul 

bugetului local  pentru lucrari de investitii in anul 2015; 

-Contul de executie al bugetului local din data de 31.12.2014 prin care a fost inclusa in excedent 

suma de 191.296 lei, suma aprobata, incasata si neutilizata pana la sfarsitul anului 2014, pentru 

lucrarea de reabilitare strazi in comuna Adamclisi; 

-Prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2015,   nr.  186/2014 ; 

-Prevederile   Legii nr. 273 / 2006 privind  finantele  publice  locale  republicata, cu modificarile 

si completarile  ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 500 / 2012 – Legea finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

In baza dispozitiilor   art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. 

a)   coroborat cu  art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local  ADAMCLISI a 

proiectului de hotarare PRIVIND APROBAREA UTILIZARII  SUMEI  DE  191.296  LEI  DIN 

EXCEDENTUL  BUGETULUI LOCAL  AL  COMUNEI ADAMCLISI   DIN ANUL 2014  PENTRU LUCRARI 

DE INVESTITII IN ANUL 2015. 



In baza dispozitiilor   art.  36,   alin.(2), lit. b) , alin. (4), lit. a) si lit. e), art. 45, alin. (2), lit. a)   

coroborat cu  art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare PRIVIND APROBAREA  UTILIZARII  SUMEI  

DE  191.296  LEI  DIN EXCEDENTUL  BUGETULUI LOCAL  AL  COMUNEI ADAMCLISI   DIN ANUL 

2014  PENTRU LUCRARI DE INVESTITII IN ANUL 2015. 

 

PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL 

 


