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PROCES-VERBAL, 
 

Incheiat astazi 28  iunie 2012,in sedinta de constituire  a Consiliului   local 
al comunei Adamclisi ,judetul  Constanta ,unde participa un numar de 11  
consilieri locali din totalul de 11  consilieri locali declarati alesi la alegerile locale 
din 10 iunie 2012,sedinta desfasurandu-se legal,potrivit prevederilor 
art.30,alin.(2)din Legea nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare,privind administratia publica locala. 

Convocarea consilierilor declarati alesi pentru sedinta de constituire s-a 
facut de catre prefectul judetului  Constanta ,dl. Bogdan Iulian Hutuca ,prin 
Ordinul nr. 1571 / 26.06.2012.. 

Consilierii locali declarati alesi la alegerile locale din 10 iunie 2012,au luat 
la cunostiinta si au semnat pentru aceasta,prin Convocarea  si invitatia 
inregistrata sub nr. 2353  din  27 iunie 2012. 

La lucrarile sedintei de constituire a noului Consiliu local al comunei  
Adamclisi ,judetul  Constanta, mai participa: 

• Doamna Raluca Chitoiu ,imputernicitul Prefectului judetului Constanta; 
• D-soara judecator Zlate Aida Violeta ,desemnat de presedintele 

Judecatoriei  Medgidia; 
• Dl.Burcea Anton Tudorel ,primarul ales al comunei Adamclisi, judetul 

Constanta; 
• Doamna Sibel Serif ,secretarul comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

Deschiderea sedintei de constituire a Consilului local al comunei  Adamclisi, 
judetul  Constanta,se face de catre d-na  Raluca Chitoiu -imputernicitul 
Prefectului judetului  Constanta,care constata ca sedinta este legal constituita 
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prin participarea tuturor celor 11  consilieri locali declarati alesi la alegerile din 10 
iunie 2012 si odata cu aceasta prezinta pe doamna  judecator Zlate  Aida Violeta  
– desemnata de presedintele judecatoriei  Medgidia. 

D-na  Raluca Chitoiu -imputernicitul Prefectului,face cunoscut ca lucrarile 
sedintei de constituire,potrivit prevederilor art.31,alin.(1) din  Legea 
nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,privind 
administratia publica locala,precum si dispozitiile art.9,alin.(2)din OG 
nr.35/2002,cu modificarile si completarile ulterioare,trebuiesc structurate in doua 
parti,dupa cum urmeaza; 

• prima parte a sedintei de constituire va fi condusa de cel mai in varsta 
consilier desemnat  pe baza documentelor existente in dosarele de alegeri 
ale consilierilor locali si se va desfasura pana dupa constituirea consiliului 
local si alegerea presedintelui de sedinta; 

• partea a doua a sedintei de constituire va fi condusa de presedintele de 
sedinta, ales potrivit prev.art.35 din  Legea nr.215/2001; 

Se aleg doua grupuri de consilieri in functie de partidele  pe lista carora au 
candidat respectiv 1 grup format din reprezentantii PSD si PNL si un grup 
format din reprezentantii PDL. 

In acest sens,din documentele puse la dispozitie de Biroul electoral de 
circumscriptie nr.14  Adamclisi ,se constata ca dl. Vlad Niculaie din partea  PDL  
este cel mai in varsta consilier ales la 10 iunie 2012. 

Fata de cele aratate mai sus,dl.consilier local ales – Vlad Niculaie ,preia 
conducerea lucrarilor primei parti a sedintei de constituire a noului consiliu local 
al comunei  Adamclisi judetul  Constanta. 

Preluand conducerea lucrarilor sedintei,dl. Vlad Niculaie ,propune urmatorul 
proiect al Ordinii de zi; 

1.- Deschiderea sedintei de constituire; 

2. – Prezentarea rezultatului validarii alegerii primarului; 

3. - Depunerea juramantului de catre primar; 



4. - Alegerea comisiei de validare a mandatelor consilieirlor  declarati alesi la 
alegerile locale din data de 10 iunie 2012; 

5. - Validarea mandatelor consilierilor locali alesi la 10 iunie 2012; 

6.- Depunerea juramantului de catre consilieri si declararea Consiliului Local ca 
legal constituit; 

7.- Alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni; 

8. -  Alegerea viceprimarului comunei  Adamclisi ,judetul  Constanta; 

9.-Organizarea comisiilor de specuialitate pe principalele domenii de activitate 
ale consiliului local. 

