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PROCES-VERBAL, 

 
Incheiat astazi, 31 martie  2015  cu ocazia desfasurarii sedintei  extraordinare a 

Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  martie  2015 convocata conform 
art. 39, alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  87 / 27.03.2015  
a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 
dispozitia nr.  87 / 27.03.2015.  
 In conformitate cu prevederile  din Regulamentul de organizare si functionare al 
Consiliului Local al comunei Adamclisi, secretarul comunei Adamclisi efectueaza apelul 
nominal al membrilor consiliului, dupa convocatorul semnat de toti consilierii locali, 
anexat la prezentul proces verbal. 
           La sedinta de consiliu participa un numar de 11  consilieri locali din totalul de 11 
consilieri locali in functie. 
 Conform art. 35 si art. 41din Legea nr. 215 / 2001 calitatea de presedinte  de 
sedinta pentru  trei sedinte  ale Consiliului Local Adamclsi revine  domnului consilier  
Vlad Niculaie   ales in cadrul  sedintei de consiliu din data de  23.02.2015. 
 Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul consilier  Vlad Niculaie , presedinte  de 
şedinţă. 
 Conform art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 
locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , sedinta Consiliului Local  se 
desfasoara legal, in prezenta majoritatii consilierilor in functie, secretarul declarand 
sedinta deschisa. 
  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  extraordinare   din data de  23.02.2015. 

In conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala secretarul comunei Adamclisi, doamna Sibel Serif , intreaba 
daca sunt obiectiuni  la continutul procesului verbal  al sedintei anterioare din data de  
23 februarie 2015. Nu se face nici o propunere  sau  observatie  si nu se contesta  
continutul acestui proces verbal. 

Secretarul comunei Adamclisi  supune la vot  pentru aprobare , consiliului local , 
continutul procesului verbal  al  sedintei  si acesta este  aprobat cu  11   voturi pentru din 
cei   11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 



Toti membrii consiliului local , prezenti la sedinta, au votat prin vot deschis, cu 
ridicarea mainii. 
 La lucrarile sedintei participa doamna secretar  Sibel Serif  si domnul viceprimar  
Rasit Beinur. 
           Domnul presedinte Vlad Niculaie  supune aprobarii Consiliului Local urmatoarele  
proiecte  de hotarare  inscrise  pe ordinea de zi a sedintei:  
 
1.  Proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului local de venituri si cheltuieli  pe 
anul 2015 al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
2.  Proiect de hotarare privind  aprobarea  utilizarii in  anul 2015 a excedentului  bugetar 
al comunei Adamclisi rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2014. 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa – Canal  Constanta conform  prevederilor din H.G.  nr. 742 / 2014 
privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la H.G. nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului  
constitutiv – cadru si a statutului – cadru  ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara  
cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubritate 
a unor gospodarii  de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta.. 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
5.  Proiect  de hotarare  privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si 
Functionare a aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Adamclisi cu 
activitatatile de ,,transport rutier de marfa in cont propriu  ‘’ si ,, transport rutier de 
persoane in cont propriu’’ conform prevederilor  O.G. nr. 27 / 2011  privind 
transporturile rutiere republicata. 
 
           In deschiderea sedintei, domnul presedinte  aduce la cunostinta consilierilor ca s-
au dezbatut la comisiile de specialitate proiectele de hotarare si s-a acordat aviz 
favorabil pentru toate. 
           Domnul consilier Vlad Niculaie, presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si  
prezinta proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi. 
            1. Proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului local de venituri si cheltuieli  
pe anul 2015 al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
                Domnul Vlad Niculaie , prezinta raportul Comisiei de specialitate nr. 1 la 
proiectul de hotarare privind  rectificarea  bugetului local de venituri si cheltuieli  pe 
anul 2015 al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

Domnul contabil Slabu Marian da citire referatului  privind  rectificarea bugetului 
local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al comunei Adamclisi si propune   rectificarea 



bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 prin Dispozitia primarului nr. 
72/06.03.2015 ,  cu suplimentarea veniturilor bugetului local in suma de 285.409,54 lei 
pe urmatoarele surse de venituri bugetare: 
 

