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PROCES-VERBAL, 
 
  

Incheiat astazi,   7 mai  2013, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare  a 
Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe  luna   mai  2013 . 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  68 /29.04.2013  
a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 
dispozitia nr.  68 / 29.04.2013.   
 Presedinte de sedinta  este  doamna Serbanescu Dorina Cicilia. 
           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  de indata   din data de  29 martie  2013. 

Doamna presedinta   intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal al 
sedintei de indata   din data de  29 martie  2013. 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 doamna secretar  Sibel Serif  si domnul viceprimar  
Rasit Beinur. 
           Doamna presedinta Serbanescu Dorina Cicilia  supune aprobarii Consiliului Local 
urmatoarele proiecte  inscrise  pe ordinea de zi a sedintei: 
1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 
2013  si a listei obiectivelor de investitie pe anul 2013  al Consiliului Local al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta. 
               Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
2. Proiect de hotarare  privind aprobarea documentatiei tehnico – economice: studio de 
fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie si a cheltuielilor  aferente proiectului ,, 
EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA  PENTRU COMUNA ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA’’.  
              Initiator- Burcea Anton Tudorel – primar; 
 
In conformitate cu prevederile art. 43 din legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se  aproba cu votul 
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majoritatii consilierilor in functie suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect  de 
hotarare: 
 
1. Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea H.C.L. nr. 23 / 29.03.2013 
privind interzicerea explorarii, dezvoltarii si exploatarii gazelor de sist pe teritoriul 
administrativ al comunei Adamclisi, judetul Constanta prin metoda fractionarii 
hidraulice ; 
             Iniţiatori – consilieri Serbanescu Dorina Cicilia, Floca Ionut, Oancea Vasile, Vlad 
Niculaie, Neacsu Florea Iulian, Oprea marian, Vizireanu Iulian, Ismail Constanta. 
 
           In deschiderea sedintei, doamna presedinta  aduce la cunostinta consilierilor 
faptul  ca s-au  dezbatut la comisia  de specialitate proiectele  de hotarari si s-au acordat 
aviz favorabil. 
 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul unu  al ordinei de zi. 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 
2013 si a listei obiectivelor de investitie pe anul 2013 al Consiliului Local al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta.  
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Domnul Slabu Marian, inspector in cadrul Compartimentului contabilitate da citire 
raportului de specialitate  nr. 2177 / 2013 privind rectificarea bugetului local de venituri 
si cheltuieli pe anul 2013 si a listei obiectivelor de investie pe anul 2013 al Consiliului 
Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
Se propune modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 14 / 
29.03.2013 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a estimarilor 
bugetare pe perioada 2014 – 2016 si a listei obiectivelor de investitie pe anul 2013 al 
Consiliului Local Adamclisi, judetul Constanta   dupa cum urmeaza : 
VENITURI TOTAL:   3.107.077   LEI. 
Din care: 
Impozit pe venit din transfer proprietate – 21.000 lei; 
Impozit cladiri persoane fizice – 17.000 lei; 
Impozit cladiri persoane juridice – 224.000  lei; 
Impozit teren persoane fizice – 41.000 lei; 
Impozit teren persoane juridice – 8.000 lei; 
Impozit teren extravilan – 443.105 lei; 
Impozit mijloace de transport persoane fizice  – 25.000 lei; 
Impozit mijloace de transport persoane juridice – 9.000 lei; 
Alte impozite si taxe – 60.000 lei; 
Venituri concesiuni – 35.000 lei; 
Taxa timbru – 4.000 lei; 
Amenzi – 22.000   lei; 
Taxe speciale – 105.000 lei; 
Cote defalcate impozit venit – 160.000 lei; 



