
ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL ADAMCLISI

HOTĂRÂRE
Privind revocarea H.C.L. nr. 28 / 29.11.2012 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.

Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta de indata,
legal constituita la data de 8 martie 2013;
Având în vedere:

• Expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, Primarului Adamclisi la
Proiectul de hotarare;

• Notificarea Institutiei Prefectului Judetului Constanta nr. 945 / 07.03.2012
inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 1051 / 07.03.2013 prin care
solicita revocarea H.C.L. nr. 28 / 29.11.2012 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. intrucat a fost adoptat cu incalcarea
prevederilor legale cuprinse in Capitolul 3 din OG nr. 35 / 2002 pentru
aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiliilor locale,
respectiv proiectul de hotarare este incomplet in sensul ca nu contine anexa ce
arfi trebuit sa cuprinda practic obiectul acestei hotarari – drumurile comunale si
de exploatare agricola de pe raza comunei Adamclisi asupra carora se doreste
incheierea contractului de folosinta si de consolidare. De asemenea se
considera ca obiectul Hotararii nr. 28 / 2012 nu intra sub incidenta prevederilor
art. 39, alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001 republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca actul administrativ
a fost adoptat intr-o sedinta de indata , acesta fiind un alt motiv de nelegalitate
al HCL nr. 28 / 2012.

• Prevederile art. 35, art. 43, art. 47, art. 48 din OG nr. 35 / 2002 privind
aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiilor locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;

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

• Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi;



În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), lit. a) precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba revocarea H.C.L. nr. 28 / 29.11.2012 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. intrucat a fost adoptata cu incalcarea prevederilor legale
cuprinse in Capitolul 3 din O.G. nr. 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare si functionare a Consiliilor locale, respectiv proiectul de hotarare este
incomplet in sensul ca nu contine anexa ce ar fi trebuit sa cuprinda practic obiectul
acestei hotarari – drumurile comunale si de exploatare agricola de pe raza comunei
Adamclisi asupra carora se doreste incheierea contractului de folosinta si de
consolidare.
Art. 2. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului
Constanta pentru control si verificarea legalitatii.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru din cei 11
consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie.
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EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 28 / 29.11.2012 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.

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, Judetul
Constanta propune prin acest proiect revocarea H.C.L. nr. 28 / 29.11.2012 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.;

Avand in vedere:
- Notificarea Institutiei Prefectului Judetului Constanta nr. 945 / 07.03.2012

inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 1051 / 07.03.2013 prin care
solicita revocarea H.C.L. nr. 28 / 29.11.2012 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. intrucat a fost adoptata cu incalcarea prevederilor legale
cuprinse in Capitolul 3 din O.G. nr. 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului
cadru de organizare si functionare a Consiliilor locale, respectiv proiectul de hotarare
este incomplet in sensul ca nu contine anexa ce ar fi trebuit sa cuprinda practic
obiectul acestei hotarari – drumurile comunale si de exploatare agricola de pe raza
comunei Adamclisi asupra carora se doreste incheierea contractului de folosinta si
de consolidare. De asemenea se considera ca obiectul Hotararii nr. 28 / 2012 nu
intra sub incidenta prevederilor art. 39, alin. (4) din Legea administratiei publice
locale nr. 215 / 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in
vedere ca actul administrativ a fost adoptat intr-o sedinta de indata , acesta fiind un
alt motiv de nelegalitate al HCL nr. 28 / 2012.

- Prevederile art. 35, art. 43, art. 47, art. 48 din OG nr. 35 / 2002 privind aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiilor locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Sustin ca fiind importanta si necesara analizarea si aprobarea de catre Consiliul Local
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind REVOCAREA H.C.L. 28 / 29.11.2012
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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..

- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. (5), lit. a) precum si
art. 45 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
REVOCAREA H.C.L. 28 / 29.11.2012 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..

PRIMAR
BURCEA ANTON TUDOREL



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
REVOCAREA H.C.L. NR. 28 / 29.11.2012 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII
CONTRACTULUI DE FOLOSINTA SI CONSOLIDARE A UNOR DRUMURI
COMUNALE SI DE EXPLOATARE AGRICOLA AFLATE IN PROPRIETATEA
COMUNEI ADAMCLISI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI ADAMCLISI CU S.C. ENOL GRUP S.A. SI S.C. MIDMAR CALLATIS
S.A..

Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se in
prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a) , art. 45 coroborat cu prevederile art.
115, alin. (1), lit. b) din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECRETAR
SIBEL SERIF


