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PROCES-VERBAL, 
 
  

Incheiat astazi, 29.12.2011 cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a  
Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  decembrie. 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  381 / 
27.12.2011  a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a 
Convocatorului  anexa la dispozitia nr. 381 / 27.12.2011 
 Presedinte  de sedinta  este  domnul consilier Firica Lucian. 
 Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Firica Lucian preşedinte de 
şedinţă. 
           La sedinta de consiliu participa un numar de 11 consilieri locali din totalul de 
11 consilieri locali in functie. 
  Sedinta este publica avand in vedere prevederile art. 42,(l) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala republicata. 
            Inainte de a se intra in ordinea de zi doamna secretar Sibel Serif da citire 
procesului verbal al sedintei  ordinare din data de  16.12.2011 

Domnul  presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-
verbal de la sedinta din data de  16 decembrie 2011 

 Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost aprobat cu 
11 voturi pentru din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 La lucrarile sedintei participa domnul primar Burcea Anton Tudorel si  
doamna secretar  Sibel Serif . 
           Domnul presedinte Firica Lucian supune aprobarii Consiliului Local 
urmatoarele  proiecte inscrise  pe ordinea de zi a sedintei: 
1.  Proiect de hotărâre aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2011. 
                                                           Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 

In deschiderea sedintei, domnul presedinte aduce la cunostinta consilierilor 

mailto:primariaadamclisi@yahoo.com


ca s-a dezbatut la comisiile de specialitate proiectul de hotarare  
si s-a acordat aviz favorabil pentru toate. 
           Domnul consilier Firica Lucian presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei 
si  prezinta proiectul de hotarare de pe ordinea de zi. 
            1. Proiect de hotarare privind  aprobarea  rectificarii bugetului de venituri  
si cheltuieli al comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2011. 
  Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     

Se propune  modificarea  Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr.  61 / 
16.12.2011 in sensul rectificarii  bugetului local  al Consiliului Local Adamclisi 
pentru anul 2011  cu un volm de : 
- Venituri  total  – 3.315.617 lei ; 
 Din care : 
- Venituri proprii  –  752.578 lei ; 
- Impozit pe venit din transfer proprietate –  12.697   lei ; 
- Sume  alocate din cote defalcate  de 22% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale – 659.044 lei; 
- Cote defalcate din impozitul pe venit – 139.240 lei; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului 
– 267.979 lei ; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru  invatamnt -  982.709 lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru ajutor social – 56.550 lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 
cu handicap – 176.475 lei ; 
- Subvenţii  pentru  ajutor  de  încălzire – 135.345 lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru program infrastructura baza sportiva – 133.000 
lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru drumuri publice – 0 lei  ; 
- Total  venituri  buget – 3.315.617 lei. 
- Sume ce se vor folosi in anul 2011 din  excedentul anului 2010 -  131.331 lei ; 
TOTAL VENITURI – 3.446.948 lei. 
De asemenea se propune aprobarea unui   volum  total  de  cheltuieli  3.446.948   
lei  , din  care : 
- Administratie publica – 1.055.289 lei; 
Din care investitii –  184.471  lei; 
- Învăţământ –  1.146.409 lei; 
Din care : 
 - investitii - ; 



            - burse - ; 
- Cultură , religii  şi  alte  activităţi  sportive –  493.995 lei; 
Din care pentru investitii – 288.495 lei ; 
- Asistenţă  socială , ajutoare  şi  indemnizaţii – 368.370 lei; 
- Servicii  şi  dezvoltare  publică – 291.885 lei; 
-Cheltuieli  drumuri –   ; 
- Alte actiuni economice PSI – 8.000 lei  ; 
- Politie comunitara – 83.000 lei ; 
- Total  cheltuieli – 3.446.948 lei. 
Veniturile se constituie din impozite si taxe locale  si alte venituri de la populatie, 
sume din cota de 22% pentru echilibrarea bugetului local precum si din sume 
defalcate din TVA. 
Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2011 reprezinta limite maxime care 
nu pot fi depasite iar modificarile se pot face numai in conditiile legii. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 11 de voturi ,,pentru” 0 abţinere şi 
0 ,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar. 
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