- 422000 “subventii de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor cu finatre 

externe nerambursabila = 93.486,63 lei; 

- 45020101 “ Sume FEN (FEDR) primite in contul platilor efectuate in anul curent”= 

191.922,91lei. 

si  
suplimentarea cheltuielilor bugetului local cu suma de 285.409,54 lei  la  urmatoarele 
capitole bugetare: 

- 700000560000   invesatitii –“Eficientizare consum energie electrica –comuna 

Adamclisi”, -  lei. 285.409,54 lei. 

     De asemenea se propune   suplimentarea  cu suma de 285.409,54 lei   a listei de 
investitii aferenta anului 2015 pentru lucrarea : –“Eficientizare consum energie electrica 
–comuna Adamclisi” 

 

    In urma acestei rectificari bugetare, bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 
Adamclisi, este un buget echilibrat care are  atat la partea de venituri cat si la partea de 
cheltuieli suma de 4.033.409,54  lei. 
 
Avan in vedere adresa nr 3241/12.03.2015 emisa de Trezoreria Constanta cu prevederile 
finale privind sumele defalcate din TVA pentru anul 2015 si pentru trimestrul I-2015, se 
constata: 

-  o diminuarea a acestora,  respectiv,  diminuarea veniturilor bugetului local 

dupa cum urmeaza: 

 
-110200 –sume defalcate din TVA pentru salarii invatamant = 113 lei in trim IV; 
-110200 –sume defalcate din TVA pentru hotarari judecatoresti,  invatamant = 400 lei in 
trim IV; 
-110200 –sume defalcate din TVA pentru cheltuieli materiale,  invatamant = 95 lei in 
trim IV; 
 
drept urmare se vor diminua cheltuielile in trimestrul IV la capitolul 65.02- invatamant 
astfel: 

- salarii invatamant = 113 lei; 

- hotarari judecatoresti,  invatamant = 400 lei; 

- cheltuieli materiale,  invatamant = 95 lei. 

 

si , 
 



- o cresterea a acestora,  respectiv,  suplimentarea veniturilor bugetului local 

dupa cum urmeaza: 

 
110200 –sume defalcate din TVA pentru salarii assist personali = 320 lei in trim IV; 
-110200 –sume defalcate din TVA pentru ajutor incalzire L416/2001 = 200 lei in trim IV; 
drept urmare se vorsuplimenta  cheltuielile in trimestrul IV la capitolul 68.02- asistenta 
sociala astfel: 

- salarii asistenti personali  = 320 lei; 

- ajutor incalzire L416/2001 = 200 lei. 

 

- o diminuare  a sumelor defalcatedin TVA pentru echilibrarea bugetului local – 

110600 cu suma de 370 lei  in trim IV si propunem diminuarea acestora la cap 

70.02- gospodarire comunala, bunuri si servicii cu suma de 370 lei in trim IV. 

Avand in vedere: 

-  contractual de finantare cu MDRAP pentru executarea lucrarii –Alimentarea cu 

apa a localitatii Abrud, prin care s-a transferat suma de 447.000 lei necheltuita in 

anul 2014 pentru anul 2015; 

- Necesitatea reparatiilor la microbuzele transport elevi in vederea depunerii 

documentatiei la ARR Constanta in vederea obtinerii licentei de transportrutier 

de  personae in cont propriu, achizitionarea de conbustibil pentru incalzire 

scoala,  acordarea de ajutoare de urgenta si cheltuieli recreative - sport si 

analizand veniturile incasate peste prevederile initiale la bugetul local: 

Compartimentul de specialitate, propune  suplimentarea veniturilor bugetului local cu  
suma de 507.000 lei pe urmatoarele surse de venituri bugetare: 

- 21040400 “sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit”-60.000 lei; 

