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JUDETUL CONSTANTA
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CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat astazi 31 decembrie 2010 in sedintei extraordinara a Consiliului

local Adamclisijudetul Constanta.

Consiliul local Adamclisi a fost convocat conform art.39,alin( 2) , si ( 3) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica local,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.

La sedinta participa un nuraar de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie.
Sedinta este publica avand in vedere prevederile art. 42,(1) din Legea nr. 215/2001

privind administratia publica locale.
Inainte de a se intra in ordinea de zi doamna secretar Nazaru Mioara da citire

procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28 decembrie 2010.
Ne fiind obiectiuni asupra procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28

decembrie 2010 acesta este supus aprobarii Consiliului local si este aprobat cu unanimitate
de voturi de cei 11 consilieri prezenti la sedinta.

Domnul consilier Oancea Vasile presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si il
invita pe domnul primar Burcea Anton Tudorel sa prezinte proiectul ordinei de zi.

Domnul primar Burcea Antom Tudorel prezenta proiectul ordinei de zi care este
urmatorul :

1
. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Consiliului local

Adamclisijudetul Constanta.
2

.
Diverse

Se supune la vot proiectul ordinei de zi si este aprobat cu unanimitate de voturi
de cei 11 consilieri.

Domnul consilier presedinte de sedinta Oancea Vasile propune sa trecem la
punctul unu al ordinei de zi si il invita pe domnul primar Burcea Anton Tudorel sa prezinte
proiectul de hotarare de la acest punct al carui initiator este.

Domnul primar Burcea Antom Tudorel da cirire proiectului de hotarare privind
rectificarea bugetului local al Consiliului local Adamclisijudetul Constanta,apoi il invita pe
domnul Slabu Marian referent al primariei Adamclisi cu atributii de contabil sa prezinte
referatul compartimentului contabilitate.

Se trece la discutii pe marginea proiectului de hotarare.



-2-

Domnul consilier Burcea Dorian la cuvantul si spune ca este foarte bine ca s-
au alocat bani pentru infrastructura poate se va reface si drumul de la Adamclisi la Zorile ca
nu se mai poate circula pe el, sa se faca o evaluare a drumului si sa se aloce bani si pentru el
daca nu sa cumparam noi Consiliul local materiale si cu un cilindru sa astupam macar
gropile.

Doamna consilier Burcea Georgeta ia cuvantul si spune ca aceste lucrari nu
se pot face de oricine, trebuie consultat un specialist in acest domeniu.

Domnul primar ia cuvantul si spune ca inca mai avem datorii de platit la
RAJDP Constanta pentru drumuri si dezapezire lucrari facute in anii anteriori.

Ne fiind obiectiuni asupra proiectului de hotarare acesta este supus aprobarii
consiliului local si este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul consilier presedinte de sedinta Oancea Vasile propune sa trecem la
punctul doi al ordinei de zi la diverse .

Domnul Badea lonel ia cuvantul si spune ca la acest punct are dansul o
problema si anume asigurarea pazei in curtea scolii pe timpul zilei cand sunt elevii la scoala,
pentru ca in curtea scolii intra cine vrea si cine nu vrea in timpul cand sunt elevii la scoala ii
bate pe cei mici nu mai spun ca si elevii se bat intre ei sa ii supravegheze cineva,

un baiat de

la politia comunitara , propune ca in urmatoarea sedinta de consiliu sa fie invitat si domnul
director al scolii sa discutam aceasta problema.

Doamna consilier Burcea Georgeta ia cuvantul si spune ca trebuie sa gasim un
temei legal pentru a o face pe doamna Focsa loana sa dea benerul de pe balconul
apartamentului proprietate personala, bener ramas din timpul campaniei eletorale din timpul
alegerilor partiale din 2010 pentru functia de primar.

Ne mai fiind alte probleme domnul presedinte de sedinta Oancea Vasile
declara inchise lucrari le sedinta.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR

Oancea Vasile


