
  ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI                                                                          

     PRIMAR 

                                                   

D I S P O Z I T I  E 

============== 

privind  convocarea   Consiliului  Local  Adamclisi, judetul Constanta    in  sedinta   

ordinara  din  data  de   12.02.2015 

          

              

Burcea Anton Tudorel,  primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

Avand in vedere necesitatea dezbaterii unor probleme cu caracter general  si 

social ce privesc activitatea Consiliului local Adamclisi, judetul Constanta; 

           In temeiul prevederilor art. 39, alin. (1)  si art. 68, alin.  (l) din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

 

D I S P U N: 

       

   Art.1. Se convoaca  Consiliul Local Adamclisi, judetul Constanta in sedinta  ordinara 

din data de  12.02.2015, orele  09.00, la sediul  Primariei comunei Adamclisi din 

localitatea Adamclisi, sedinta care va avea urmatoarea ordine de zi : 

 

1.  Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a 

estimarilor bugetare  pe perioada  2016 – 2018  si a listei obiectivelor de investitii pe 

anul 2015  al Consiliului Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

2.  Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 

anual la data de  31.12.2014  al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei,  statului de functii  si a 

numarului de personal al aparatului de specialitate  al primarului comunei  Adamclisi, 

judetul Constanta pentru anul 2015 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea   Planului de actiuni si lucrari de interes local 

care vor fi efectuate cu persoanele majore apte de munca  din familiile beneficiare 

de venit minim garantat conform Legii nr. 416 / 2001 pentru anul 2015. 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 



 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea  scutirii de la plata taxei speciale de 

salubritate a unor  gospodarii din comuna Adamclisi, judetul Constanta . 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea   Startegiei de Dezvoltare Locala a comunei 

Adamclisi, judetul Constanta pentru perioada 2014 -2020 . 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea  modificarii si completarii statutului 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta. 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

A rt. 2. Secretarul comunei se va ocupa cu ducerea la indeplinire a prevederilor 

prezentri dispozitii prin convocarea consilierilor in  termenul prevazut de lege si o va 

comunica tuturor persoanelor si institutiilor interesate, Institutiei  Prefectului 

Judetului Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 

 

                   

                                    PRIMAR                                                                 Avizat pentru 

legalitate 

                           Burcea Anton Tudorel                                                            Secretar 

                                                                                                                             Sibel Serif  

 

 

 

 

  Data :  06.02.2015 

 

  Nr. 30  

 



  

 Comisia de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico–financiare, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala 

                                                

 

Proces verbal, 

Incheiat  astazi  12.02.2015   cu ocazia intrunirii membrilor comisiei de specialitate nr.1 

pentru dezbaterea urmatoarelor puncte : 

 

1.  Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a 

estimarilor bugetare  pe perioada  2016 – 2018  si a listei obiectivelor de investitii pe 

anul 2015  al Consiliului Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

 

2.  Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 

anual la data de  31.12.2014  al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei,  statului de functii  si a 

numarului de personal al aparatului de specialitate  al primarului comunei  Adamclisi, 

judetul Constanta pentru anul 2015 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea  scutirii de la plata taxei speciale de salubritate 

a unui numar de sapte  gospodarii din comuna Adamclisi, judetul Constanta . 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea   Startegiei de Dezvoltare Locala a comunei 

Adamclisi, judetul Constanta pentru perioada 2014 -2020 . 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea  modificarii si completarii statutului Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta. 

 

Punctul nr.1 

Conform referatului pus la dispozitie de  dl. Slabu Marian prin care se propune: 

-aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a estimarilor bugetare pe perioada 

2016 – 2018 si a listei obiectivelor de investitie pe anul 2015 al Consiliului Local al 

comunei Adamclisi, judetul Constanta,  conform referatului din anexa. 

Comisia propune aprobarea  referatului din anexa cu 3 voturi Pentru din total 3. 

Punctul nr 2 

              Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel si referatul  domnului  Slabu  Marian,  inspector in  cadrul  primariei   Adamclisi  

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar anual la data de 

31.12.2014 al comunei Adamclisi  se propune : 



  

-aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar anual la data de 31.12.2014 al 

comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

Punctul nr. 3 

 

          Avand in vedere  proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel prin care se propune : 

- aprobarea organigramei, statului de functii si a statului de personal al aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 

2015 cu un numar maxim de 24 posturi; 

 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

Punctul nr. 4 

 

          Avand in vedere  proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel prin care se propune : 

- aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubritate a unui numar de sapte 

gospodarii din comuna Adamclisi dupa cum urmeaza: 

 

1. NEACSU DORINEL   -  STR. TRAIAN, NR. 27, LOCALITATEA   ADAMCLISI ,  COMUNA  

ADAMCLISI  - 2  PERSOANE (  COPII SUNT PLECATI DIN LOCALITATE ). 

