
ROMÂNIA  

 COMUNA  ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL  

  

HOTĂRÂREA NR. 19 / 31.10.2012 

Privind  aprobarea dezmembrarii  in  cinci  loturi distincte a  unui teren in suprafata de 42,88  
ha  din parcela Ps  306 / 1  amplasata pe raza localitatii Hateg, comuna Adamclisi  si 

introducerea acestei suprafete   in  domeniul   privat al comunei Adamclisi, judetul Constanta  

 

Consiliul Local  al comunei Adamclisi, judetul Constanta  întrunit în şedinţă 
extraordinara,  legal  constituita in   data de   31.10.2012; 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotarare si expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, 
primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta cu privire la aprobarea 
dezmembrarii in cinci  loturi distincte  a unui teren in suprafata de 42,88  ha din 
parcela Ps 306 / 1 amplasata  pe raza localitatii Hateg, comuna Adamclisi si  
introducerea acestei suprafete  in domeniul privat al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta; 

• Referatul domnului Rasit Beinur, viceprimarul  comunei Adamclisi prin care se 
propune dezmembrarea in cinci loturi distincte a unui teren in suprafata de 42,88  
ha din parcela Ps 306 / 1 amplasata pe raza localitatii Hateg, comuna Adamclisi si 
introducerea acestei suprafete  in  domeniul  privat al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta; 

• Planul de situatie a imobilului in suprafata de 42,88 ha , parcela Ps 306 / 1 
amplasat pe raza localitatii Hateg, comuna Adamclisi; 

• Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – 
financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, 
administrarea domeniului public si privat al comunei ,  gospodarire comunala; 

• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

• Prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica 
si regimul juridic al acesteia republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 7 / 1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, 
modificata  prin legea nr. 247 / 2005, republicata; 

• Prevederile Ordinului nr. 633 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de 
oganizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara; 



• Prevederile Ordinului nr. 634 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii 
in cartea Funciara; 

• Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
• În temeiul  art. 36 al. (2),  lit. c)  coroborat cu alin. (5), lit. b)  precum şi art. 45 al. 

(3), art. 123, art. 115, alin. (1), lit. b), art. 61, alin. (2)  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  Art. 1 – Se aproba  introducerea in domeniul privat al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta a  terenului agricol in suprafata de 42,88 ha din parcela Ps 306 / 1 amplasata pe 
raza localitatii Hateg, comuna Adamclisi. 

Art. 2.  Se aprobă  dezmembrarea terenului agricol in suprafata de 42,88  ha  din parcela 
Ps  306 / 1 amplasata pe raza localitatii Hateg, comuna Adamclisi, apartinand domeniului 
privat al comunei Adamclisi  in cinci  loturi distincte, cu starea de proprietate 
neschimbata , conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere 
de dezlipire Ps  306 / 1 , scara 1: 5000 dupa cum urmeaza: 

Lot. 1 format din parcela Ps  306  / 1 =  suprafata din masuratori  20,00  ha  

Lot 2 format din parcela  Ps  306  / 2 =  suprafata din masuratori  9,64  ha 

Lot 3  format din parcela Ps  306  / 3 =  suprafata din masuratori  9,33  ha.   

Lot 4 format din parcela Ps 306 / 4 = suprafata din masuratori 3,73 ha  

Lot 5 format din parcela De 306 / 5 = suprafata din masuratori 0,18 ha. 

Art. 3 – Primarul comunei Adamclisi, domnul Burcea Anton Tudorel  si Compartimentul 
de specialitate din cadrul Primariei comunei Adamclisi vor asigura ducerea la îndeplinire 
a prevederilor  prezentei hotărâri.  

Art. 4. – Se imputerniceste primarul comunei Adamclisi sa semneze actul de 
dezmembrare al terenului ce face obiectul prezentei hotarari si sa reprezinte comuna 
Adamclisi in fata notarului public , in vederea autentificarii si indeplinirii procedurilor de 
publicitate imobiliara. 

 Art. 5 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor 
abilitate pentru ducerea la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru 
control si verificarea legalitatii. 



 Hotararea a fost adoptata cu un numar de 11  voturi pentru, _____ impotriva, 
______ abtineri  din totalul de  11   consilieri prezenti  din cei 11 consilieri in functie. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              
               CONTRASEMNEAZĂ  
 CONSILIER       
                                                                                                                                  SECRETAR  
PETRUT     MARIANA                                                                                           SIBEL SERIF 
                                                                                                                                   
 



JUDETUL CONSTANTA                                                            ANEXA NR. 1  insusit de Consiliul Local al comunei Adamclisi   prin 
HCL   nr.  19  / 31.10.2012 

COMUNA ADAMCLISI  

CONSILIUL LOCAL  

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT   AL COMUNEI ADAMCLISI  

   Sectiunea I: Bunuri 
imobile 

   

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul dobandirii sau, 
dupa caz darii in 

folosinta 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situatia juridica 
actuala 

Denumire act 
proprietate  

sau alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
1. 