Se supune la vot ordinea de zi prezentata mai sus. 

In unanimitate de voturi( 11  voturi ,,pentru” din totalul de 11) ordinea de zi este 
aprobata. 

Incepe dezbaterea problemelor inscrise pe ordinea de zi. 

 

 Alegerea comisiei de validare 

Potrivit prevederilor  legale in vigoare,pe intreaga durata a mandatului,pentru 
validarea mandatelor consilierilor (4 ani ) ,trebuie sa se aleaga prin vot deschis,o 
comisie de validare compusa din 3-5 consilieri. 

In  acest scop,dl.presedinte de varsta  Vlad Niculaie ,propune alegerea unei 
comisii compusa din 3 membrii. 

Se supune la vot propunerea facuta. 

In unanimitate de voturi-11  voturi ,,pentru” din totalul de 11,propunerea este 
aprobata. 

Se solicita propuneri, nominale, in acest sens. 

Reprezentantii PDL  propun  pe d-na . Petrut Mariana ,care accepta propunerea. 

Supusa la vot,d-na .consilier   Petrut Mariana  este ales in  unaimitate de 
voturi(11/11). 



Reprezentantii PNL  propun pe dl. Vizireanu Iulian ,care accepta propunerea. 

Supus la vot,dl.consilier  Vizireanu Iulian  este ales in unainimitate de 
voturi(11/11). 

Reprezentantii PSD propun   pe dl. Oprea Marian ,care accepta propunerea. 

Supus la vot,dl consilier Oprea Marian ,este ales in unanimitate de 
voturi(11/11).                                     

Membrii comisie de validare fiind alesi,se prezinta proiectul de hotarare privind 
alegerea comisiei de validare. 

Se supune la vot proiectul de hotarare,care este aprobat in unanimitate de 
voturi(11/11),adoptandu-se in acest sens prima hotarare a CL  Adamclisi ,fiind 
inscrisa in registrul special de evidenta sub nr. 1 din 28 iunie 2012. 

Se solicita ca membrii comisie de validare sa-si aleaga un presedinte si un 
secretar,prin  vot deschis al majoritatii membrilor. 

Comisia de validare isi allege componeta; 

1.-OPREA MARIAN                          – presedinte; 

2.- VIZIREANU IULIAN                      – secretar; 

3.- PETRUT MARIANA                     – membru; 

In continuare,doamna Sibel Serif -secretarul comunei  Adamclisi ,judetul  
Constanta ,pune la dispozitia comisiei de validare,dosarul intocmit de Biroul 
electoral al circuscriptiei nr.14  Adamclisi ,care cuprinde documentele care au 
stat la baza alegerii consilierilor locali. 

Validarea se face in ordine alfabetica  prin vot deschis  al celor 11 consilieri , 
persoana care este supusa validarii  nu participa la vot. 

Comisia de validare ia cunostinta de  declaratia  domnului Burcea Anton Tudorel 
de renuntare  la functia de consilier local ales pe lista Partidului Democrat Liberal 
la alegerile  locale din 10 iunie  2012 si   optiunea dansului pentru functia de 
primar al comunei Adamclisi. 



Avand in vedere cele mentionate se invalideaza mandatul de consilier local al 
domnului Burcea Anton Tudorel, acesta optand in scris pentru mandatul de 
primar al comunei Adamclisi pentru a evita situatia de incompatibilitate  
prevazuta de art. 88, lit. a) din Legea nr. 161 / 2003 . 

Se valideaza mandatul urmatorului supleant din lista de consilieri  locali ai PDL , 
respectiv mandatul domnului Neacsu Florea Iulian, in urma optiunii scrise a 
domnului Burcea Anton Tudorel pentru functia de primar. 

Studiind dosarul,comisia de validare  constata ca au fost respectate  dispozitiile 
legale  si ca nu sunt cazuri de incompatibilitate fapt pentru care intocmeste 
Procesul verbal  de validare. 

Comisia de validare verifica  respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute de 
art. 4 din Legea nr. 67 / 2004, procesul verbal pentru Consiliul Local incheiat de 
catre Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 14 Adamclisi privind centralizarea 
voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor, certificatul 
doveditor al alegerilor pentru fiecare consilier local, apartenenta candidatilor la 
partidul politic pe a carui lista au fost alesi , dovada depunerii raportului financiar 
la Autoritatea Electorala Permanenta conform art. 38, alin. (10 din Legea nr. 334 
/ 2006. 