- 426500 “finantarea PNDL” -447.000 lei 

Si, suplimentarea cheltuielilor dupa cum urmeaza: 
-cap 65.02 invatamant, bunuri si servicii - 42.000 lei ; 
-cap 67.02 cultura, bunuri si servicii – 8.000 lei; 
-cap 68.02 aj sociale de urgent 10.000 lei; 
-cap 7002 investitii  Alimentarea cu apa a localitatii Abrud- 447.000 lei 
 
Totodata propunem ca suma  de 250. 000 lei alocati in bugeul pe anul 2015 pentru plata 
ratelor OG 3/2013 si care au scadenta de plata anul 2016 sa fie transferati la cap 84.02 
investitii –drumuri si,  folosirea sumei de  191.296 lei din excedent, suma neutilizata in 
anul 2014 cu aceiasi destinatie. 
 Propunem suplimentarea listei de investitii pe anul 2015 cu urmatoarele lucrari: 

- Alimentarea cu apa a localitatii Abrud- 447.000 lei; 

- Asfaltare drum Adamclisi- Zorile – 441.296 lei. 

In urma acestei rectificari bugetare, bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 
Adamclisi, va fi  un buget neechilibrat, ca urmare a folosirii sumi din excedent,  care va 



avea  la partea de venituri  suma de 4.540.691,54 iar la partea de cheltuieli suma de 
4.731.987,54  lei. 
Drumul Adamclisi – Zorile Dc 31 se va asfalta pe toata lungimea respective 1,5 km. 
Secretarul comunei Adamclisi doamna Serif Sibel prezinta avizul de legalitate la proiectul 
de hotarare nr. 1 de pe ordinea  de zi. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu  8  voturi ,,pentru” 3  abţineri  şi 0  
,,împotrivă” din 11  consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie, in forma 
prezentata  in proiect. 

Toti membrii consiliului, prezenti la sedinta au votat prin vot deschis, cu ridicarea 
mainii. 

Domnul consilier Vlad Niculaie  presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si 
prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi  al ordinei de zi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  utilizarii in  anul 2015 a excedentului  bugetar 
al comunei Adamclisi rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2014. 
           Se discuta proiectul in ansamblu precum si necesitatea adoptarii acestui proiect 
de hotarare. 
         Domnul Slabu Marian, contabilul Primariei Adamclisi prezinta referatul privind  
aprobarea  utilizarii in  anul 2015 a excedentului  bugetar al comunei Adamclisi rezultat 
la incheierea exercitiului bugetar al anului 2014 prin care se propune utilizarea sumei de 
148.729 lei din excedentul bugetului local constituit la sfarsitul anului 2014,  pentru 
lucrari de investitii la capitolul bugetar 70.50.00 –Alte servicii in domeniile locuintelor, 
serviciilor si dezvoltarii comunale, titlul 56.00.00  si cuprinderea acestei in bugetaul pe 
anul 2015, inclusiv modificarea Listei de investitii aferente anului 2015. 
        Secretarul comunei Adamclisi , doamna Serif Sibel prezinta avizul de legalitate la 
proiectul de hotarare nr. 2  de pe ordinea de zi. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 8  de voturi ,,pentru” 3 abţinere şi 0  
,,împotrivă” din 11  consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie, in forma 
prezentata  in proiect. 

Domnul consilier Vlad Niculaie  presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si 
prezinta proiectul de hotarare de la punctul trei   al ordinei de zi.  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa – Canal  Constanta conform  prevederilor din H.G.  nr. 742 / 2014 
privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la H.G. nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului  
constitutiv – cadru si a statutului – cadru  ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara  
cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. 
                Se discuta proiectul in ansamblu precum si necesitatea adoptarii acestui proiect 
de hotarare. 

 Se propune Modificarea şi completarea: 
1. a  art. 13 din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 13 – Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui 

act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. 
Orice unitate administrative teritorială care devine membru al Asociaţiei accept în totalitate 
prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la 



contractual de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii 
administrative – teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, 
reprezentanţii asociaţilor în adunarea general a Asociaţiei au nevoie de un mandate special, 
prealabil, din partea unităţilor administrative – teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin 
hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.” 

