
 

  

HOTARAREA NR. 9 / 23.02.2015 

privind aprobarea  devizului de lucrari  pentru  investitia  ,, Asfaltare drum comunal DC 

54 Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’  

   

 

 

            Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta  

extraordinara, legal constituita la data de 23  februarie 2015; 

           Vazand expunerea de motive prezentata de catre primarul comunei Adamclisi 

privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ,, Asfaltare drum comunal DC 54 

Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’, referatul compartimentului 

de specialitate din cadrul Primariei comunei Adamclisi, avizul Comisiei  de specialitate al 

Consiliului Local Adamclisi nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – financiare, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala prin care se avizeaza  

favorabil proiectul de hotarare, avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 

        Analizand indicatorii tehnico – economici ai investitiei ,, Asfaltare drum comunal DC 

54 Adamclisi- Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’; 

      Avand in vedere necesitatea si portunitatea realizarii investitiilor propuse in 

proiectul intitulat ,, Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna 

Adamclisi, judetul Constanta propus a fi finantat  prin Programul National de Dezvoltare 

Locala, Subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’ 

       In conformitate cu :  

-     Proiectul  tehnic  ,, Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna 

Adamclisi, judetul Constanta; 

- Ordinul nr. 1851 / 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

in aplicare a prevederilor  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 / 2013 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locala , varianta consolidate; 

- O.U.G. nr. 28 / 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, 

varianta consolidate; 

- HG nr. 363 / 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 

investitii finantate din fonduri publice, coordonat de MDRAP , conform O.U.G. nr. 28 

/ 2013, subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’, domeniul specific 
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reabilitare / modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate 

cu prevederile legale in vigoare ca drumuri de interes local, respective drumuri 

comunale si / sau drumuri publice din interiorul localitatii; 

 In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d) , art. 39, alin. 

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

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. – (1) Se aproba participarea comunei Adamclisi la Programul National de 

Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’ cu proiectul 

intitulat ,, Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul 

Constanta’’ . 

                    (2) Se aproba proiectul tehnic intocmit  conform HG nr. 28 / 2008, aferent 

investitiei mai sus mentionate si principalii indicatori tehnico – economici, conform 

anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

                   (3)  Se aproba ,, Devizul general privind cheltuielile necesare realizarii 

obiectivului de investitie ,, Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna 

Adamclisi, judetul Cosntanta’’ in valoare totala de 6.099.980  lei inclusiv 24 % TVA  

conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 

- bugetul de stat – 5.948.995,58   lei, inclusiv 24 % TVA; 

- bugetul local (cofinantarea) – 150.985,22 lei, inclusive 24% TVA. 

Art. 2. – (1) Realizarea proiectului ,, Asfaltare drum comuna DC 54 Adamclisi – Abrud, 

comuan Adamclisi, judetul Constanta’’ este de stricta necesitate si portunitate pentru 

dezvoltarea infrastructurii rurale necesare unui trai decent, ridicarea gradului de confort 

pentru populatie, pentru o dezvoltare durabila a comunei. 

                 (2) Oportunitatea realizarii lucrarilor de modernizare a retelei rutiere in 

aceasta etapa este data de: 

- Strategia de dezvoltare locala a comunei Adamclisi  care prevede realizarea investitiilor 

la nivelul comunei; 

- Existenta posibilitatilor de accesare a fondurilor nerambursabile guvernamentale 

pentru aceste investitii prin Programul National de Dezvoltare Locala; 

Art. 3 .Se imputerniceste Primarul comunei Adamclisi, domnul Burcea Anton Tudorel, sa 

reprezinte comuna Adamclisi in relatiile cu Consiliul Judetean Constanta si MDRAP cu 

privire la proiect. 

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 

primarul comunei Adamclisi. 

 

 

 



Art. 5. Secretarul comunei Adamclisi va comunica  prezenta hotarare institutiilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul 

Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 

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

impotriva, ……………….. abtineri din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in 

functie. 

 

   

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                     CONSILIER                                                                       SECRETAR 

                 VLAD NICULAIE                                                                   SERIF  SIBEL 
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 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 

DEVIZULUI DE LUCRARI PENTRU INVESTITIA  ,, ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 54 

ADAMCLISI – ABRUD, COMUNA ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA’’. 

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

prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), art. 36, alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. 

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

modificarile si completarile ulterioare. 
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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  23.02.2015   cu ocazia intrunirii membrilor comisiei de specialitate nr.1 pentru 

dezbaterea urmatoarelor puncte : 

1.  Proiect de hotarare privind  privind aprobarea actualizarii   devizului de lucrari  pentru  investitia  ,,  

Alimentare cu apa localitatea Abrud, comuna Adamclisi, judetul Cosntanta’’ . 