 

Teren  agricol  
avand categoria 
de folosinta 
pasune  in 
suprafata de 
20,00 ha ,  
parcela Ps 306 / 
1 , localitatea 

Vecini: N – A 310 / 2; 
S. – A 305 / 4; 
V. – Ps 306 / 2; 
E. – De 306 / 5; A 310 
/ 2; 
 

1990 43.498 lei Proprietate 



Hateg, comuna 
Adamclisi 

2 

 

Teren  agricol  
avand categoria 

de folosinta 
pasune  in 

suprafata de 
9,64  ha ,  

parcela Ps 306 / 
2 , localitatea 

Hateg, comuna 
Adamclisi 

 

Vecini: N – A 310 / 2; 
S. – Consiliul Local; 
V. – HCN 315 / 1; 
E. – Ps 306 / 1. 
 

1990 20.966 lei Proprietate 

3 

 

Teren  agricol  
avand categoria 

de folosinta 
pasune  in 

suprafata de 
9,33   ha ,  

parcela Ps 306 / 
3 , localitatea 

Hateg, comuna 
Adamclisi 

 

Vecini: N – De 306 / 5; 
E. – Tf 290; 
S. – A 305 / 4; 
V. – Ps 306 / 1. 
 

1990 20.292 lei Proprietate 

4  Teren  agricol  Vecini: N – A 510 / 2; 1990 8.112 lei Proprietate 



avand categoria 
de folosinta 
pasune  in 

suprafata de 
3,73    ha ,  

parcela Ps 306 / 
4 , localitatea 

Hateg, comuna 
Adamclisi 

E. – Dcl 283; 
V. A 310 / 2; 
S. – de 306 / 5. 
 

5 

 

Drum de 
exploatare  

avand lungimea 
de 0,18 ha ,  

parcela  De  306 
/ 5 , localitatea 
Hateg, comuna 

Adamclisi 

Vecini: N – A 510 / 
2;Ps 306 / 4; 
E. – Ps 306 / 3; 
V.  Ps 306 / 1; 
S. – A 305 / 4. 
 

1991 99 lei Legea nr. 18 / 
1991  

 

                                 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                              CONTRASEMNAT 

                                          CONSILIER                                                                                                                                     SECRETAR 

                                   PETRUT MARIANA                                                                                                                              SIBEL SERIF 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind  aprobarea dezmembrarii  in  cinci  loturi distincte a  

unui teren in suprafata de  42,88 ha din parcela Ps 306 / 1 amplasata pe  raza localitatii  
Hateg, comuna Adamclisi si introducerea acestei suprafete  in domeniul privat al 

comunei Adamclisi, judetul Constanta 
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta propune prin acest proiect aprobarea dezmembrarii  in  cinci  loturi distincte 
a  unui teren in suprafata de  42,88 ha  din parcela Ps 306 / 1 amplasata pe raza 
localitatii Hateg, comuna Adamclisi si introducerea acestei suprafete in domeniul privat 
al comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
 Avand in vedere: 

- Referatul domnului Rasit Beinur, viceprimarul  comunei Adamclisi prin care 
se propune dezmembrarea in  cinci  loturi distincte a unui teren in suprafata 
de  42,88 ha  din parcela 306 / 1 amplasata pe raza localitatii Hateg, comuna 
Adamclisi si introducerea acestei suprafete in domeniul privat al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta ; 

- Planul  de  situatie  a  imobilului  in  suprafata  de  42,88 ha , parcela  Ps 306 / 
1 amplasat  pe raza localitatii  Hateg, comuna Adamclisi; 

- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

- Prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 7 / 1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, 
modificata  prin legea nr. 247 / 2005, republicata; 

- Prevederile Ordinului nr. 633 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de 
oganizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara; 

- Prevederile Ordinului nr. 634 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului 
privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in 
vederea inscrierii in cartea Funciara; 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



- Sustin ca fiind importanta si necesara analizarea si aprobarea de catre 
Consiliul Local ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
DEZMEMBRARII IN CINCI  LOTURI DISTINCTE A UNUI TEREN IN  SUPRAFATA   
DE  42,88 HA  DIN PARCELA Ps 306 / 1 AMPLASATA PE RAZA LOCALITATII 
HATEG SI INTRODUCEREA  ACESTEI SUPRAFETE  IN DOMENIUL PRIVAT AL 
COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA; 

- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. (5), lit. b) 
prcum si art. 45, alin. (3), art. 123, art. 115, alin. (1), lit. b), art. 61, alin. (2)  
din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv  APROBAREA DEZMEMBRARII IN CINCI  LOTURI DISTINCTE A UNUI 
TEREN IN  SUPRAFATA   DE  42,88 HA  DIN PARCELA Ps 306 / 1 AMPLASATA 
PE RAZA LOCALITATII HATEG SI INTRODUCEREA  ACESTEI SUPRAFETE  IN 
DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA; 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 

 
 

 


