
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  CONSTANTA 
CONSILIUL LOCAL  ADAMCLISI 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

Privind  revocarea H.C.L. nr. 23  /  31.10.2012 privind aprobarea concesionarii prin 
negociere directa catre domnul Ciurariu Marian Ioan a imobilului in suprafata de 

30,71 mp situat in intravilanul localitatii Adamclisi, str. Traian, nr. 19, comuna 
Adamclisi, aflat in perimetrul locuintei proprietate personala  a acestuia si 

introducerea acestei suprafete in domeniul public al comunei Adamclisi 
 

Consiliul Local  al comunei Adamclisi, judetul Constanta  întrunit în şedinţă 
extraordinara legal  constituita in   data de   20 decembrie  2012; 

 
Având în vedere: 

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

• Proiectul de hotarare initiat de catre domnul Burcea Anton Tduorel, primarul 
comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

• Notificarea Institutiei Prefectului Judetului Constanta nr.  16780 / 17.12.2012 
inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 4901  / 18.12.2012  prin care 
solicita revocarea H.C.L. nr. 23 /  31.10.2012  privind aprobarea concesionarii 
prin negociere directa catre domnul  Ciurariu Marian Ioan a imobilului in 
suprafata de 30,71 mp situat in intravilanul localitatii  Adamclisi, str. Traian, nr. 
19, comuna Adamclisi, aflat in perimetrul locuintei proprietate personala a 
acestuia si introducerea acestei suprafete in domeniul public al comunei 
Adamclisi intrucat scopul  concesiunii prin negociere directa  il reprezinta 
acordarea unui drept de folosinta asupra terenului aferent unui magazin pentru 
care nu exista un document justificativ de natura a prezenta  in ce consta interesul 
public al imobilului ,, locuinta personala’’ si nu se face dovada dreptului de 
proprietate al concesionarului  asupra imobilului - constructie; 

• Prevederile art. 3, alin. (4), art.15, art. 21, alin. (1)  din Legea nr. 213 / 1998 
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• Prevederile pct. 6, alin.(1) din Anexa 1 a Ordinului Ministerului Finantelor 
Publice nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 
proprii; 

• Prevederile art. 13 din Legea nr. 50 / 1991, republicata, privind  autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii; 



• 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) precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 
 

HOTARASTE: 
 

 
Art. 1. Revocarea H.C.L. nr. 23 /  31.10.2012  privind aprobarea concesionarii prin 
negociere directa catre domnul  Ciurariu Marian Ioan a imobilului in suprafata de 30,71 
mp situat in intravilanul localitatii  Adamclisi, str. Traian, nr. 19, comuna Adamclisi, aflat 
in perimetrul locuintei proprietate personala a acestuia si introducerea acestei suprafete in 
domeniul public al comunei Adamclisi intrucat scopul  concesiunii prin negociere directa  
il reprezinta acordarea unui drept de folosinta asupra terenului aferent unui magazin 
pentru care nu exista un document justificativ de natura a prezenta  in ce consta interesul 
public al imobilului ,, locuinta personala’’ si nu se face dovada dreptului de proprietate al 
concesionarului  asupra imobilului - constructie; 
Art. 2.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor 
abilitate pentru ducerea la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru 
control si verificarea legalitatii. 

 Hotararea a fost adoptata cu un numar de  11   voturi pentru, -   impotriva, -  
abtineri  din totalul de  11  consilieri prezenti  din cei 11 consilieri in functie. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind  revocarea H.C.L. nr. 23  /  31.10.2012 privind aprobarea 

concesionarii prin negociere directa catre domnul Ciurariu Marian Ioan a imobilului in 
suprafata de 30,71 mp situat in intravilanul localitatii Adamclisi, str. Traian, nr. 19, 
comuna Adamclisi, aflat in perimetrul locuintei proprietate personala  a acestuia si 