2. A art. 21 alin. (3) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“ Art. 21 alin. (3) – Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate 
în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a – f şi literele k – m şi art. 17 
alin. 3 lit. a), c), d) şi f) se iau în prezenţa a două treimi din numărul asociaţilor şi cu 
majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare, cvorumul nu este 
îndeplinit, adunarea general a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu 
poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, 
iar la a doua convocare adunarea general a Asociaţiei este valabil întrunită indifferent de 
numărul de membri prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor 
prezenţi.” 

3. A art. 21 alin. (5) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 21 alin. (5) – Pentru a  fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate 
în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. j) se iau în prezenţa şi cu votul 
favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare.” 

4. A art. 21 alin. (6) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 21 alin. (6) – În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) – (5), dacă o hotărâre a 
adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care 
aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al 
reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuţiei 
prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din prezentul statut cadru este necesar votul favorabil 
al reprezentantului judeţului, dacă acesta este membru al Asociaţiei.”   

5. A art. 21 alin. (7) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 21 alin. (7) – În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate 
participa la şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta 
poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale, împuternicit 
în acest scop, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrative – 
teritoriale associate.” 

6. A art. 22 alin. (1) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 22 alin. (1) – Hotărârile adunării generale  a Asociaţiei luate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. j) – k) şi art. 17 alin. 3, lit. a), c), d) şi f) nu pot 
fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea general a Asociaţiei decât în baza unui 
mandate special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a 
asociatului al cărui reprezentant este.” 
Secretarul comunei Adamclisi , doamna Serif Sibel prezinta avizul de legalitate la 
proiectul de hotarare nr. 3  de pe ordinea de zi. 

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, in forma 
prezentata  in proiect. 

Domnul consilier  Vlad Niculaie  presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si 



prezinta proiectul de hotarare de la punctul  patru   al ordinei de zi.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubritate 
a unor gospodarii  de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
            Se discuta proiectul in ansamblu precum si necesitatea adoptarii acestui proiect 
de hotarare. 

Se propune acordarea scutirii   de la plata taxei speciale  de salubritate  incepand 

cu data de 01  aprilie  2015   pentru  urmatoarele  persoane: 

1. NACU  VERGINA     - 1 PERSOANA (   ANTOCI  MARIEA  ESTE  DECEDATA  

CONFORM CERTIFICAT DE DECES NR. 6 / 18.02.2015), STR. LIBERTATII, NR. 

14, LOC. URLUIA, COMUNA ADAMCLISI. 

2.  PETRUT  NICULINA  –  1 PERSOANA  (PETRUT  ION A DECEDAT LA DATA  

DE 03.03.2015 CONFORM CERTIFICAT DE DECES NR. 4 / 04.02.2015), STR. 

DECEBAL, NR. 57, LOC. ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI. 

3. MATEI  ANICUTA  –  2 PERSOANE  (MATEI IONUT ADRIAN SI MATEI 

MADALINA NU LOCUIESC IN COMUNA ADAMCLISI), STR. ALEEA 

BUJORULUI, NR. 7, LOC. ZORILE, COMUNA ADAMCLISI. 

4. ANDREI  ADRIAN  CONSTANTIN  –  STR.  REPUBLICII, NR. 12, SAT  

ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI –  2 PERSOANE  ( ANDREI CRISTINA – 

MARIA SI ANDREI BIANCA – ANDREEA SUNT ELEVE  IN CADRUL UNUI 

LICEU DIN MUNICIPIUL CONSTANTA SI NU LOCUIESC IN COMUNA 

ADAMCLISI). 

5. DINU GHEORGHE  – STR.  MIHAI VITEAZU , NR. 2, SAT URLUIA, COMUNA 

ADAMCLISI – 1 PERSOANA  (  DINU ALEXANDRU  NU MAI LOCUIESTE IN 

COMUNA ADAMCLISI INTRUCAT  SI-A  SCHIMBAT  DOMICILIUL IN 

LOCALITATEA ION CORVIN). 

