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PROCES-VERBAL, 
 
  

Incheiat astazi,  29 noiembrie  2012, cu ocazia desfasurarii sedintei de indata  a 
Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  noiembrie . 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  449 /28.11.2012  
a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 
dispozitia nr.  449 / 28.11.2012.   
 Presedinte de sedinta  a fost ales  cu unanimitate de voturi domnul consilier  
Burcea Dorian. 
           La sedinta de consiliu participa un numar de 11 consilieri locali din totalul de 11 
consilieri locali in functie. 
  Sedinta este publica avand in vedere prevederile art. 42,(l) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala republicata. 
            Inainte de a se intra in ordinea de zi doamna secretar Sibel Serif da citire 
procesului verbal al sedintei  ordinare  din data de   27 noiembrie    2012. 

Domnul  presedinte  intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal al 
sedintei ordinare  din data de  27 noiembrie  2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in 
urma supunerii la vot a fost aprobat cu 11  voturi pentru din cei 11  consilieri prezenti 
din totalul de 11 consilieri in functie. 
 La lucrarile sedintei participa doamna secretar  Sibel Serif  si domnul viceprimar  
Rasit Beinur. 
           Domnul presedinte Burcea Dorian  supune aprobarii Consiliului Local urmatorul 
proiect inscris  pe ordinea de zi a sedintei: 
1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii contractului de folosinta si 
consolidare a unor drumuri comunale si de exploatare agricola aflate in proprietatea 
comunei Adamclisi cu S.C. ENOL GRUP S.A. si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A.. 
                                                                            Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
           In deschiderea sedintei, domnul presedinte   aduce la cunostinta consilierilor ca s-
a dezbatut la comisia  de specialitate proiectul  de hotarare si s-a acordat aviz favorabil. 
           Domnul consilier Burcea Dorian,   presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si  
prezinta proiectul de hotarare inscris pe  ordinea de zi. 
            1. Proiect de hotarare privind  aprobarea incheierii contractului de folosinta si 
consolidare a unor drumuri comunale si de exploatare agricola  aflate in proprietatea 
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comunei Adamclisi cu S.C. ENOL GRUP S.A. si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A.. 
  Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
 Domnul Primar Burcea Anton Tudorel le aduce la cunostinta domnilor consilieri 
adresa nr. 906 / 12.11.2012  a S.C. ENOL GRUP S.A. si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A.  
inregistrata la Primaria  Adamclisi sub nr. 4401 / 12.11.2012, prin care solicita acordul 
U.A.T. Adamclisi  in vederea construirii, consolidarii si folosirii drumurilor comunale si de 
exploatare ce deservesc obiectivul ,, Parc eolian cu drumuri de acces si statie 
interconexiune SEN comuna Adamclisi, judetul Constanta’’.     
 Se propune aprobarea incheierii contractului de folosinta si consolidare a unor  
drumuri comunale si de exploatare agricola  aflate in proprietatea comunei Adamclisi cu 
S.C. ENOL GRUP S.A. si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A., in calitate de dezvoltator  al unui 
parc eolian pe raza comunei Adamclisi . 
 Drumurile respective vor fi folosite pentru transportul echipamentelor 
agabaritice, pentru construirea parcului eolian in zona comunei Adamclisi. 
            Lungimea drumurilor propuse la amenajare prin pietruire : 

- drumuri comunale – 28.570 m 
- drumurie de exploatare – latime 5,50 m – cu acostament (4m +0,75 mX2) = 

60.179 m 
- drumuri de acces realizate in pasuni – latime 5,50 m – cu acostament (4m +0,75 

m X2) = 8.208 m 
           Doamna secretar le aduce la cunostinta domnilor consilieri prevederile 
contractului de  folosinta si consolidare a drumurilor  comunale si de exploatare agricola 
aflate in proprietatea comunei Adamclisi cu S.C. ENOL GRUP S.A. si S.C. MIDMAR 
CALLATIS S.A.  
         Destinatia si proprietarul terenurilor  afectate de drumurile care fac obiectului 
contractului mai sus mentionat nu vor fi modificate. 
        Se imputerniceste  primarul comunei Adamclisi sa semneze contractul de folosinta 
si consolidare  in forma aprobata de catre Consiliul Local Adamclisi. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 11 de voturi ,,pentru” 0 abţinere şi 0 
,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

   
 

 
                    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar. 
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