Subventii pentru ajutoare incalzire – 7.000 lei; 
Cote defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale – 547.478 lei; 
Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea  bugetelor locale – 187.417 lei; 
Sume defalcate din TVA – invatamant salarii – 882.450 lei; 
Sume defalcate din TVA – Invatamant Hotarari Judecatoresti – 54.000 lei; 
Sume defalcate din TVA – Invatamant materiale – 121.434 lei; 
Sume defalcate din TVA salarii asistenti personali – 126.693 lei; 
Sume defalcate din TVA incalzire Legea nr. 416 / 2001 – 6.500 lei. 
CHELTUIELI TOTAL RON – 3.107.077   LEI. 
Din care: 
Autoritati Publice (capitolul 51)  – 827.000 lei; 
Datorie publica interna (capitolul 55)  – 22.000 lei; 
Politie locala (capitolul 61) – 72.000 lei; 
Invatamant (capitolul 65) – 1.099.384  lei; 
Cultura, sport, recreere si religie (capitolul 67) – 266.700   lei  din care investitie – 
,,Camin Cultural Urluia’’ – 150.000 lei; 
Asistenta sociala (capitolul 68) – 195.193 lei; 
Iluminat Public  si gospodarie comunala (capitolul 70) – 436.000  lei din care investitie ,, 
Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna Adamclisi, judetul 
Constanta ‘’ – 104.000 ; 
Deseuri , salubrizare (capitolul 74) – 106.200 lei; 
Drumuri (capitolul 84) – 74.600 lei; 
PSI (capitolul 87) – 8.000 lei. 
Veniturile se constituie din impozite si  taxe locale si alte venituri de la populatie, sume 
din  cota de 22 % pentru echilibrarea bugetului local, sume defalcate din T.V.A. 
Cheltuielile prevazute  in bugetul local  de venituri si cheltuieli  pe anul 2013  reprezeinta 
limite maxime care nu pot fi depasite iar modificarile se pot face numai in conditiile legii. 
Se propune  suplimentarea  Listei  obiectivelor de investitii  la nivelul comunei  Adamclisi 
pe anul 2013 cu lucrarea ,,Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna 
Adamclisi, judetul Constanta’’ cu suma de 104.000 lei care are sursa de finantare - ,, 
venituri proprii’’. 
Domnul Slabu Marian avand functia de contabil le aduce la cunostinta consilierilor faptul 
ca  in anul 2012  nivelul incasarilor la impozitul pe cladiri pentru persoane juridice este 
sub 96%. 
Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia nu este de acord cu suplimentarea 
cheltuielilor la capitolul cultura si sport intrucat avem un buget de venituri si cheltuieli 
aprobat care trebuie respectat. 

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. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  doi   al ordinei de zi. 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice: studio de 
efzabilitate, proiect tehnic, detalii de executie si a cheltuielilor aferente proiectului ,, 
EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU COMUNA ADAMCLISI, 



JUDETUL CONSTANTA’’.  
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, modificarile la buget si 

cheltuielile legate de bugetul proiectului cu titlul ,,EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE 

ENERGIE ELECTRICA PENTRU COMUNA ADAMCLISI’’, depus spre finantare prin 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritara 4 - 

Sprijin financiar acordat pentru proiectele de investiţii în  valorificarea resurselor 

regenerabile de energie  pentru producerea energiei verzi, ca urmare a modificarii cotei 

TVA la 24% - “Indicatorii tehnico – economici” si “Bugetul proiectului. 

Valoarea totala a  investiei valabila in  martie 2010 este de 4.949,78 mii lei din care 

constructii si montaj 1.616,85 mii lei. 

Durata de realizare a lucrarilor de constructii si montaj este de 7 luni. 

Valoarea finantarii nerambursabile este de 4.072,556,60 lei din care contributia proprie 

la valoarea eligibila a cheltuielilor este de 83,113.40 lei  iar valoarea cheltuielilor conexe 

si neeligibile este de 997,360.80 lei. 

 Consiliul Local Adamclisi  aproba si asigura cheltuielile legate de proiectul 

,,EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU COMUNA ADAMCLISI’’, 

reprezentand cofinantarea solicitantului de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, 

cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA-ul aferent, cheltuielile / costurile conexe care apar in 

perioada de implementare a proiectului, in conditiile rambursarii / decontarii ulterioare 

a cheltuielilor din instrumente structurale, conform– Surse de finantare. 

