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PROCES-VERBAL, 
 

Incheiat astazi,  31 octombrie 2012, cu ocazia desfasurarii sedintei  extraordinare 
a Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  octombrie. 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.   396 /26.10.2012   
a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului anexa la 
dispozitia nr.  396 / 26.10. 2012.   
           Şedinţa de astăzi va fi deschisă de doamna Petrut Mariana, 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  12 septembrie  2012. 

Domnul presedinte  intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal  
din data de  12 septembrie   2012. 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,  doamna 
secretar  Sibel Serif  si domnul viceprimar  Rasit Beinur. 
           Doamna presedinta Petrut Mariana supune aprobarii Consiliului Local 
urmatoarele  proiecte inscrise  pe ordinea de zi a sedintei: 
 
1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri  si cheltuieli al 
comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012  . 
                                                                            Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
comunei Adamclisi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Jean Dinu’’ 
Adamclisi, judetul Constanta   . 
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrarii  in  doua   loturi distincte a  unui 
teren in suprafata de  1499 mp  , lot din str. Ion Creanga, nr. 11, localitatea Adamclisi  
apartinand   domeniului   privat al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
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                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
           
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrarii  in  cinci  loturi distincte a  unui 
teren in suprafata de 42,88  ha  din parcela Ps  306 / 1  amplasata pe raza localitatii 
Hateg, comuna Adamclisi  si introducerea acestei suprafete   in  domeniul   privat al 
comunei Adamclisi, judetul Constanta  . 
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
  
5. Proiect de hotărâre privind  modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa Canal Constanta si a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului 
de apa  si de canalizare. 
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
       
6. Proiect de hotărâre privind  instituirea  si  stabilirea   cuantumului  taxei  speciale  
pentru  prestarea de servicii cu vidanja  aflata in  proprietatea   Consiliului  Local   
Adamclisi, de catre  persoane    fizice  sau  juridice din comuna  Adamclisi  . 
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionarii  prin  negociere directa  de  catre 
domnul  Floca Ionut in calitate de reprezentant al S.C. IOANA CRISTINA S.R.L. si 
proprietarul magazinului Minimarket situat pe strada Muzeului, nr. 8 A  a imobilului in 
suprafata de 100  mp   situat  in intravilanul localitatii  Adamclisi, str.  Muzeului , nr. 8 B,  
comuna Adamclisi    aflat in administrarea   Consiliului Local  Adamclisi  si introducerea 
acestei suprafete  in domeniul public al comunei Adamclisi  . 
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionarii  prin  negociere directa  de  catre 
domnul  Ciurariu Marian Ioan   a imobilului in suprafata de 30,71 mp   situat  in 
intravilanul localitatii  Adamclisi, str.  Traian, nr.  19 ,  comuna Adamclisi , aflat in 
perimetrul locuintei  proprietate personala  a acestuia  si introducerea acestei suprafete 
in domeniul public al comunei Adamclisi  . 
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionarii  prin  negociere directa  de  catre 
domnul  Filipoiu Nicolae   a imobilului in suprafata de  1070  mp   situat  in intravilanul 
localitatii  Hateg, str.  Liliacului, nr.  1 A ,  comuna   Adamclisi , aflat in perimetrul   
terenului in suprafata de 4211 mp proprietatea  acestuia  conform promisiunii  
bilaterale de vanzare – cumparare si incheierii de autentificare nr. 1905 / 23.11.2011 si 
introducerea acestei suprafete in domeniul privat al comunei Adamclisi  . 
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
 

  In deschiderea sedintei, doamna presedinta  aduce la cunostinta consilierilor ca 
s-au dezbatut la comisiile de specialitate proiectele de hotarare si s-a acordat aviz 