Se da cuvantul d-lui Oprea Marian -presedinte comisia de validare,pentru a 
prezenta procesul verbal cu privire la validarea sau invalidarea mandatelor 
consilierilor alesi la 10 iunie 2012. 

Se trece la validarea nominala a fiecarui consilier ales,in ordinea 
alfabetica,consilierul ales in cauza nu va vota. 

Fiecare consilier supus validarii  este validat cu – 10  voturi ,,pentru”. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind validarea mandatelor consilierilor alesi 
la 10 iunie 2012. 

Supus la vot,proiectul de hotarare aprobat in unanimitate de voturi(11/11), 
adoptandu-se HCL nr. 2  /28 iunie 2012. 



Mandatele consilierilor alesi fiind validate,se trece la depunerea juramantului de 
catre fiecare consilier local,in parte in conformitate cu prevederile art. 8 din OUG 
nr., 35/2002. 

Secretarul comunei Adamclisi doamna Sibel Serif da citire juramantului  dupa 
care consilierii validati  in ordinea alfabetica rostesc cuvantul ,, Jur’’  in fata mesei 
special amenajate  pe care se afla  un exemplar al Constitutiei Romaniei  si 
Biblia. 

 Consilierul va pune mana stanga  atat pe Constitutie cat si pe Biblie si va 
pronunta cuvantul  ,, Jur’’  dupa care semneaza juramantul de credinta  in doua 
exemplare,unul la dosar si unul pentru sine. 

Nu se inregistreaza refuzuri pentru depunerea juramantului. 

Toti cei 11  consilieri locali validati depun juramntul si-l semneaza. 

Presedintele de varsta declara  Consiliul Local legal constituit. 

Potrivit art. 38, alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 republicata, Consiliul Local isi 
exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii  ca legal constituit 
a Consiliului nou ales. 

Dupa depunerea juramantului,dl.presedinte de varsta- Vlad Niculaie , prezinta 
proiectul de hotarare privind constituirea consiliului local al comunei  Adamclisi. 

Se supune la vot proiectul de hotarare,care in unanimitate de voturi (11/11) este 
aprobat,adoptandu-se HCL nr.  3 din 28 iunie 2012. 

Se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar. 

Doamna  judecator Zlate  Aida Violeta  – desemnata de presedintele judecatoriei  
Medgidia. este rugata sa prezinte  incheierea nr. 54 / 20 iunie 2012  a 
Judecatoriei Medgidia ,prin care s-a validat alegerea in functia de primar al 
comunei Adamclisi ,judetul Constanta ,la alegerile din 10 iunie 2012,a domnului 
Burcea Anton Tudorel ,candidat din  partea partidului Social Democrat . 

Incheierea nr. 54 / 20 iunie 2012 este executorie si definitiva. 

Dupa prezentarea  sentintei  civile  de validare a primarului ales Burcea Anton 
Tudorel  acesta da citire Juramantului prevazut de art. 32 , alin. (1) din Legea nr. 



215 / 2001 privind administratia  publica locala republicata  in prezenta asistentei  
si il semneaza in doua exemplare , unul la dosar si unul pentru sine. 

Se trece la partea a doua a sedintei de constituire a CL Adamclisi. 

Dl presedinte de varsta- Vlad Niculaie ,solicita in acest sens,propuneri  pentru 
alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni potrivit art. 35, alin. 
(1) din Legea nr. 215 / 2001  republicata. 

Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in  functie. Durata 
mandatului presedintelui de sedinta este de trei luni., 

Consilierii locali propun pe dl.consilier local Vlad Niculaie  ptr.presedinte de 
sedinta pentru urmatoarele 3 luni,care accepta propunerea.                 

Se supune la vot propunere  pentru alegerea dl.consilier local Vlad Niculaie 
presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni. 

In acest sens se prezinta proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de 
sedinta pentru urmatoarele 3 luni-iunie,iulie si august 2012. 

Supus la vot,proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate de 
voturi(11/11),astfel incat este adoptatat HCL nr.  4/28.iunie 2012. 

Dl.consilier local Vlad Niculaie  este ales presedinte de sedinta pentru 
urmatoarele 3 luni. 

Odata ales presedintele de sedinta pentru urmatoarele 3 luni,dl. Vlad Niculaie 
preia conducerea lucrarilor celei de-a doua parti a sedintei. 

