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PROCES-VERBAL, 
 
  

Incheiat astazi, 27.04.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a 
Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  aprilie 2012. 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  94 /24.04.2012  
a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 
dispozitia nr. 94 / 24.04.2012.   
 Presedinta de sedinta  a fost aleasa cu unanimitate de voturi doamna consilier 
Burcea Georgeta. 
 Şedinţa de astăzi va fi deschisă de doamna Burcea Georgeta, preşedinta de 
şedinţă. 
           La sedinta de consiliu participa un numar de 8 consilieri locali din totalul de 11 
consilieri locali in functie. 
  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  ordinare din data de  10 aprilie   2012. 

Doamna presedinta  intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal 
de la sedinta din data de 10 aprilie  2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma 
supunerii la vot a fost aprobat cu 8 voturi pentru din cei 8  consilieri prezenti din totalul 
de 11 consilieri in functie. 
 La lucrarile sedintei participa domnul primar Burcea Anton Tudorel,  doamna 
secretar  Sibel Serif  si domnul viceprimar  Burcea Dorian. 
           Doamna  presedinta Burcea Georgeta supune aprobarii Consiliului Local 
urmatoarele  proiecte inscrise  pe ordinea de zi a sedintei: 
1.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012. 
                                                                            Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionarii prin licitatie publica a parcelei 
306 / 1 – sat Hateg, in suprafata de 20 ha, in vederea construirii unei cariere pentru 
extragerea blocurilor de calcar (marmura).  
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
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3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului ,, Incurajarea consumului de peste 
si produse pescaresti’’ si a cheltuielilor legate de proiect.  
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea interzicerii pasunatului si stationarea 
animalelor apartinand persoanelor fizice si juridice care nu sunt inregistrate  in Registrul 
Agricol al comunei Adamclisi pe suprafetele administrate de catre Consiliul Local 
Adamclisi, judetul Constanta.  
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
 
    In deschiderea sedintei, doamna presedinta aduce la cunostinta consilierilor ca s-au 
dezbatut la comisiile de specialitate proiectele de hotarare si s-a acordat aviz favorabil 
pentru toate. 
           Doamna consilier Burcea Georgeta presedinta de sedinta preia lucrarile sedintei si  
prezinta proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi. 
            1. Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului  de venituri si 
cheltuieli al comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012. 
  Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
 Domnul  Slabu Marian referent contabil in cadrul Primariei comunei Adamclisi  
prezinta referatul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012.     
 Se propune modificarea HCL nr. 13 / 10.04.2012 in sensul rectificarii bugetului 
local al  comunei Adamclisi  pentru anul 2012 cu un volum de : 
   - Venituri  total  – 2. 995.508   lei ; 
 Din care : 
- Venituri proprii  –  849.600  lei ; 
- Sume  alocate din cote defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale – 530.813  lei; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului – 
591.687   lei ; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru  invatamnt -  873.903  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru ajutor social – 25.395  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu 
handicap – 59.110  lei ; 
- Sume alocate din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului – 20.000 lei ; 
- Subvenţii  pentru  ajutor  de  încălzire – 45.000    lei ; 
- Total  venituri  buget – 2.995.508       lei  . 
 
Se propune aprobarea unui   volum  total  de  cheltuieli  2.995.508 lei, din care : 
- Administratie publica – 673.000    lei  ; 
- Învăţământ –  920.103   lei; 
Din care : 



 - investitii -  6.200 lei; 
- Alte activitati de administratie publica generala – 17.000 lei. 
 
- Cultură , religii  şi  alte  activităţi  sportive –  255.000   lei  ; 
Din care pentru investitii – 100.000  lei ; 
- Asistenţă  socială , ajutoare  şi  indemnizaţii – 242.395    lei  ; 
- Servicii  şi  dezvoltare  publică – 192.610     lei ; 
-Cheltuieli  drumuri – 440.000 lei  din care investitii 400.000 lei. 
- Alte actiuni economice PSI –  16.400  lei  ; 
  Din care : 
        - PSI – 8.000 lei ; 
        - Cheltuieli cu alegerile locale – 8.400 lei ; 
- Politie comunitara –  159.000 lei ; 
    Din care investitii – 80.000 lei ; 
    Colectarea deseurilor – 80.000 lei ; 
- Total  cheltuieli – 2.995.508 lei. 
Veniturile se constituie din impozite si taxe locale  si alte venituri de la populatie, sume 
din cota de 22% pentru echilibrarea bugetului local precum si din sume defalcate din 
TVA. 
Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2012  reprezinta limite maxime care nu 
pot fi depasite iar modificarile se pot face numai in conditiile legii. 

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

Doamna consilier Burcea Georgeta  presedinta de sedinta preia lucrarile sedintei 
si prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi  al ordinei de zi. 

2. Proiect de hotarare privind   aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 
parcelei 306 / 1- sat Hateg, in suprafata de 20 ha, in vederea construirii unei cariere 
pentru extragerea blocurilor de calcar (marmura). 
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Domnul Zamfir Marian  referent in cadrul Primariei  comunei Adamclisi  da citire 
referatului  privind necesitatea aprobarii proiectului de hotarare privind concesionarea 
prin licitatie publica a parcelei 306 / 1- sat Hateg, in suprafata de 20 ha, in vederea 
construirii unei cariere  pentru extragerea blocurilor de calcar (marmura) . 

