
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 
 

MINUTA 
Sedintei  ordinare    din  data de   7 mai  2013   a Consiliului Local al 

comunei Adamclisi 
 
 

Convocarea sedintei a fost facuta de catre primarul comunei 
Adamclisi prin Dispozitia nr.   68   /  29.04.2013 
 Din numarul total de 11 consilieri alesi  au participat  11 consilieri, 
sedinta fiind legal constituita. 
 Sunt prezenti : domnul Burcea Anton Tudorel – primarul comunei 
Adamclisi, domnul Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi si 
domnisoara Sibel Serif – secretara comunei Adamclisi. 
 Sedinta este deschisa de catre doamna Serbanescu Dorina Cicilia , 
presedinta de sedinta care informeaza plenul ca este intrunit  cvorumul 
astfel incat  sedinta este legal constituita  si isi poate desfasura lucrarile. 
 Presedintele de sedinta  prezinta proiectele aflate pe ordinea de zi. 
 In  cadrul  sedintei au  fost adoptate urmatoarele  hotarari: 
 
1.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 27 / 07.05.2013 
privind  rectificarea  bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013  si 
a listei obiectivelor de investitie pe anul 2013 al Consiliului Local al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta cu 11  voturi pentru din cei  11  consilieri 
prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
2.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 28 / 07.05.2013 
privind aprobarea documentatiei tehnico – economice: studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie si a chelutielilor aferente 
proiectului ,, Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna 
Adamclisi, judetul Constanta’’  cu 11   voturi pentru din cei  11  consilieri 
prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 



3.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 29 / 07.05.2013 
privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 23 / 29.03.2013 privind 
interzicerea explorarii, dezvoltarii si exploatarii gazelor de sist pe teritoriul 
administrativ al comunei Adamclisi, judetul Constanta prin metoda 
fractionarii hidraulice   cu 9  voturi pentru , 2 abtineri din cei  11  consilieri 
prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
 
Sedinta se inchide la ora 14:30. 
 
 In conformitate  cu dispozitiile art. 10 din Legea nr. 52 / 2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, minuta se va publica la 
sediul Primariei comunei Adamclisi si pe site-ul propriu. 
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