favorabil pentru toate. 
           Doamna consilier Petrut Mariana,  presedinta de sedinta preia lucrarile sedintei si  
prezinta proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi. 
            1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri  si 
cheltuieli al comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012 . 
      Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.   
      Domnul Slabu  Marian, inspector in cadrul Compartimentului contabilitate  prezinta 
referatul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  pe luna octombrie 2012. 
      Se propune validarea  Dispozitiei  Primarului comunei  Adamclisi  nr. 393  din 15. 
10.2012    si  aprobarea rectificarii  bugetului local de venituri si cheltuieli  pe anul 2012 
dupa cum urmeaza : 
- Venituri  total  –  2.834.147   lei ; 
  Din care : 
- Venituri proprii  –  951.100  lei; 
- Sume  alocate din cote defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale – 530.813  lei; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului – 
248.285  lei ; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru  invatamnt -  906.666  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru ajutor social – 25.395  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu 
handicap – 92.650  lei ; 
- Sume alocate din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului – 20.000 lei ; 
- Subvenţii  pentru  ajutor  de  încălzire –  59.238     lei ; 
- Total  venituri  buget –  2.834.147  lei . 
Se propune aprobarea   unui  volum  total  de  cheltuieli   2.834.147  lei, din care : 
- Administratie publica – 797.331   lei  ; 
- Învăţământ –  956.866    lei; 
Din care : 
 - investitii -  6.200 lei; 
- Alte activitati de administratie publica generala –  30.000  lei. 
 
- Cultură , religii  şi  alte  activităţi  sportive –  265.000   lei  ; 
Din care pentru investitii – 100.000  lei ; 
- Asistenţă  socială , ajutoare  şi  indemnizaţii – 276.633    lei  ; 
- Servicii  şi  dezvoltare  publică – 212.917      lei ; 
-Cheltuieli  drumuri – 40.000 lei  din care investitii 400.000 lei. 
- Alte actiuni economice PSI –  16.400  lei  ; 
  Din care : 
        - PSI – 8.000 lei ; 
        - Alte actiuni economice  – 8.400 lei ; 
- Politie comunitara –  159.000 lei ; 
    Din care investitii – 80.000 lei ; 
    Colectarea deseurilor – 80.000 lei ; 



- Total  cheltuieli –   2.834.147   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 2012  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. 

Doamna consilier Petrut Mariana ,   presedinta  de sedinta preia lucrarile sedintei 
si prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi  al ordinei de zi. 
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
comunei Adamclisi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Jean Dinu’’ 
Adamclisi, judetul Constanta. 
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
  Doamna secretar Sibel Serif da citire referatului prin care se propune   
desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local Adamclisi  pentru a face parte 
din Consiliul de Administratie al Liceului  tehnologic ,, Jean Dinu’’ Adamclisi conform 
solicitarii  inregistrata sub nr. 3716 / 01.10.2012  formulata de doamna Crisan Valentina, 
director al Liceului tehnologic  ,, Jean Dinu’’ Adamclisi  prin care solicita nominalizarea 
unei  persoane din cadrul Consiliului Local Adamclisi  care sa faca parte din Consiliul de 
Administratie al Liceului Tehnologic ,, Jean Dinu’’ Adamclisi  conform OMECTS nr. 5619 / 
11.11.2010. 

Doamna Serbanescu Dorina Cicilia il propune  ca reprezentant in Consiliul de 
Administratie al Liceului Tehnologic ,, Jean Dinu’’ Adamclisi pe domnul Vizireanu Iulian  
si domnul Neacsu Florea Iulian o propune pe doamna Petrut Mariana. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina solicita numirea unui alt reprezentant  
intrucat doamna Mariana Petrut este presedinta Consiliului Parintilor  din cadrul Liceului 
Tehnologic ,, Jean Dinu’’. 

In urma exprimarii votului de  catre domnii consilieri  doamna Mariana Petrut 
este desemnata  ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Adamclisi pentru a face 
parte din Consiliul de Administratie al Liceului  tehnologic ,, Jean Dinu’’ Adamclisi, 
judetul Constanta,  institutie publica cu personalitate juridica 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 7  de voturi ,,pentru” -  abţinere şi 4  
,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
           Doamna consilier Petrut Mariana ,  presedinta  de sedinta preia lucrarile sedintei 
si  prezinta proiectul de hotarare de la punctul trei  al ordinei de zi. 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrarii  in  doua   loturi distincte a  unui 
teren in suprafata de  1499 mp  , lot din str. Ion Creanga, nr. 11, localitatea Adamclisi  
apartinand   domeniului   privat al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
Domnul  Rasit Beinur, viceprimarul  comunei Adamclisi  da citire referatului prin 

care se propune dezmembrarea in doua loturi distincte a unui teren in suprafata de  
1499 mp, lot din str. Ion Creanga, nr. 11, localitatea Adamclisi apartinand domeniului   
privat al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 



