
 

ROMÂNIA  

 COMUNA  ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL  

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

Privind  aprobarea   dezmembrarii   in  patru  loturi distincte a  unui teren  identificat in 
domeniul public al comunei Adamclisi  in suprafata  de  25.984 mp  din parcela Ps  792  

amplasata  pe raza localitatii   Adamclisi, comuna Adamclisi  , judetul Constanta . 

 

Având  în  vedere:  

- Proiectul  de hotarare si  expunerea  de  motive  a domnului  Burcea   Anton   Tudorel,   
primarul comunei   Adamclisi,   judetul   Constanta  cu  privire  la  aprobarea  
dezmembrarii  in  patru   loturi distincte  a unui  teren  identificat in domeniul public  al 
comunei Adamclisi in suprafata  de 25.984 mp din parcela Ps 792  amplasata   pe raza  
localitatii  Adamclisi, comuna  Adamclisi  , judetul Constanta; 

- Hotararea  Consiliului  Local Adamclisi nr. 35 /  10.06.2011  privind  insusirea si 
aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al comunei Adamclisi, 
judetul Constanta; 

- Referatul  domnului  Rasit  Beinur,  viceprimarul  comunei  Adamclisi prin care se 
propune dezmembrarea  in in  patru   loturi distincte  a unui  teren  identificat in 
domeniul public  al comunei Adamclisi in suprafata  de 25.984 mp din parcela Ps 792  
amplasata   pe raza  localitatii  Adamclisi, comuna  Adamclisi  , judetul Constanta; 

- Planul  de  situatie  a  imobilului  in  suprafata  de  25.984 mp , parcela  Ps  792  
amplasat  pe raza localitatii  Adamclisi, comuna Adamclisi; 

- Avizul  comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – 
financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, 
administrarea domeniului public si privat al comunei ,  gospodarire comunala; 

- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 



- Prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  Prevederile Legii nr. 7 / 1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, modificata  
prin legea nr. 247 / 2005, republicata; 

-  Prevederile Ordinului nr. 633 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de oganizare si 
functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara; 

- Prevederile Ordinului nr. 634 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in 
cartea Funciara; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 

În temeiul  art. 36 al. (2),  lit. c)  coroborat cu alin. (5), lit. b)  precum şi art. 45 al. 
(3), art. 123, art. 115, alin. (1), lit. b), art. 61, alin. (2)  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

SE PROPUNE: 

Art. 1.  Dezmembrarea  terenului agricol avand categoria de folosinta pasune  in 
suprafata de 25.984 mp  din parcela Ps  792 amplasata  pe  raza  localitatii Adamclisi, 
comuna Adamclisi  in patru  loturi distincte, cu starea de proprietate neschimbata , 
conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire Ps  
792 , scara 1: 5000 si introducerea ei in domeniul public al comunei Adamclisi in forma 
dezmembrata,  dupa cum urmeaza: 

Lot. 1 format din parcela Ps  792  / 1 =  suprafata din masuratori  4650 mp  

Lot 2 format din parcela  Ps  792  / 3  =  suprafata din masuratori  716 mp 

Lot 3  format din parcela Ps  792  / 4 =  suprafata din masuratori  19.534 mp   

Lot 4 format din parcela Ps  792 / 5 = suprafata din masuratori 1084 mp  

Art. 2 – Primarul comunei Adamclisi, domnul Burcea Anton Tudorel  si Compartimentul 
de specialitate din cadrul Primariei comunei Adamclisi vor asigura ducerea la îndeplinire 
a prevederilor  prezentei hotărâri.  

Art. 3. – Se imputerniceste primarul comunei Adamclisi sa semneze actul de 
dezmembrare al terenului ce face obiectul prezentei hotarari si sa reprezinte comuna 



Adamclisi in fata notarului public , in vederea autentificarii si indeplinirii procedurilor de 
publicitate imobiliara. 

 Art. 5 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor 
abilitate pentru ducerea la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru 
control si verificarea legalitatii. 

 

 

 

            INITIATOR                                                                                         CONTRASEMNAT 

             PRIMAR                                                                                                  SECRETAR 

     BURCEA ANTON TUDOREL                                                                         SIBEL SERIF  

 

 

 

Nr. 31 

Data 23.05.2013 



 

JUDETUL CONSTANTA                                                            ANEXA   la Hotararea Consiliului  Local al comunei Adamclisi   nr.  31  / 
23.05.2013 

    COMUNA ADAMCLISI  

    CONSILIUL LOCAL  

COMPLETARI  

LA  INVENTARUL   BUNURILOR   CARE   APARTIN   DOMENIULUI   PUBLIC    AL   COMUNEI   ADAMCLISI , JUDETUL CONSTANTA 

 

   Sectiunea I: Bunuri 
imobile 

   

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul dobandirii sau, 
dupa caz darii in 

folosinta 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situatia juridica 
actuala 

Denumire act 
proprietate  sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
1. 