Parcela 306 / 1 este identificata  in evidentele primariei ca bun apartinand  
domeniului privat al comunei Adamclisi la categoria  pasune conform HCL nr. 52 / 
30.11.2010. 

Avand in vedere ca parcela 306 / 1 este situata in interiorul sitului Natura 2000: 
ROSPA 0001 Aliman Adamclisi , conform OUG nr. 54 / 2006 prin adresa nr. 1446 / 
12.04.2012 , Directia Silvica Cosntanta a avizat favorabil concesionarea obiectivului. 

Conform Raportului de evaluare  pentru estimarea valorii de piata a proprietatii 
imobiliare teren extravilan parcela 306 / 1 localitatea Hateg valoarea  terenului  in 
suprafata de 20 ha este de 9.600 euro, adica 480 euro / ha. 

Se propune concesionarea pe o perioada de 49 de ani a terenului extravilan 
parcela 306 / 1din localitatea Hateg in vederea construirii unei cariere pentru extragerea 



blocurilor de calcar (marmura). 
Valorea minima a redeventei solicitate  este de 3400 euro / an. 
Domnul consilier Badea Ionel propune stabilirea unei redevente in valoare de 

170 euro / ha. 
Contravaloarea caietului de sarcini si a Instructiunilor privind organizarea si 

desfasurarea procedurii de concesionare este in suma de 15 lei. 
Garantia de participare  la procedura de licitatie este in procent de 10% din 

valoarea redeventei anuale si este in suma de 1.459 lei. 
Domnul Burcea Anton Tudorel primarul comunei Adamclisi este imputernicit  in 

vederea luarii masurilor necesare  in vederea desfasurarii conform prevederilor legale a 
licitatiei publice de concesionare a suprafetei de 20 ha din pasunea 306 / 1. 

De asemenea domnul primar prezinta Consiliului Local studiul de oportunitate, 
caietul de sarcini, instructiunile pentru ofertanti, contractul de concesionare conform 
anexelor care fac parte integranta din proiectul de hotarare. 

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

Doamna consilier Burcea Georgeta  presedinta de sedinta preia lucrarile sedintei 
si prezinta proiectul de hotarare de la punctul trei   al ordinei de zi. 

3. Proiect de hotarare privind   aprobarea proiectului , Incurajarea consumului de 
peste si produse pescaresti’’ si a cheltuielilor legate de proiect. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
 Se propune realizarea proiectului  in cadrul programului Operational pentru 
Pescuit, Axa prioritara 3 – Masuri de interes comun, Masura 3.4. – Dezvoltarea de noi 
piete si campanii de promovare. 

Se propune aprobarea Cheltuielilor  neeligibile ale proiectului , respectiv TVA in 
suma de 309.432,00 lei si alte cheltuieli neeligibile in suma de 3000 lei, inclusiv 
suportarea de catre Consiliul Local al comunei Adamclisi a tuturor cheltuielilor 
neprevazute  aparute pe parcursul implementarii proiectului. 
 Valoarea neeligibila a proiectului este de 1.286.300,00 lei, echivalent a 
298.965,72 euro, calculate la cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2012, 1 
euro = 4,3025 lei. 
 Valoarea totala a proiectului este de 1.598.732,00 lei. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 7  de voturi ,,pentru”  1 abţinere şi 0 
,,împotrivă” din 8  consilieri prezenţi din totalul de 11  consilieri în funcţie. 

Doamna consilier Burcea Georgeta  presedinta de sedinta preia lucrarile sedintei 
si prezinta proiectul de hotarare de la punctul patru al ordinei de zi. 

4 Proiect de hotarare privind   aprobarea  interzicerii pasunatului, plimbarea si 
stationarea animalelor apartinand persoanelor fizice si juridice care nu sunt inregistrate  
in Registrul Agricol al comunei Adamclisi pe suprafetele  administrate de catre Consiliul 
Local al comunei Adamclisi. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Domnul primar propune aprobarea acestui proiect de hotarare in scopul 

interzicerii  pasunatului, plimbarea si stationarea  animalelor apartinand persoanelor 
fizice si juridice care nu sunt inregistrate  in Registrul Agricol al comunei Adamclisi  pe 



suprafetele administrate de catre Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta, evidentiate ca pasune conform blocurilor fizice.   

  Terenurile evidentiate ca pasune, conform blocurilor fizice, apartinand  
Consiliului Local Adamclisi vor fi folosite exclusiv pentru pasunatul animalelor 
apartinand cetatenilor comunei Adamclisi inregistrate  in Registrul Agricol al comunei 
Adamclisi , in scopul asigurarii unui pasunat rational, in baza contractelor de concesiune 
incheiate cu Consiliul Local al comunei Adamclisi. 

  Incalcarea prevederilor  prezentei hotarari de consiliu constituie contraventie si 
se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1500 lei conform prevederilor Legii nr. 214 / 
2011 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor. 

  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul comunei 
Adamclisi, domnul Burcea Anton Tudorel, viceprimarul comunei Adamclisi domnul 
Burcea Dorian si Politia Locala  Adamclisi. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 8 de voturi ,,pentru” 0 abţinere şi 0 
,,împotrivă” din 8  consilieri prezenţi din totalul de 11  consilieri în funcţie. 
 
 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar. 
 
 
 
 
 
 
 
        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    INTOCMIT 
                 CONSILIER                                                                                     SECRETAR 
        BURCEA GEORGETA                                                                         SIBEL SERIF 
  


