
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA  NR.. 14 / 29. 03. 2013 

 

Privind alegerea doamnei Serbanescu Dorina Cicilia  in functia de presedinta  de sedinta 
a  Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta  

 
 
 Consiliul Local  Adamclisi, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara, legal 
constituita   din data de 29. 03. 2013; 
 Avand in vedere: 

- prevederile art. 9 din Ordonanta  nr. 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului 
– cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobata prin Legea nr. 
673 / 2002 si propunerea unei treimi din consilieri ; 

- Initiativa Primarului comunei Adamclisi prin expunerea de motive la proiectul de 
hotarare; 

- Avizul favorabil  intocmit de catre Comisia nr. 3  pentru culte, juridica  si de 
disciplina, apararea ordinii si linistii publice, apararea drepturilor cetatenilor, 
administratie publica locala; 

- Prevederile  Legii nr. 393 / 2002 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
In temeiul art.  35 alineat (1) si 45 alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. b)   

din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 
 Art. 1. DNA. SERBANESCU DORINA CICILIA , consilier local,  se alege in functia de 
presedinta de  sedinta  a  Consiliului  Local  Adamclisi , care va conduce  lucrarile 
sedintelor  si va semna hotararile adoptate   pe o perioada 3 ( trei ) luni de zile, incepand 
cu luna martie a anului curent  si pana in luna mai, inclusiv. 
 
 Art. 2. Secretarul comunei  Adamclisi  raspunde de  comunicarea  prezentei  
hotarari Institutiei Prefectului – Judetul Constanta  pentru control si verificarea 
legalitatii   precum si   tuturor factorilor interesati. 



 
 Hotararea a fost adoptata cu ……….. voturi “pentru”,  -   voturi 
“contra”,………..abtinere, din totalul de 11 consilieri in functie, din care prezenti 11 
consilieri. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
SERBANESCU DORINA CICILIA  

 
 

                        Contrasemneaza 
                               Secretar, 

                                                                                                                           Sibel Serif  
 



 
          
 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  ALEGEREA  
DOAMNEI SERBANESCU DORINA CICILIA  IN FUNCTIA DE PRESEDINTA DE SEDINTA A 
CONSILIULUI LOCAL ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA.  
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile art. 35, alin. (1) ,  art. 45, alin. (1)   coroborat cu prevederile  art. 115, alin. 
(1), lit. b)  din Legea  215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
 

 
 

SECRETAR 
SIBEL SERIF 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind alegerea doamnei Serbanescu Dorina Cicilia  in 

functa de presedinta de sedinta a Consiliului Local Adamclisi 
 
 
      Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta; 
 Avand in vedere: 

-  prevederile art. 9 din Ordonanta nr. 35 / 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale 
aprobata prin Legea nr. 673 / 2002 si propunerea unei treimi din 
consilieri; 

- Avizul favorabil  intocmit de catre Comisia nr. 3  pentru culte, juridica  si 
de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, apararea drepturilor 
cetatenilor, administratie publica locala; 

- Prevederile  Legii nr. 393 / 2002 privind Statutul alesilor locali, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local 

ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  ALEGEREA DOAMNEI SERBANESCU 
DORINA CICILIA  IN FUNCTIA DE PRESEDINTA DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL 
ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 

In temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 45,alin. (1)  coroborat cu   art. 115, 
alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 
 
 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 
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Apreciez ca fiind oportuna adoptarea de catre Consiliul Local Adamclisi  a  

proiectului de hotarare avand ca obiectiv  alegerea doamnei Serbanescu Dorina 
Cicilia in functia de presedinta de sedinta a Consiliului Local Adamclisi, judetul 
Constanta ,    in forma propusa. 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


