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HOTARARE 
 

Privind aprobarea  utilizarii  sumei  reprezentand  subventia  pentru pasune stabilita fata 
de Primaria comunei Adamclisi de catre A.P.I.A. Bucuresti pentru achizitionarea unor 

bunuri necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii in cadrul  institutiei 
 

 
Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara 

legal constituita in data de 12 septembrie 2012; 
Avand in vedere: 
- Expunerea de motive si proiectul de hotarare ale domnului  primar Burcea Anton 

Tudorel privind aprobarea utilizarii  unei sume  din totalul  sumei de 294.620,48 
lei  reprezentand  subventia  pentru pasune stabilita fata de Primaria comunei 
Adamclisi de catre A.P.I.A. Bucuresti pentru achizitonarea unui tractor, a unei  
lame de deszapezire si a unei vidanje; 

- Referatul  de necesitate intocmit de catre domnul Slabu Marian,inspector in cadrul 
Compartimentului  contabilitate din  cadrul Primariei comunei 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, gospodarie comunala; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi. 
 

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. b), art. 45, alin. (1), art. 115, 
alin. (1), lt. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 
 

HOTARASTE: 
 
 
ART. 1. Utilizarea  sumei  reprezentand subventia pentru pasune stabilita  fata de 
Primaria comunei Adamclisi de catre A.P.I.A. Bucuresti pentru achizitionarea 
urmatoarelor bunuri necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii in cadrul institutiei: 

- popma JSW complet echipata cu cablu alimentare si presotat; 
- furtun absortie pentru vidanja; 
- motosapa; 
- atomizor; 
- masina tuns iarba si accesorii. 



ART. 2. Se imputerniceste primarul comunei Adamclisi domnul Burcea Anton Tudorel 
pentru ducerea la indeplinire  a prezentei hotarari. 
ART. 3. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si   
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului  
Constanta pentru control si verificarea legaliattii. 
     Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de …….. voturi pentru, ……. 
impotriva, …… abtineri dintr-un numar de ….. consilieri prezenti la sedinta din totalul de 
11 consilieri in functie. 
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