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MINUTA 

Sedintei  ordinare    din  data de   9 decembrie  2013   a Consiliului Local al comunei 

Adamclisi 

 

 

Convocarea sedintei a fost facuta de catre primarul comunei Adamclisi prin 

Dispozitia nr.  293   /  03.12.2013. 

 Din numarul total de 11 consilieri alesi  au participat  11 consilieri, sedinta fiind 

legal constituita. 

 Sunt prezenti : domnul Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi si 

domnisoara Sibel Serif – secretara comunei Adamclisi. 

 Sedinta este deschisa de catre domnul Oprea Marian , presedinte de sedinta care 

informeaza plenul ca este intrunit  cvorumul astfel incat  sedinta este legal constituita  si 

isi poate desfasura lucrarile. 

 Presedintele de sedinta  prezinta proiectele aflate pe ordinea de zi. 

 In  cadrul  sedintei au  fost adoptate urmatoarele  hotarari: 

 

1.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 63 / 09.12.2013   privind 

aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli  pe anul 2013  al  comunei 

Adamclisi, judetul Constanta  cu 11  voturi pentru din cei  11  consilieri prezenti din 

totalul de 11 consilieri in functie. 

 

2.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  64 / 09.12.2013   privind  

aprobarea  reorganizarii  si functionarii retelei scolare  a  unitatilor  de invatamant 

preuniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 

scolar 2014 – 2015  cu 11   voturi pentru din cei  11  consilieri prezenti din totalul de 11 

consilieri in functie. 

 

3.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 65/ 09.12.2013  privind 

modificarea, completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domneiul 

public al comunei Adamclisi insusit prin Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 

10.06.2011 privind aprobarea inventarului bunurilor care alactuiesc domeniul public al 

comunei Adamclisi, judetul Constanta, cu modificarile si completarile ulterioare ,   cu 11   

voturi pentru din cei  11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 

 

4.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  66/ 09.12.2013   privind  

completarea , modificarea si actualizarea  inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul privat  al comunei Adamclisi insusit prin Hotararea Consiliului Local Adamclisi 

nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei 



Adamclisi, judetul Constanta, cu modificarile si completarile ulterioare cu 11   voturi 

pentru din cei  11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 

 

5.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 67/ 09.12.2013 privind  aprobarea 

casarii unor bunuri care se regasesc in patrimoniul Comunei Adamclisi, judetul 

Constanta cu 11   voturi pentru din cei  11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri 

in functie. 

 

 

Sedinta se inchide la ora 16.00  

 

 In conformitate  cu dispozitiile art. 10 din Legea nr. 52 / 2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica, minuta se va publica la sediul 

Primariei comunei Adamclisi si pe site-ul propriu. 
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