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea  devizului de lucrari  pentru  investitia  ,, Asfaltare drum  

comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ . 

3. Proiect de hotarare privind  instrumentarea  proiectului intitulat  ,, Sistem de canalizare  apa   

menajera si statii de epurare in comuna Adamclisi, judetul Constanta ’’. 

4. Proiect de hotarare privind  instrumentarea  proiectului intitulat  ,, Asfaltare drum  comunal 

DC 31 Adamclisi – Zorile, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea  devizului de lucrari  pentru  investitia  ,, Modernizare  

si reabilitare drumuri comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ . 

Punctul nr.1 

Conform referatului pus la dispozitie de  dna. Serif Sibel  prin care se propune: 

- actualizarea ,, Devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie / 

lucrarilor de interventie  aferent investitiei ,, Alimentare cu apa localitatea Abrud, comuna Adamclisi, 

judetul Constanta’’ finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), Subprogramul ,, 

Modernizarea satului romanesc’’ in valoare totala de 1.654.998  lei, inclusiv TVA (24%) conform anexei 

nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 

- bugetul de stat (valoare eligibila) – 1.599.014  lei, inclusiv  24 % TVA; 

 - contributie proprie de la bugetul local (valoare neeligibila) – 55.984   lei, inclusiv TVA. 

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  

doamnei Serif Sibel,  secretara comunei   Adamclisi  privind aprobarea  devizului de lucrari pentru 
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investitia ,, Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta se 

propune : 

- participarea comunei Adamclisi la Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, 

Modernizarea satului romanesc’’ cu proiectul intitulat ,, Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – 

Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ . 

  - aprobarea  proiectului  tehnic intocmit  conform HG nr. 28 / 2008, aferent investitiei mai sus 

mentionate si principalii indicatori tehnico – economici. 

    - aprobarea ,, Devizului  general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie ,, 

Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul Cosntanta’’ in valoare 

totala de 6.099.980  lei inclusiv 24 % TVA  , astfel: 

- bugetul de stat – 5.948.995,58   lei, inclusiv 24 % TVA; 

- bugetul local (cofinantarea) – 150.985,22 lei, inclusive 24% TVA. 

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 : 

-participarea comunei Adamclisi la Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, 

Modernizarea satului romanesc’’ cu proiectul intitulat ,, Sistem de canalizare apa menajera si statii de 

epurare in comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ . 

 - aprobarea  studiului  de fezabilitate  intocmit  conform HG nr. 28 / 2008, aferent investitiei mai sus 

mentionate si principalii indicatori tehnico – economici. 

  -aprobarea  ,, Devizului  general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie ,, Sistem 

de canalizare apa menajera si statii de epurare in comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ in valoare 

totala de  7.796.715,76 lei, inclusiv 24% TVA , astfel: 

- bugetul de stat – 5.568.770,56 lei, inclusiv 24% TVA; 

- bugetul local (cofinantarea) – 2.227.945,20  lei, inclusiv 24% TVA. 

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 : 

-participarea comunei Adamclisi la Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, 

Modernizarea satului romanesc’’ cu proiectul intitulat ,, Asfaltare drum comunal Dc 31 Adamclisi- Zorile, 

comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ . 

- aprobarea  studiului  de fezabilitate  intocmit  conform HG nr. 28 / 2008, aferent investitiei mai sus 

mentionate si principalii indicatori tehnico – economici 
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- aprobarea  ,, Devizului  general  privind  cheltuielile  necesare realizarii obiectivului de investitie ,, 

Asfaltare drum comunal  DC 31 Adamclisi – Zorile, comuna Adamclisi, judetul Constanta ’’ in valoare 

totala de  906.116,40  lei, inclusiv 24% TVA ,  astfel: 

- bugetul de stat  - 871.765,17 lei, inclusiv 24% TVA; 

- bugetul local (cofinantarea) – 34.351,23  lei, inclusiv 24% TVA. 

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 : 

-participarea comunei Adamclisi la Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, 

Modernizarea satului romanesc’’ cu proiectul intitulat ,, Modernizare si reabilitare  drumuri  comuna 

Adamclisi, judetul Constanta’’ . 

- aprobarea  studiului  de fezabilitate  intocmit  conform HG nr. 28 / 2008, aferent investitiei mai sus 

mentionate si principalii indicatori tehnico – economici. 

