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Sedintei  ordinare    din  data de   31 octombrie     2013   a Consiliului Local al comunei 
Adamclisi 

 
 

Convocarea sedintei a fost facuta de catre primarul comunei Adamclisi prin 
Dispozitia nr.  234    /  25.10.2013. 
 Din numarul total de 11 consilieri alesi  au participat  11 consilieri, sedinta fiind 
legal constituita. 
 Sunt prezenti : domnul Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi si 
domnisoara Sibel Serif – secretara comunei Adamclisi. 
 Sedinta este deschisa de catre domnul Oprea Marian , presedinte de sedinta care 
informeaza plenul ca este intrunit  cvorumul astfel incat  sedinta este legal constituita  si 
isi poate desfasura lucrarile. 
 Presedintele de sedinta  prezinta proiectele aflate pe ordinea de zi. 
 In  cadrul  sedintei au  fost adoptate urmatoarele  hotarari: 
 
1.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 54 / 31.10.2013  privind 
aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli  pe anul 2013  al  comunei 
Adamclisi, judetul Constanta  cu 11  voturi pentru din cei  11  consilieri prezenti din 
totalul de 11 consilieri in functie. 
 
2.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  55 / 31.10.2013  privind vanzarea 
prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 1346 mp situate in 
intravilanul localitatii Adamclisi, str. Aleea Duzilor, nr. 3, comuna Adamclisi   cu 11   
voturi pentru din cei  11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
3.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  56 / 31.10.2013  pentru 
aprobarea ,, Regulamentului privind conditiile in care se realizeaza accesul pe 
proprietatea publica sau privata  a comunei Adamclisi in vederea instalarii, intretinerii, 
inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau elementelor de 
infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor 
de infrastructura precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii 
electronice ‘’ cu 11    voturi pentru din cei  11  consilieri prezenti din totalul de 11 
consilieri in functie. 
 
4.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  57/ 31.10.2013  privind 
completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domneiul public al 
comunei Adamclisi insusit prin Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 10.06.2011 



privind aprobarea inventarului bunurilor care alactuiesc domeniul public al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta, cu modificarile si completarile ulterioare ,   cu 11   voturi 
pentru din cei  11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
5.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  58/ 31.10.2013  privind 
aprobarea regulamentului ,, Reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului pe 
tritoriul comunei Adamclisi, judetul Constanta cu 11   voturi pentru din cei  11  consilieri 
prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
6.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  59/ 31.10.2013  privind  
desemnarea cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor la 
nivelul comunei Adamclisi, judetul Constanta cu 11   voturi pentru din cei  11  consilieri 
prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
7. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  60 31.10.2013  privind  
aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Adamclisi, judetul 
Constanta cu 11   voturi pentru din cei  11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri 
in functie. 
 
Sedinta se inchide la ora 1800. 
 
 In conformitate  cu dispozitiile art. 10 din Legea nr. 52 / 2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, minuta se va publica la sediul 
Primariei comunei Adamclisi si pe site-ul propriu. 
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