1.3.7.1 

Teren extravilan  
in suprafata de  
4650  mp 
amplasat pe raza 
localitatii  
Adamclisi, 

Suprafata – 4650 mp; 
Vecini: N – Ps 792 / 2, 
De; 
S. – Ps 792 / 4 ; 
V. – Ps 792 / 3; 
E. –proprietate 

1991 8928 lei Domeniu public 
al comunei 
Adamclisi  



comuna 
Adamclisi, judetul 
Constanta, 
Parcela Ps 792 / 1 

particulara ; 

2. 

1.3.7.1 

Teren extravilan  
in suprafata de  
716  mp amplasat 
pe raza localitatii  
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi, judetul 
Constanta, 
Parcela Ps 792 / 3 
 

Suprafata – 716  mp; 
Vecini: N – De ; 
S. –  Ps 792 / 4; 
V. – Ps 792 / 4; 
E. – Ps 792 / 2, Ps 792 / 
1; 

1991 1375 lei Domeniu public 
al comunei 
Adamclisi  

3. 

1.3.7.1 

Teren extravilan  
in suprafata de  
19.534  mp 
amplasat pe raza 
localitatii  
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi, judetul 
Constanta, 
Parcela Ps 792 / 4 
 
 

Suprafata – 19.534  
mp; 
Vecini: N – De ; 
S. – proprietate privata  
V. – Ps 792 / 5, Cimitirul 
ortodox; 
E. – Ps 792 / 3, 
proprietate privata; 

1991 37505 lei Domeniu public 
al comunei 
Adamclisi  

4. 
1.3.7.1 

Teren extravilan  
in suprafata de  
1084  mp 

Suprafata – 1084   mp; 
Vecini: N –  De; 
S. – Ps 792 / 4 ; 

1991 2081 lei Domeniu public 
al comunei 
Adamclisi  



amplasat pe raza 
localitatii  
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi, judetul 
Constanta, 
Parcela Ps 792 / 5 
 

V. – Cimitirul ortodox; 
E. –Ps 792 / 4; 

 

 COMISIA DE INVENTARIERE  

 

1.   PRESEDINTE: Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
2.    MEMBRU : Firica Lucia  – referent; 
3.    MEMBRU: Sarghi Cornelia – referent; 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
PRIMARIA 
NR. 2442 / 20.05.2013 
 

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE NR.  2442  / 20.05.2013   
 
   Comisia de inventariere a imobilelor – terenuri si cladiri constituita in baza 
Dispozitiei primarului  comunei Adamclisi nr. 7 / 30.01.2013  in urmatoarea 
componenta: 

1. PRESEDINTE: Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
2. SECRETAR TEHNIC : Slabu  Marian – inspector in cadrul Compartimentului 

contabilitate; 
3. MEMBRU : Firica Lucia  – referent; 
4. MEMBRU: Sarghi Cornelia – referent 
In  data de  20 mai  2013  s-au  identificat  la fata locului suprafete de teren ce 

urmeaza a se inregistra in evidenta domeniului public  al comunei Adamclisi in forma 
dezmembrata,  dupa cum urmeaza: 
 

COMPLETARI 
LA  INVENTARUL   BUNURILOR   CARE   APARTIN   DOMENIULUI   PUBLIC    AL   

COMUNEI   ADAMCLISI , JUDETUL CONSTANTA 
 

   Sectiunea I: 
Bunuri 
imobile 

   

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobandirii 
sau, dupa 
caz darii in 
folosinta 

Valoarea 
de 

inventar 
-lei - 

Situatia juridica 
actuala 

Denumire act 
proprietate  sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
1. 

1.3.7.1 

Teren 
extravilan  
in suprafata 
de  4650  
mp 
amplasat pe 
raza 
localitatii  
Adamclisi, 
comuna 

Suprafata – 
4650 mp; 
Vecini: N – 
Ps 792 / 2, 
De; 
S. – Ps 792 / 
4 ; 
V. – Ps 792 / 
3; 
E. –

1991 8928 lei Domeniu public 
al comunei 
Adamclisi  



Adamclisi, 
judetul 
Constanta, 
Parcela Ps 
792 / 1 

proprietate 
particulara ; 

2. 