introducerea acestei suprafete in domeniul public al comunei Adamclisi 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, Judetul Constanta 
propune prin acest proiect revocarea H.C.L. nr. 23  /  31.10.2012 privind aprobarea 
concesionarii prin negociere directa catre domnul Ciurariu Marian Ioan a imobilului in 
suprafata de 30,71 mp situat in intravilanul localitatii Adamclisi, str. Traian, nr. 19, 
comuna Adamclisi, aflat in perimetrul locuintei proprietate personala  a acestuia si 
introducerea acestei suprafete in domeniul public al comunei Adamclisi ; 
 Avand in vedere: 
- Notificarea Institutiei Prefectului Judetului Constanta nr.  16780 / 17.12.2012 

inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 4901  / 18.12.2012  prin care 
solicita revocarea H.C.L. nr. 23 /  31.10.2012  privind aprobarea concesionarii prin 
negociere directa catre domnul  Ciurariu Marian Ioan a imobilului in suprafata de 
30,71 mp situat in intravilanul localitatii  Adamclisi, str. Traian, nr. 19, comuna 
Adamclisi, aflat in perimetrul locuintei proprietate personala a acestuia si 
introducerea acestei suprafete in domeniul public al comunei Adamclisi intrucat 
scopul  concesiunii prin negociere directa  il reprezinta acordarea unui drept de 
folosinta asupra terenului aferent unui magazin pentru care nu exista un document 
justificativ de natura a prezenta  in ce consta interesul public al imobilului ,, locuinta 
personala’’ si nu se face dovada dreptului de proprietate al concesionarului  asupra 
imobilului - constructie; 

- Prevederile art. 3, alin. (4), art.15, art. 21, alin. (1)  din Legea nr. 213 / 1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Prevederile pct. 6, alin.(1) din Anexa 1 a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 
2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

- Prevederile art. 13 din Legea nr. 50 / 1991, republicata, privind  autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii; 
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- Sustin ca fiind importanta si necesara analizarea si aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  REVOCAREA H.C.L. NR. 23/ 31.10.2012 
PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA DE CATRE DOMNUL 
CIURARIU MARIAN IOAN A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 30,71 MP SITUAT IN 
INTRAVILANUL LOCALITATII ADAMCLISI, STR. TRAIAN, NR. 19, COMUNA ADAMCLISI, 
AFLAT IN PERIMETRUL LOCUINTEI PROPRIETATE PERSONALA A ACESTUIA SI 
INTRODUCEREA ACESTEI SUPRAFETE  IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI 
ADAMCLISI; 

- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c) coroborat cu 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. NR. 23/ 31.10.2012 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN 
NEGOCIERE DIRECTA DE CATRE DOMNUL CIURARIU MARIAN IOAN A IMOBILULUI IN 
SUPRAFATA DE 30,71 MP SITUAT IN INTRAVILANUL LOCALITATII ADAMCLISI, STR. 
TRAIAN, NR. 19, COMUNA ADAMCLISI, AFLAT IN PERIMETRUL LOCUINTEI 
PROPRIETATE PERSONALA A ACESTUIA SI INTRODUCEREA ACESTEI SUPRAFETE  IN 
DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI. 

 
 
 
 
 

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. 23 / 31.10.2012 PRIVIND APROBAREA  
CONCESIONARII  PRIN  NEGOCIERE DIRECTA DE CATRE DOMNUL 
CIURARIU MARIAN  A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 30,71 MP SITUAT IN 
INTRAVILANUL LOCALITATII ADAMCLISI, STR. TRAIAN, NR. 19, COMUNA 
ADAMCLISI, AFLAT  IN  PERIMETRUL LOCUINTEI PROPRIETATE 
PERSONALA A ACESTUIA SI INTRODUCEREA ACESTEI SUPRAFETE IN 
DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI. 
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile art. 36, alin. (2), lit. c),  art. 115, alin. (1), lit. b)  coroborat cu art. 45 din 
Legea  215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
 
 

 
 

SECRETAR 
SIBEL SERIF 

 
 
 
 
 
 


