
 

 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Adamclisi, 

judetul Constanta pentru perioada 2014 – 2020 
 

Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta 

ordinara, legal constituita la data de 12.02.2015, in baza Dispozitiei primarului comunei 

Adamclisi nr. 30 / 06.02.2015; 

Avand in vedere: 

-expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, 

judetul Constanta; 

-raportul de fundamentare nr. nr. 692 / 10.02.2015  al secretarului comunei Adamclisi ; 

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1, 2  si 3  din cadrul Consiliului Local al 

comunei Adamclisi; 

-avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 

-prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), art. 45, alin. (1) si 

art. 115, lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

HOTARASTE: 
 

 

Art. 1. Se aproba Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Adamclisi, judetul Constanta 

pentru perioada 2014-2020 conform anexei nr. 1  care  face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei Adamclisi, 

prin intermediul structurilor subordinate de specialitate in vederea indeplinirii sarcinilor 

asumate si pentru atingerea obiectivelor proiectului. 

Art. 3. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare  Institutiei  

Prefectului – Judetul Constanta pentru control si verificarea legalitatii, institutiilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea ei la indepinire. 

      

 



 

 

 

  Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, ………….. 

voturi impotriva, ………….. abtineri din cei 11prezenti la sedinta din totalul de 11 

consilieri in functie. 

 

 

 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                  CONTRASEMNAT 

         CONSILIER                                                                                         SECRETAR 

NEACSU FLOREA IULIAN                                                                       SERIF  SIBEL                                                                                                        

 

 

 

NR. 6 

DATA 12.02.2015 



 

 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  APROBAREA 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 

PENTRU PERIOADA 2014 - 2020. 

  Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 

prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), art. 36, alin. (4), lit. e), art. 115, alin. (1), lit. b) 

coroborat cu art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR 

SIBEL SERIF 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 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                                                                                                                                                 

JUDETULCONSTANTA                                                                                                                                                 

COMUNA ADAMCLISI                                                                          

REFERAT 

Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Adamclisi, 

judetul Constanta pentru perioada 2014 – 2020 
 

SubsemnatA Serif Sibel avand functia de secretara a comunei  Adamclisi, jud.  

Constanta;  

       Având în vedere: 

-prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), art. 45, alin. (1) si 

art. 115, lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
PROPUN: 

Aprobarea  Strategiei  de Dezvoltare Locala a comunei Adamclisi, judetul 

Constanta pentru perioada 2014-2020 . 

Planificarea strategica  este un process systematic, prin care comunitatile pot sa 

isi creeze imaginea viitorului si pot concepe etapele necesare, in functie de resursele / 

potentiale locale, pentru a realiza  acel viitor. 

Metodologia de lucru s-a desfasurat in mai multe faze: 

1. Redactarea  Viziunii, Misiunii, si principiilor de lucru; 

2. Analiza diagnostic; 

3. Analiza strategica  si formularea Planurilor de Actiune; 

4. redactarea unui proiect al Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Adamclisi 

pentru perioada 2014 – 2020; 

5. Consultatii publice; 

6. Redactarea documentului final. 

In acest sens Strategia de Dezvoltare a comunei Adamclisi , va contine dezvoltarea si 

prosperitatea  pe termen , coeziunea materiala si sociala a valorilor culturale si a calitatii 

vietii, alaturi de modernizarea infrastructurii , cresterea economica, crearea unei 

societati incluzive si a unui sistem de protectie sociala adaptat nevoilor locale, cu 

mentiunea unui mediu sanatos si curat. 

 

 Drept pentru  care supun sper analiza si aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 

 

 

SECRETAR 

SERIF  SIBEL 



ROMANIA 

JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 

  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Adamclisi, judetul 

Constanta pentru perioada 2014 – 2020 
 

 

Subsemnatul   Burcea  Anton  Tudorel, primarul  comunei  Adamclisi, Judetul Constanta; 

 Avand in vedere: 

 

-raportul de fundamentare nr. nr. 692 / 10.02.2015  al secretarului comunei Adamclisi ; 

-prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local  

ADAMCLISI a proiectului de hotarare  PRIVIND  APROBAREA  STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

LOCALA A COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA PENTRU PERIOADA 2014 - 2020. 

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), art. 45, alin. (1) si art. 

115, lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare PRIVIND APROBAREA  

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA PENTRU 

PERIOADA 2014 - 2020. 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL 

 

 

 

 

 

 

 

 