1.3.7.1 

Teren 
extravilan  
in suprafata 
de  716  mp 
amplasat pe 
raza 
localitatii  
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta, 
Parcela Ps 
792 / 3 

Suprafata – 
716  mp; 
Vecini: N – 
De ; 
S. –  Ps 792 / 
4; 
V. – Ps 792 / 
4; 
E. – Ps 792 / 
2, Ps 792 / 1; 

1991 1375 lei Domeniu public 
al comunei 
Adamclisi  

3. 

1.3.7.1 

Teren 
extravilan  
in suprafata 
de  19.534  
mp 
amplasat pe 
raza 
localitatii  
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta, 
Parcela Ps 
792 / 4 
 
 

Suprafata – 
19.534  mp; 
Vecini: N – 
De ; 
S. – 
proprietate 
privata  
V. – Ps 792 / 
5, Cimitirul 
ortodox; 
E. – Ps 792 / 
3, proprietate 
privata; 

1991 37505 lei Domeniu public 
al comunei 
Adamclisi  

4. 

1.3.7.1 

Teren 
extravilan  
in suprafata 
de  1084  
mp 
amplasat pe 
raza 
localitatii  
Adamclisi, 
comuna 

Suprafata – 
1084   mp; 
Vecini: N –  
De; 
S. – Ps 792 / 
4 ; 
V. – 
Cimitirul 
ortodox; 
E. –Ps 792 / 

1991 2081 lei Domeniu public 
al comunei 
Adamclisi  



Adamclisi, 
judetul 
Constanta, 
Parcela Ps 
792 / 5 

4; 

 
 
Rezultatele inventarierii se vor inregistra  in contabilitate . 
Inventarierea s-a facut pe formularele indicate in textul Dispozitie si a cuprins bunurile 
existente faptic  cu toate detaliile de identificare, valori si anul dobandirii sau adrii in 
folosinta. 
 
     Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
  COMISIA: 

PRESEDINTE: Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
 
MEMBRU : Firica Lucia  – referent; 
 
MEMBRU: Sarghi Cornelia – referent 

 



 

ROMANIA                                                                                                     SE APROBA                                                                                               
JUDETUL  CONSTANTA                                                                                 PRIMAR                                                                                  
COMUNA ADAMCLISI                                                                        BURCEA ANTON TUDOREL                                                                       

PRIMARIA 

REFERAT 
Privind  aprobarea   dezmembrarii   in  patru  loturi distincte a  unui teren  identificat in 
domeniul public al comunei Adamclisi  in suprafata  de  25.984 mp  din parcela Ps  792  

amplasata  pe raza localitatii   Adamclisi, comuna Adamclisi  , judetul Constanta . 
 
 

Subsemnatul Rasit Beinur  in calitate de  viceprimar  al   comunei  Adamclisi, jud.  

Constanta; 

Avand in vedere  prevederile: 
 
- Hotararea  Consiliului  Local Adamclisi nr. 35 /  10.06.2011  privind  insusirea si 
aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al comunei Adamclisi, 
judetul Constanta; 
-Hotararea  Consiliului Local  Adamclisi nr. 10 / 12.04.2010  privind aprobarea scoaterii 
din inventarul domeniului privat al comunei Adamclisi a parcelei Ps 792 cu suprafata de 
2,8 ha teren extravilan localitatea Adamclisi, comuna Adamclisi, judetul Constanta; 
- Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 11 / 12.04.2010  privind aprobarea trecerii in 
inventarul domeniului public al comunei Adamclisi a parcelei Ps 792 cu suprafata de 2,8 
ha teren extravilan , localitatea Adamclisi, comuna Adamclisi; 
- Planul  de  situatie  a  imobilului  in  suprafata  de  25.984 mp , parcela  Ps  792  
amplasat  pe raza localitatii  Adamclisi, comuna Adamclisi; 
- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
- Prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  Prevederile Legii nr. 7 / 1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, modificata  
prin legea nr. 247 / 2005, republicata; 
-  Prevederile Ordinului nr. 633 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de oganizare si 
functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara; 
- Prevederile Ordinului nr. 634 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in 
cartea Funciara; 



În temeiul  art. 36 al. (2),  lit. c)  coroborat cu alin. (5), lit. b)  precum şi art. 45 al. 
(3), art. 123, art. 115, alin. (1), lit. b), art. 61, alin. (2)  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
PROPUN:    

 
   Adoptarea unei hotarari de catre Consiliul Local al comunei Adamclisi cu privire 
la  aprobarea  dezmembrarii terenului agricol avand categoria de folosinta pasune  in 
suprafata de 25.984 mp  din parcela Ps  792 amplasata  pe  raza  localitatii Adamclisi, 
comuna Adamclisi, apartinand domeniului public  al comunei Adamclisi  in patru  loturi 
distincte, cu starea de proprietate neschimbata , conform Planului de amplasament si 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire Ps  792 , scara 1: 5000 dupa cum 
urmeaza: 
Lot. 1 format din parcela Ps  792  / 1 =  suprafata din masuratori  4650 mp  
Lot 2 format din parcela  Ps  792  / 3  =  suprafata din masuratori  716 mp 
Lot 3  format din parcela Ps  792  / 4 =  suprafata din masuratori  19.534 mp   
Lot 4 format din parcela Ps  792 / 5 = suprafata din masuratori 1084 mp  

 

Drept pentru care supun spre analiza si aprobarea Consiliului Local proiectul de 
hotarare in forma in care a fost redactat. 