 - aprobarea  ,, Devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie ,, 

Modernizare si reabilitare drumuri  comuna Adamclisi, judetul Cosntanta’’ in valoare totala de 

9.944.941,94  lei inclusiv 24 % TVA  , astfel: 

- bugetul de stat – 7.109.235, 97  lei, inclusiv 24 % TVA; 

- bugetul local (cofinantarea) – 2.835.705, 97  lei, inclusiv 24% TVA. 

 

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                                                                                                                                                              

PRIMARIA 

REFERAT 

privind aprobarea  devizului de lucrari  pentru  investitia  ,, Asfaltare drum comunal DC 54 

Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’  

 

Subsemnata Serif Sibel, secretara comunei  Adamclisi, jud.  Constanta;  

      Avand in vedere: 

- indicatorii tehnico – economici ai investitiei ,, Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi- Abrud, 

comuna Adamclisi, judetul Constanta’’; 

-necesitatea si portunitatea realizarii investitiilor propuse in proiectul intitulat ,, Asfaltare drum 

comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta propus a fi finantat  

prin Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’ 

-     Proiectul tehnic  ,, Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, 

judetul Constanta; 

- Ordinul nr. 1851 / 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 / 2013 pentru aprobarea 

Programului national de dezvoltare locala , varianta consolidate; 

- O.U.G. nr. 28 / 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, varianta 

consolidate; 

- HG nr. 363 / 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii 

finantate din fonduri publice, coordonat de MDRAP , conform O.U.G. nr. 28 / 2013, 

subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’, domeniul specific reabilitare / 

modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare ca drumuri de interes local, respective drumuri comunale si / sau drumuri 

publice din interiorul localitatii; 

 In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d) , art. 39, alin. (2),  art. 

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

modificarile si completarile ulterioare; 

 

PROPUN: 

Participarea comunei Adamclisi la Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, 

Modernizarea satului romanesc’’ cu proiectul intitulat ,, Asfaltare drum comunal DC 54 

Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ . 



                    Aprobarea  proiectului  tehnic intocmit  conform HG nr. 28 / 2008, aferent investitiei 

mai sus mentionate si principalii indicatori tehnico – economici, conform anexei nr. 1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

                   Aprobarea  ,, Devizului  general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de 

investitie ,, Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul 

Cosntanta’’ in valoare totala de 6.099.980  lei inclusiv 24 % TVA  conform anexei nr. 2 care face 

parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 

- bugetul de stat – 5.948.995,58   lei, inclusiv 24 % TVA; 

- bugetul local (cofinantarea) – 150.985,22 lei, inclusive 24% TVA. 

 Realizarea proiectului ,, Asfaltare drum comuna DC 54 Adamclisi – Abrud, comuan 

Adamclisi, judetul Constanta’’ este de stricta necesitate si portunitate pentru dezvoltarea 

infrastructurii rurale necesare unui trai decent, ridicarea gradului de confort pentru populatie, 

pentru o dezvoltare durabila a comunei. 

                  Oportunitatea realizarii lucrarilor de modernizare a retelei rutiere in aceasta etapa 

este data de: 

- Strategia de dezvoltare locala a comunei Adamclisi  care prevede realizarea investitiilor la 

nivelul comunei; 

- Existenta posibilitatilor de accesare a fondurilor nerambursabile guvernamentale pentru 

aceste investitii prin Programul National de Dezvoltare Locala; 

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

 

 

SECRETAR 

SERIF SIBEL 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea  devizului de lucrari pentru investitia ,, Asfaltare drum comunal DC 54 

Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ 

 

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

 Avand in vedere: 

-referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Adamclisi; 

-     Proiectul  tehnic  ,, Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, 

judetul Constanta; 

- Ordinul nr. 1851 / 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 / 2013 pentru aprobarea 

Programului national de dezvoltare locala , varianta consolidate; 

- O.U.G. nr. 28 / 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, varianta 

consolidate; 

- HG nr. 363 / 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii 

finantate din fonduri publice, coordonat de MDRAP , conform O.U.G. nr. 28 / 2013, 

subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’, domeniul specific reabilitare / 

modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare ca drumuri de interes local, respective drumuri comunale si / sau drumuri 

publice din interiorul localitatii; 

  

Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local ADAMCLISI a proiectului 

de hotarare PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI DE LUCRARI PENTRU INVESTITIA ,, ASFALTARE 

DRUM COMUNAL DC 54 ADAMCLISI – ABRUD, COMUNA ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA’’. 

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d) , art. 39, alin. (2),  art. 45 , alin. 

(1)  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 

DEVIZULUI DE LUCRARI PENTRU  INVESTITIA ,, ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 54 ADAMCLISI - 

ABRUD, COMUNA ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA’’. 

 

 

 

PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL 

 