2.  PETRUT MARILENO  – STR. ZORILOR, NR. 14,  LOCALITATEA   ADAMCLISI ,  COMUNA  

ADAMCLISI – 2  PERSOANE (COPII SUNT PLECATI LA STUDII IN CONSTANTA). 

3. FLOCA AURELIAN STANCU  -  STR.  PREOT PREOTESCU GHEORGHE, NR. 11, 

LOCALITATEA   ADAMCLISI , COMUNA  ADAMCLISI – 1  PERSOANA; (FATA  INVATA SI 

LOCUIESTE LA CONSTANTA). 

4. ROGOVEANU VASILICA – STR. BUREBISTA, NR. 8, SAT ZORILE, COMUNA ADAMCLISI – 

1 PERSOANA (ROGOVEANU ELENA LOCUIESTE LA CONSTANTA). 

5. DUMITRACHE  MARIANA  – STR. CAROL I, NR. 1, SAT URLUIA, COMUNA ADAMCLISI – 

1 PERSOANA (DUMITRACHE VIORICA S-A CASATORIT SI IN PREZENT LOCUIESTE IN 

MUNICIPIUL CONSTANTA). 

6. ISMAIL CONSTANTA – STR. MUZEULUI, NR. 13, BLOC 4, APT. 9, LOCALITATEA 

ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI – 2 PERSOANE (COPII ISMAIL BAYARD SI ISMAIL 

ALTAN DOMICILIAZA IN PREZENT IN MUNICIPIUL CONSTANTA). 

7. NEAGU VASILE – STR. DACIA, NR. 2, SAT ADAMCLISI , COMUNA ADAMCLISI – 3 

PERSOANE  (  AUTOGUNOIERA NU ARE ACCES  IN ZONA UNDE DOMICILIAZA  

SOLICITANTUL IMPREUNA  CU FAMILIA). 

 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 



  

 

Punctul nr. 5 

          Avand in vedere  proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel prin care se propune : 

- aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Adamclisi, judetul Constanta 

pentru perioada 2014 – 2020; 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

Punctul nr. 6 

          Avand in vedere  proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel prin care se propune : 

- aprobarea  modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa – Canal Constanta; 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

 

 

MEMBRII COMISIEI  

  1.Serbanescu Dorina-Cicilia 

  2.Oprea Marian 

  3.Oancea Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA                                                                                                           Anexa la dispozitia 

JUDETUL CONSTANTA                                                                                 nr.  30  din  06.02.2015 

COMUNA ADAMCLISI                                                                       

     PRIMAR 

 

 

C O N V O C A T O R 

=================== 

                  

 

   In temeiul Dispozitiei nr. 30  din data de  06.02.2015 a primarului comunei 

Adamclisi, judetul Constanta, sunteti invitati  la sedinta  ordinara  a  Consiliului local 

Adamclisi din data de  12  februarie 2015, orele  09.00  la sediul  Primariei comunei 

Adamclisi  din localitatea  Adamclisi , sedinta care are  urmatoarea ordine de zi :   

 

 

1.  Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a 

estimarilor bugetare  pe perioada  2016 – 2018  si a listei obiectivelor de investitii pe anul 

2015  al Consiliului Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

2.  Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar anual 

la data de  31.12.2014  al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei,  statului de functii  si a numarului 

de personal al aparatului de specialitate  al primarului comunei  Adamclisi, judetul 

Constanta pentru anul 2015 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea   Planului de actiuni si lucrari de interes local care 

vor fi efectuate cu persoanele majore apte de munca  din familiile beneficiare de venit 

minim garantat conform Legii nr. 416 / 2001 pentru anul 2015. 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea  scutirii de la plata taxei speciale de salubritate a 

unor  gospodarii din comuna Adamclisi, judetul Constanta . 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

 

 



6. Proiect de hotarare privind aprobarea   Startegiei de Dezvoltare Locala a comunei 

Adamclisi, judetul Constanta pentru perioada 2014 -2020 . 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea  modificarii si completarii statutului Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta. 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

 

 MEMBRII  CONSILIULUI LOCAL 

 

l. FLOCA IONUT________________ 

2. OANCEA VASILE_______________  

3.  VLAD NICULAIE________________ 

4.  PETRUT MARIANA_______________ 

5.  NEACSU FLOREA IULIAN_____________ 

6. RASIT BEINUR__________________ 

7.  OPREA MARIAN________________ 

8. BURCEA DORIAN_______________ 

9. SERBANESCU DORINA – CICILIA_________________ 

10.   VIZIREANU IULIAN______________________ 

11.   ISMAIL CONSTANTA___________________ 

 

 

PRIMAR 

 

Burcea Anton Tudorel 

                                        

  