In continuare se trece la urmatorul punct al ordinii de zi; 

Alegerea viceprimarului comunei  Adamclisi ,judetul  Constanta. 

Doamna  Sibel Serif ,secretarul comunei Adamclisi ,judetul  Constanta ,face 
precizari in legatura cu acest pct.al ordinii de zi. 

Comuna  Adamclisi ,judetul  Constanta ,are 1(un) viceprimar ales in conditiile 
legii,care pe  durata exercitarii mandatului isi pastreaza statutul de consilier 
local,fara a beneficia de indemnizatie aferenta acestui statut. 



Viceprimarul se alege prin vot secret al majoritatii consilierilor in functie,la 
propunerea consilierilor,sau a grupului de consilieri conform art. 57, alin. (3) din 
Legea nr. 215 / 2001 republicata. 

Fata de cele aratate mai sus,dl.presedinte de sedinta- Vlad Niculaie -solicita 
propuneri in acest sens. 

Dl.consilier local Vlad Niculaie  propune pentru functia de viceprimar pe 
dl.consilier local Rasit Beinur  ,care accepta propunere. 

Dl.consilier local Vizireanu Iulian ,propune pentru functia de viceprimar pe 
dl.consilier local  Serbanescu Dorina Cicilia ,care accepta propunerea. 

Se solicita daca mai sunt si alte propuneri. 

Nu se mai inregistreaza alte propuneri. 

Fata de aceasta situatie,dl.presedinte de sedinta –  Vlad Niculaie - propune ca 
pe buletinele de vot sa fie trecuti  candidatii in ordinea propunerilor,care in urma 
exprimarii  voturilor se aproba in unanimitate de voturi. 

In continuare se prezinta tehnica votarii viceprimarului comunei  Adamclisi , prin 
inscrierea semnului ,,X” in dreptul candidatului pentru care se opteaza in 
dreptunghiul la rubrica ,,optiune”., sau prin bararea  printr-o linie orizontala a 
numelui candidatului pe care nu doreste sa il aleaga  pentru functia  de 
viceprimar . 

Se supune la vot  tehnica votarii viceprimarului si se  alege bararea printr-o linie 
orizontala a numelui candidatului pe care nu doreste sa il aleaga pentru functia 
de viceprimar al comunei Adamclisi . 

Pe buletinul de vot va ramane nebarat numele consilierului pe care doreste s ail 
aleaga votantul. 

Orice alta optiune sau insemnare pe buletinul de vot in afara de taierea  cu o linie 
a candidatului care nu este dorit in functia de viceprimar al comunei Adamclisi 
duce la anularea votului. 

Viceprimarul se alege prin votul majoritatii consilierilor in functie. 

Sunt in functie 11 consilieri locali si in consecinta majoritatea reprezinta 6  voturi. 



Se ia o pauza in care se completeaza  buletinele de vot de catre secretarul 
comunei Adamclisi doamna Sibel Serif. 

Dupa aceste precizari se trece la derularea procedurii de vot pentru alegerea 
viceprimarului. 

Se aduna buletinele de vot din urna special amenajata  si se citeste fiecare 
bulletin de vot in fata consilierilor locali. 

In urma centralizarii  voturilor,  doamna Raluca Chitoiu , reprezentantul 
Prefectului Judetului Constanta  anunta rezultatul votului si anume: 

Dl.consilier local RASIT BEINUR    =  6 voturi,,pentru” 

Doamna consilier local SERBANESCU DORINA – CICILIA  = 5  voturi,,pentru” 

In urma acestui anunt,se constata ca dl.consilier local RASIT BEINUR a fost ales 
in functia de viceprimar al comunei Adamclisi ,judetul  Constanta ,din  partea 
PSD cu 6 voturi ,,pentru”din totalul de 11 consilieri in functie. 

In continuare,dl.presedinte de sedinta- VLAD NICULAIE -prezinta proiectul de 
hotarare privind alegerea viceprimarului comunei  Adamclisi ,judetul  Constanta 
,in persoana dl.consilier local  RASIT BEINUR. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate de voturi, 6 /11 
adoptandu-se HCL nr.   5 din 28 iunie 2012. 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi si anume: 

Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
ale  Consiliului Local. 

