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PROCES-VERBAL, 
 

Incheiat astazi,  23 aprilie  2015  cu ocazia desfasurarii sedintei  de indata   a 

Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  aprilie  2015 convocata 

conform art. 39, alin. (3) 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.  100 / 

22.04.2015  a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a 

Convocatorului  anexa la dispozitia nr.  100 / 22.04.2015.  

 In conformitate cu prevederile din Regulamentul de organizare si functionare 

al Consiliului Local al comunei Adamclisi, secretara  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, 

secretara  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  31.03.2015. 

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  31 martie  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 urmatorul 

proiect   de hotarare  inscris  pe ordinea de zi a sedintei:  

1.  Proiect de hotarare privind  aprobarea aderarii comunei Adamclisi, judetul 

Constanta la Asociatia Grup de Actiune Locala Dobrogea Sud-Vest. 

    Initiator: 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 Vlad Niculaie, presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei 

si  prezinta proiectul de hotarare de pe ordinea de zi. 

            1. Proiect de hotarare privind  aprobarea aderarii comunei Adamclisi, judetul 

Constanta la Asociatia Grup de Actiune Locala Dobrogea Sud-Vest. 

                Domnul Vlad Niculaie, prezinta raportul Comisiei de specialitate nr. 3 la 

proiectul de hotarare privind  aprobarea aderarii comunei Adamclisi la Asociatia 

Grup de Actiune Locala Dobrogea Sud-Vest . 

Domnisoara Sibel Serif da citire referatului privind aprobarea aderarii 

comunei Adamclisi, judetul  Constanta la Asociatia Grup de Actiune Locala Dobrogea 

Sud- Vest. 

Se propune participarea comunei  Adamclisi  la constituirea ASOCIATIEI 

GRUP DE ACTIUNE LOCALA DOBROGEA SUD-VEST în calitate de asociat, membru 

fondator. 

De asemenea se propune aprobarea  proiectului  Actului Constitutiv şi al 

Statutului Grupului de Actiune Locală, precum şi suma de 100 lei cu care comuna  

Adamclisi  va participa la constituirea si patrimonial ASOCIATIEI  GRUP  DE  

ACTIUNE  LOCALA   DOBROGEA  SUD-VEST. 

Autoritatea  Publica  Locala  Comuna  Adamclisi   se angajeaza sa nu adere la 

un alt parteneriat ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locala cu finantare 

prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020. 

Printr-o Hotărâre ulterioară a Consiliului Local al comunei Adamclisi  se vor 

aproba  sumele cu care comuna Adamclisi va participa la functionarea   ASOCIATIEI 

GRUP  DE  ACTIUNE  LOCALA  DOBROGEA  SUD-VEST. 

Se propune mandatarea Primarului comunei Adamclisi  in calitate de  

reprezentant legal, să semneze Actul constitutiv si Statutul Asociatiei si sa 

reprezinte comuna in adunarea generala si alte organe de conducere ale asociatiei. 



 

Secretara  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  11  voturi ,,pentru” -  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. 

 

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

 

    

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                           CONSILIER, 

                       VLAD NICULAIE                                                      CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                Jr. Sibel Serif 

 