Se propune   dezmembrarea terenului agricol in suprafata de 1499 mp, lot din 
str. Ion Creanga, nr. 11, localitatea Adamclisi, apartinand domeniului privat al comunei 
Adamclisi  in doua loturi distincte, cu starea de proprietate neschimbata, conform 
Planului de situatie  a imobilului cu propunere de dezlipire, scara 1: 500 dupa cum 
urmeaza: 

Lot. 1  =  suprafata din masuratori  995 mp  

Lot 2  =  suprafata din masuratori  504 mp 

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

Doamna consilier Petrut Mariana ,  presedinta  de sedinta preia lucrarile sedintei 
si  prezinta proiectul de hotarare de la punctul  patru   al ordinei de zi. 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrarii  in  cinci  loturi distincte a  unui 
teren in suprafata de 42,88  ha  din parcela Ps  306 / 1  amplasata pe raza localitatii 
Hateg, comuna Adamclisi  si introducerea acestei suprafete   in  domeniul   privat al 
comunei Adamclisi, judetul Constanta  . 
Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.   

  Domnul  Rasit Beinur, viceprimarul  comunei Adamclisi  da citire referatului prin 
care se propune dezmembrarea in cinci loturi distincte a unui teren in suprafata de 
42,88  ha din parcela Ps 306 / 1 amplasata pe raza localitatii Hateg, comuna Adamclisi si 
introducerea acestei suprafete  in  domeniul  privat al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta.  

Se propune   introducerea in domeniul privat al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta a  terenului agricol in suprafata de 42,88 ha din parcela Ps 306 / 1 amplasata 
pe raza localitatii Hateg, comuna Adamclisi.  

Se propune de asemenea   dezmembrarea terenului agricol in suprafata de 42,88  
ha  din parcela Ps  306 / 1 amplasata pe raza localitatii Hateg, comuna Adamclisi, 
apartinand domeniului privat al comunei Adamclisi  in cinci  loturi distincte, cu starea de 
proprietate neschimbata , conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului 
cu propunere de dezlipire Ps  306 / 1 , scara 1: 5000 dupa cum urmeaza: 

Lot. 1 format din parcela Ps  306  / 1 =  suprafata din masuratori  20,00  ha  

Lot 2 format din parcela  Ps  306  / 2 =  suprafata din masuratori  9,64  ha 

Lot 3  format din parcela Ps  306  / 3 =  suprafata din masuratori  9,33  ha.   

Lot 4 format din parcela Ps 306 / 4 = suprafata din masuratori 3,73 ha  

Lot 5 format din parcela De 306 / 5 = suprafata din masuratori 0,18 ha. 



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

Doamna consilier Petrut Mariana ,  presedinta  de sedinta preia lucrarile sedintei 
si  prezinta proiectul de hotarare de la punctul  cinci    al ordinei de zi. 
5. Proiect de hotărâre privind  modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa Canal Constanta si a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului 
de apa  si de canalizare. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
Se ia act de avizul privind intentia de subdelegare a serviciului de apa si de 

canalizare de pe raza unitatii administrative teritoriale a orasului Buftea. 
Domnul primar Burcea Anton Tudorel le aduce la cunostinta domnilor consilieri  

necesitatea   modificarii  si completarii  art. 18, alin. (2), lit. d) din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara  Apa Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 
,, (2) In legatura cu acestea, asociatii convin: 
 