Doamna Raluca Chitoiu reprezentantul Prefectului Judetului Constanta la sedinta 
de constituire a Consiliului Local ia cuvantul si explica  ca aceste comisii de 
specialitate  trebuiesc  alese pe domenii de activitate  si ca numarul care revine 
fiecarui grup de consilieri  in fiecare comisie de specialitate  se stabileste de 
Consiliul Local in functie de ponderea  acestora in Consiliul Local.  Un consilier 
local poate face parte din 1-3 comisii de specialitate, dintre care una este comisia 
de baza. 



Dl.presedinte de sedinta, Vlad Niculaie ,propune alegerea a 3 comisii de 
specialitate ale CL,si anume: 

1.-Comisia de specialitate  pentru agricultura, activitati economico – 
financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, 
administrarea domeniului public si privat al comunei , gospodarie 
comunala  – cu 3 membrii; 

2.-Comisia de specialitate  pentru invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii , tineret si sport, activitati social – 
culturale – cu 5 membrii; 

3.-Comisia de specialitate pentru culte, juridical si de disciplina, apararea 
ordinii si linistitii publice, apararea drepturilor cetatenilor, administrtaie 
publica locala  – cu 3 membrii; 

Se supune la vot numarul si denumirea comiisiilor de specialitate. 

In urma votului liber exprimat se constata ca in unanimitate de voturi (11/11)se 
aproba numarul si denumirea comisiilor de specialitate. 

Pentru aceasta se solicita propuneri pentru componenta comisiilor precizandu-se 
ca din aceste pot face parte numai consilieri locali. 

Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri  
avandu-se in vedere, de regula, optiunea scrisa a acestora, pregatirea lor 
profesionala si domneiul in care isi desfasoara activitatea. 

Se fac propuneri. 

COMISIA DE SPECIALITATE Nr.1 

1. OANCEA VASILE; 

2. OPREA MARIAN; 

3. SERBANESCU DORINA – CICILIA. 

 Se supune la vot si in urma votului liber exprimat  consilierii locali Oancea 
Vasile, Oprea Marian, Serbanescu Dorina – Cicilia   sunt alesi  in componenta 
comisiei nr.1,in unanimitate de voturi. 



 

COMISIA DE SPECIALITATE Nr.2 

1. PETRUT MARIANA; 

2. ISMAIL CONSTANTA; 

3. BURCEA DORIAN; 

4. VIZIREANU IULIAN; 

5. VLAD NICULAIE. 

Se supune la vot si in urma votului liber exprimat, consilieiri locali Petrut Mariana, 
Ismail Constanta, Burcea Dorian, Vizireanu Iulian, Vlad Niculaie  sunt alesi  in 
componenta comisiei nr.2,in unanimitate de voturi. 

COMISIA DE SPECIALITATE Nr.3.. 

1. FLOCA IONUT; 

2. RASIT BEINUR; 

3. NEACSU FLOREA – IULIAN . 

Se supune la vot si in urma votului liber exprimat, consilieiri locali  Floca Ionut, 
Rasit Beinur, Neacsu Florea Iulian  sunt alesi  in componenta comisiei nr.3,in 
unanimitate de voturi. 

Comisiile de specialitate fiind organizate,dl.presedinte de sedinta prezinta 
proiectul de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalel 
domenii de activitate ale Consiliului local al comunei  Adamclisi ,judetul 
Constanta. 

Supus la vot,proiectul de hotarare,este votata in unanimitate de voturi cu 
11  voturi ,,pentru:din totalul de 11,adoptandu-se HCL nr.   6/28  iunie 2012. 

Se solicita ca in cadrul comiisiilor de specialitate sa se aleaga presedintele 
si secretarul acestora. Constatandu-se ca ordinea de zi a fost epuizata, 
dl.presedinte de sedinta-Vlad Niculaie ,multumeste reprezentantului 
Prefectului,d-na Raluca Chitoiu, pentru participare la lucrarile sedintei de 
constituire a noului Consiliu local al comunei Adamclisi, doamnei judecator Zlate 



Aida Violeta  ,precum si asistentei locale compuse din dl.primar  Burcea Anton 
Tudorel,doamna .secretar Sibel Serif  si a d-nilor consilieri locali, ureaza sa fie 
intr-un ceas bun  si declara inchise lucrarile sedintei de consituire a Consiliului 
local al comunei  Adamclisi ,judetul Constanta. 

Drept pentru  care s-a intocmit prezentul proces verbal. 

 

 

PRESEDINTE  DE SEDINTA, 

  VLAD NICULAIE 

 

SECRETAR, 

SIBEL SERIF  

  
 


