
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 
 

MINUTA 
Sedintei  extraordinare    din  data de   23  mai  2013   a Consiliului Local al 

comunei Adamclisi 
 
 

Convocarea sedintei a fost facuta de catre primarul comunei 
Adamclisi prin Dispozitia nr.   77   /  20.05.2013 
 Din numarul total de 11 consilieri alesi  au participat  11 consilieri, 
sedinta fiind legal constituita. 
 Sunt prezenti : domnul Burcea Anton Tudorel – primarul comunei 
Adamclisi, domnul Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi si 
domnisoara Sibel Serif – secretara comunei Adamclisi. 
 Sedinta este deschisa de catre doamna Serbanescu Dorina Cicilia , 
presedinta 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. 30 / 23.05.2013 
privind  aprobarea  bugetului si a cheltuielilor  legate de proiect, acordului 
de parteneriat si proiectului ,, Solutii informatice integrate pentru o 
administratie  publica mai aproape de cetatean’’  cu 11  voturi pentru din 
cei  11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
2.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  31  / 23.05.2013 
privind aprobarea  dezmembrarii  in patru loturi distincte a unui teren 
identificat in domeniul public al comunei Adamclisi in suprafata de 25.984 
mp din parcela Ps 792 amplasata pe raza localitatii Adamclisi,  comuna 
Adamclisi, judetul Constanta cu 11   voturi pentru din cei  11  consilieri 
prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 



3.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 32 / 23.05.2013 
privind   aprobarea Planului annual de ocupare a functiilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi, judetul 
Constanta  cu  11 voturi pentru din cei  11  consilieri prezenti din totalul de 
11 consilieri in functie. 
 
4. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 33 / 23.05.2013 
privind aprobarea strategiei / mecanismului de tarifare practicat de 
operatorul S.C. RAJA S.A.  Constanta in perioada  2014 – 2020  cu 8 voturi 
pentru, 3 abtineri din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in 
functie. 
 
 
Sedinta se inchide la ora 15:30. 
 
 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. 
 
 
              
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNAT 
            CONSILIER                                                                              SECRETAR 
SERBANESCU DORINA CICILIA                                                       SIBEL SERIF 
                
 