(…)  
d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului 
1. Contractul de delegare va fi semnat , pe de o parte, de Asociatie, in numele sip e 
seama asociatilor care vor avea impreuna calitatea de delegator, si, pe de alta parte, de 
Operator. 
2. Prin Contractul de Delegare Asociatia , in numele si pe seama asociatilor , va conferi 
Operatorului dreptul exclusive de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilitati 
publice pe raza lor de competenta teritoriala, precum si concesiunea exclusiva asupra 
bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apa si de canalizare 
aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de 
investitii, va intretine, moderniza, reabilita si extinde sistemele de alimentare cu apasi 
de canalizare si va gestiona Serviciul pe riscul si raspunderea sa, conform dispozitiilor  
Contractului de Delegare . 
Realizarea acestor responsabilitati se face prin indicatori de performanta care pot 
monitoriza implementarea sistemului. 
3. Asociatia va monitoriza indeplinirea de catre Operator a obligatiilor ce ii incumba in 
temeiul Contractului de Delegare. 
4. Asociatia, in temeiul mandatului conferit de catre asociati prin prezentul statut, va 
exercita in numele sip e seama acestora drepturile si obligatiile contractuale care le 
revin in calitate de delegator. 
5. In baza hotararii adunarii generale a Asociatiei, Operatorul poate subdelega unui alt 
operator, prin licitatie publica, o parte a serviciilor in exclusivitate (gestiunea unei 
activitati  din cadrul serviciului furnizat / prestat , respective operarea si exploatarea  
partii corespunzatoare a infrastructurii tehnico – edilitare aferente serviciului ). La 
initiative unitatii administrative teritoriale interesate, in mod exceptional, cu titlu 
accesoriu si incidental, in baza hotararii adunarii generale a Asociatiei, Operatorul poate 
folosi terenuri  si in alte socpuri decat cel de realizare a serviciului public de apa si de 
canalizare, dar numai in scopul reducerii costurilor de operare prin incheierea  unor 



contracte de achizitie publica ori de parteneriat public – privat avand ca obiect 
realizarea si exploatarea de centrale electrice / solare si / sau eoliene. 

De asemenea se  imputerniceste domnul primar Burcea Anton Tudorel, ca in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta sa 
voteze  pentru modificarile propuse sis a semnze in numele sip e seama  Consiliului 
Judetean Constanta Actul Aditional  la Statutul Asociatiei, anexat la prezenta adresa. 

Se propune  imputernicirea  dnei . Constantinescu Camelia , sa indeplineasca 
procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea  modificarilor si completarilor 
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta in Registrul 
asociatiilor si fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei Constanta. 

Se propune  modificarea si completarea art. 5.2. din Dispozitii Generale  a 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 
Canalizare care va avea urmatorul continut: 
,, Operatorul  nu poate subdelega toate serviciile in exclusivitate; nu se considera 
subconcesionare executarea  Contractului prin sucursalele sau filialele Operatorului. 
Operatorul nu poate subconcesiona Bunurile de Retur. In baza hotararii adunarii 
generale a Asociatiei, Operatorul poate subdelega unui alt operator, prin licitatie 
publica, o parte a serviciilor in exclusivitate (gestiunea unei activitati din cadrul 
serviciului furnizat / prestat , respective operarea si exploatarea  partii corespunzatoare 
a infrastructurii tehnico – edilitare aferente serviciului ). La initiative unitatii 
administrtaiv teritoriale interesate, in mod exceptional , cu titlu accesoriu si incidental, 
in baza hotararii adunarii generale a Asociatiei, Operatorul poate folosi terenuri si in alte 
scopuri decat cel de realizare  a serviciului public de apa si canalizare, dar numai in 
scopul reducerii costurilor de operare  prin incheierea unor contracte de achizitie 
publica ori de parteneriat public – privat avand ca obiect realizarea si exploatarea de 
centrale electrice solare si / sau eoliene’’. 

Se propune  modificarea si completarea  art. 70 din Dispozitii Generale a 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 
Canalizare care va avea urmatorul continut: 

1. In Aria delegarii este interzisa: 
- subconcsionarea in tot a gestiunii serviciilor care fac obiectul Contractului; 
- cesionarea Contractului . 
2. In Aria Delegarii este permisa, in baza hotararii adunarii generale a Asociatiei, 

subdelegarea catre un alt operator, prin licitatie publica, a unei parti a serviciilor 
in exclusivitate (gestiunea unei activitati  din cadrul serviciului furnizat / prestat, 
respective operarea si exploatarea partii corespunzatoare a infrastructurii 
tehnico – edilitare aferente serviciului.) 

3. In Aria Delegarii este permisa, in mod exceptional, cu titlu accesoriu si incidental, 
in scopul reducerii costurilor de operare urmarita  prin Strategia de dezvoltare a 
sistemului de alimentare  cu apa si canalizare al unitatii administrativ  teritoriale 
intersate , subconcesionarea sau transferul  unui alt drept real asupra terenurilor  
prin incheierea de catre Operator a unor contracte de achizitie publica ori de 
parteneriat public – privat avand ca obiect realizarea si exploatarea de centrale 
electrice solare si / sau eoliene’’. 