 
NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei) 

I VALOAREA TOTALĂ A 
PROIECTULUI (inclusiv TVA) 
(I=II+III) 

5,153,030.80 
 

II VALOAREA CHELTUIELILOR 
NEELIGIBILE 

997.360,80 

III VALOAREA CHELTUIELILOR 
ELIGIBILE 

4.155.670,60 

1 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ* (total, compus 

5,049,970.18 



din: 
Ø asistenţa financiară 

nerambursabilă 
aferentă cheltuielilor 
eligibile** 

 

4,072,556.60 

Ø TVA aferentă 
cheltuielilor eligibile 
care se rambursează de 
către AM)** 

977.413,58 

2 CONTRIBUŢIA 
SOLICITANTULUI 
(2.=I-1.) 
(2.=2.1+2.2+2.3) 

83,113.40 

2.1 Contribuţia în numerar 83,113.40 
2.2 Contribuţia în natură 0 
2.3 
 

Contribuţia prin împrumuT 0 

3 
 
 

Venituri  nete în cazul 
proiectelor generatoare de 
venit*** 

0 

 
Hotararea Consiliului Local  nr. 12 /  12.04.2010  privind aprobarea documentatiei 

tehnico – economice: studiu de fezabilitate, proiect tehnic , detalii de executie  si a 

cheltuielilor aferente proiectului ,, Eficientizarea consumului de energie electrica pentru 

comuna Adamclisi ‘’  se va modifica in mod corespunzator. 

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. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  trei    al ordinei de zi. 
3.  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 23 / 29.03.2013 
privind interzicerea explorarii,  dezvoltarii si exploatarii gazelor de sist pe teritoriul 
administrativ al comunei Adamclisi, judetul Constanta prin metoda fractionarii 
hidraulice.  

Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Se  propune   modificarea  si  completarea  H.C.L. nr. 23 / 29.03.2013  privind  
interzicerea  explorarii, dezvoltarii  si  exploatarii  gazelor de sist pe teritoriul 
administrative al comunei Adamclisi, judetul Constanta prin metoda fractionarii 
hidraulice, astfel art. 1, art. 2, art. 3  vor avea urmatorul continut: 
Se interzice prospectarea – explorarea – dezvoltarea – exploatarea gazelor de sist prin 
metoda neconventionala (metoda fractionarii hidraulice) pe teritoriul comunei 



Adamclisi, judetul Constanta. 
Se  interzice  darea  in  administrare,  concesionarea  sau  inchirierea  terenurilor 
propretate publica a comunei Adamclisi in scopul  prospectarii - explorarii – dezvoltarii – 
exploatarii gazelor de sist prin metoda neconventionala (metoda fractionarii hidraulice). 
Se  interzice   vanzarea,  concesionarea sau  inchirierea  terenurilor proprietate  privata  
a comunei Adamclisi  pe care urmeaza a fi efectuate lucrari de prospectare - explorare – 
dezvoltare – exploatare  a gazelor de sist  prin metoda neconventionala (metoda 
fractionarii hidraulice). 

 
Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 9 de voturi ,,pentru” 2 abţineri şi 0 

,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
Intrucat doamna Serbanescu Dorina Cicilia, presedinta de sedinta paraseste 

sedinta si refuza sa semneze Hotararile Consiliului Local adoptate in cadrul  sedintei 
ordinare din data de 7 mai 2013, Hotararile Consiliului Local  vor fi semnate conform art. 
47 din Legea administratiei publice locale  nr. 215 / 2001 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare de catre urmatorii consilieri : Petrut Mariana, Oprea Marian, 
Floca Ionut, Burcea Dorian, Neacsu Florea Iulian. 
                    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar. 
 
 
                            
 
 
      CONSILIERI                                                                                CONTRASEMNAT 
    PETRUT  MARIANA                                                                         SECRETAR 
    OPREA  MARIAN                                                                             SIBEL SERIF           
    FLOCA IONUT 
    BURCEA DORIAN 
NEACSU  FLOREA  IULIAN  