 
 
 
 
 

VICEPRIMAR 
RASIT BEINUR 

 
 



 
          
 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 
DEZMEMBRARII IN PATRU LOTURI DISTINCTE A UNUI TEREN IDENTIFICAT IN DOMENIUL 
PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI IN SUPRAFATA DE 25.984 MP DIN PARCELA PS 792 
AMPLASATA PE RAZA LOCALITATII ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI, JUDETUL 
CONSTANTA.  

Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile art. 36 al. (2),  lit. c)  coroborat cu alin. (5), lit. b)  precum şi art. 45 al. (3), 
art. 123, art. 115, alin. (1), lit. b), art. 61, alin. (2)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
 

 
 

SECRETAR 
SIBEL SERIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrarii in  patru  loturi distincte a unui 
teren identificat in domeniul public al comunei Adamclisi in suprafata de 25.984 mp din 

parcela Ps 792 amplasata pe raza localitatii Adamclisi, comuna Adamclisi, judetul 
Constanta 

 
 

 
Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 

Constanta propune prin acest proiect  aprobarea  dezmembrarii in patru  loturi distincte 
a unui teren identificat in domeniul public al comunei Adamclisi in suprafata de 25.984 
mp din parcela Ps 792 amplasata  pe raza localitatii Adamclisi, comuna Adamclisi, 
judetul Constanta; 
 Avand in vedere: 
- Hotararea  Consiliului  Local Adamclisi nr. 35 /  10.06.2011  privind  insusirea si 
aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al comunei Adamclisi, 
judetul Constanta; 
-Hotararea  Consiliului Local  Adamclisi nr. 10 / 12.04.2010  privind aprobarea scoaterii 
din inventarul domeniului privat al comunei Adamclisi a parcelei Ps 792 cu suprafata de 
2,8 ha teren extravilan localitatea Adamclisi, comuna Adamclisi, judetul Constanta; 
- Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 11 / 12.04.2010  privind aprobarea trecerii in 
inventarul domeniului public al comunei Adamclisi a parcelei Ps 792 cu suprafata de 2,8 
ha teren extravilan , localitatea Adamclisi, comuna Adamclisi; 
- Referatul  domnului  Rasit  Beinur,  viceprimarul  comunei  Adamclisi prin care se 
propune dezmembrarea  in in  patru   loturi distincte  a unui  teren  identificat in 
domeniul public  al comunei Adamclisi in suprafata  de 25.984 mp din parcela Ps 792  
amplasata   pe raza  localitatii  Adamclisi, comuna  Adamclisi  , judetul Constanta; 
- Planul  de  situatie  a  imobilului  in  suprafata  de  25.984 mp , parcela  Ps  792  
amplasat  pe raza localitatii  Adamclisi, comuna Adamclisi; 
- Prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  Prevederile Legii nr. 7 / 1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, modificata  
prin legea nr. 247 / 2005, republicata; 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



-  Prevederile Ordinului nr. 633 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de oganizare si 
functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara; 
- Prevederile Ordinului nr. 634 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in 
cartea Funciara; 
- Sustin ca fiind importanta si necesara analizarea si  aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  APROBAREA DEZMEMBRARII IN PATRU  
LOTURI DISTINCTE A UNUI TEREN IDENTIFICAT IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI 
ADAMCLISI IN SUPRAFATA DE 25.984 MP DIN PARCELA PS 792 AMPLASATA PE RAZA 
LOCALITATII ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI, JUDETUL  CONSTANTA. 
- În temeiul  prevederilor  art. 36 al. (2),  lit. c)  coroborat cu alin. (5), lit. b)  precum şi 
art. 45 al. (3), art. 123, art. 115, alin. (1), lit. b), art. 61, alin. (2)  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv privind 
APROBAREA DEZMEMBRARII IN PATRU  LOTURI DISTINCTE A UNUI TEREN IDENTIFICAT 
IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI IN SUPRAFATA DE 25.984 MP DIN 
PARCELA PS 792 AMPLASATA PE RAZA LOCALITATII ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI, 
JUDETUL  CONSTANTA. 
 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 

 
 