6. LAZAR MARIUS  – STR.  AVOCAT JAN DINU, NR. 16, LOCALITATEA 

ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI – 2 PERSOANE (  IN PREZENT NU 

DOMICILIAZA IN COMUNA ADAMCLISI). 

7. CIORTAN ELENA  – 1  PERSOANA   (  CIORTAN GHEORGHE A DECEDAT LA 

DATA DE 01.03.2015 CONFORM CERTIFICAT DE DECES NR. 8 / 02.03.2015 ), 

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 10, LOC. URLUIA, COMUNA ADAMCLISI. 

8. MITITELU  RODICA –STR. STEFAN CEL MARE, NR. 13,  SAT URLUIA, 

COMUNA ADAMCLISI – 1 PERSOANA (MITITELU MIHAITA  ESTE 

CONDAMNAT LA  INCHISOARE PENTRU O PERIOADA DE DOI ANI). 

9. NICULCEA AFRIM – STR.  TACERII, NR. 6, SAT ZORILE, COMUNA 

ADAMCLISI – 1 PERSOANA ( NUMITUL NICULCEA AFRIM ESTE PLECAT DIN 

TARA) 

10. GRIGORAS VASILE – SCUTIT INTRUCAT A DECEDAT, STR. MIHAIL 

SADOVEANU, NR. 7, LOC. ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI. 

Nu se aproba scutirea de la plata taxei de salubritate pentru urmatoarele persoane: 

- Niculcea Ion; 

- Chirea Niculaie; 

- Danciu Nicoleta; 

- Coches Vica; 

- Eremia Ionela. 

            Secretarul comunei Adamclisi , doamna Serif Sibel prezinta avizul de legalitate la 



proiectul de hotarare nr.  patru  de pe ordinea de zi. 
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, in forma 
prezentata  in proiect. 

Domnul consilier  Vlad Niculaie  presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si 
prezinta proiectul de hotarare de la punctul  cinci  al ordinei de zi.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si 
Functionare a aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Adamclisi cu 
activitatatile de ,,transport rutier de marfa in cont propriu  ‘’ si ,, transport rutier de 
persoane in cont propriu’’ conform prevederilor  O.G. nr. 27 / 2011  privind 
transporturile rutiere republicata. 
         Se discuta proiectul in ansamblu precum si necesitatea adoptarii acestui proiect de 
hotarare. 

Se propune aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si Functionare 
a aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Adamclisi cu activitatatile de 
,,transport rutier de marfa in cont propriu  ‘’ si ,, transport rutier de persoane in cont 
propriu’’ conform prevederilor  O.G. nr. 27 / 2011  privind transporturile rutiere 
republicata. 
Secretarul comunei Adamclisi , doamna Serif Sibel prezinta avizul de legalitate la 
proiectul de hotarare nr.  cinci  de pe ordinea de zi. 

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, in forma prezentata  in proiect. 

Toti membrii consiliului, prezenti la sedinta au votat prin vot deschis, cu ridicarea mainii. 
Diverse: 
Doamna  consilier Serbanescu Dorina  le aduce la cunostinta domnilor consilieri faptul ca 

sunt crescatori de animale carora nu li s-a  concesionat nici o suprafata de pasune. Dansa 
solicita  stabilirea in fiecare an a suprafetei de pasune care se va acorda crescatorilor  de 
animale  in functie de numarul de animale pe care il detin la momentul respectiv. 

Domnii consilieri au stabilit ca pana la data de  20 aprilie 2015  Compartimentul registrul 
agricol sa inventarieze numarul de animale detinute de cetatenii din comuna Adamclisi in anul 
2015 si sa se  concesioneze pasunea comunala astfel incat sa poata beneficia  toti crescatorii de 
animale  de aceasta  oportunitate. 

De asemenea doamna Dora solicita initierea unui proiect de hotarare privind  concesionarea 
pasunii comunale in functie de numarul de animale detinute de cetateni. 

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

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                           CONSILIER, 
                       VLAD NICULAIE                                                      CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                 SECRETAR, 
                                                                                                                Jr. Sibel Serif 
 