Se imputerniceste Domnul Primar Burcea Anton Tudorel ca in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Apa Canal Constanta sa voteze 
pentru modificarile propuse sis a semneze  in numele si pe seama Consiliului 
Judetean Constanta Actul Aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina este de acord cu prezentul proiect de 
hotarare cu mentiunea ca se exclud explorari si exploatari de gaze de sist pe 
teritoriul comunei Adamclisi.Dansa sustine ca nu este de acord cu explorarea si 
exploatarea gazelor de sist pe teritoriul comunei Adamclisi. 

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

         Doamna consilier Petrut Mariana ,  presedinta  de sedinta preia lucrarile sedintei si  
prezinta proiectul de hotarare de la punctul  sase   al ordinei de zi. 
6. Proiect de hotărâre privind  instituirea  si  stabilirea   cuantumului  taxei  speciale  
pentru  prestarea de servicii cu vidanja  aflata in  proprietatea   Consiliului  Local   
Adamclisi, de catre  persoane    fizice  sau  juridice din comuna  Adamclisi  . 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
Domnul contabil Slabu  Marian da citire raportului de avizare intocmit de 

compartimentul  financiar  contabil  din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Adamclisi privind  instituirea  si  stabilirea  cuantumului  taxei  speciale  pentru  
prestarea  de servicii  cu vidanja  aflata in proprietatea  Consiliului Local Adamclisi, de 
catre  persoane  fizice   si / sau  juridice   din   comuna  Adamclisi. 

Se propune   instituirea  si  stabilirea  cuantumului  taxei  speciale  pentru   prestarea 
de servicii cu vidanja   aflata in  proprietatea   Consiliului Local Adamclisi, de catre  
persoane  fizice   si / sau  juridice   din comuna    Adamclisi  la nivelul   sumei de : 

- 100  lei /  cisterna   pentru  persoane  fizice; 
- 100  lei  / ora  pentru   persoane   juridice; 
 In prêt  este   inclusa  si  contravaloarea   carburantului. 
 Tarifele  stabilite se pot modifica  ulterior  in functie de rata inflatiei  si de 

modificarile  preturilor la carburant. 
Doamna consilier Serbanescu Dorina nu este de acord cu instituirea acestei taxe  

pentru cetatenii de la blocuri intrucat acestia nu au canalizare. 

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

         Doamna consilier Petrut Mariana ,  presedinta  de sedinta preia lucrarile sedintei si  
prezinta proiectul de hotarare de la punctul  sapte    al ordinei de zi. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionarii  prin  negociere directa  de  catre 



domnul  Floca Ionut in calitate de reprezentant al S.C. IOANA CRISTINA S.R.L. si 
proprietarul magazinului Minimarket situat pe strada Muzeului, nr. 8 A  a imobilului in 
suprafata de 100  mp   situat  in intravilanul localitatii  Adamclisi, str.  Muzeului , nr. 8 B,  
comuna Adamclisi    aflat in administrarea   Consiliului Local  Adamclisi  si introducerea 
acestei suprafete  in domeniul public al comunei Adamclisi  . 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
Se da citire raportului  compartimentului de specialitate cu privire la 

concesionarea  prin negociere  directa de catre domnul Floca Ionut in calitate de 
reprezentant al S.C. IOANA CRISTINA S.R.L. a imobilului in suprafata de 100 mp  situat in 
intravilanul localitatii Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B, comuna Adamclisi aflat in 
administrarea Consiliului Local Adamclisi si introducerea acestei suprafete in domeniul 
public al comunei Adamclisi; 
            Se propune introducerea in domeniul  public al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta a terenului  agricol in suprafata   de  100  mp situat   pe   str. Muzeului,  nr.  8 
B,   localitatea   Adamclisi,   comuna Adamclisi . 

Domnul primar le aduce la cunsotinta domnilor consilieri  prevederile  studiului  
de oportunitate şi caietului   de sarcini pentru aprobarea  concesionarii  prin  negociere 
directa  de  catre domnul  Floca Ionut in calitate de reprezentant al S.C. IOANA CRISTINA 
S.R.L. si proprietarul magazinului Minimarket situat pe strada Muzeului, nr. 8 A  a 
imobilului in suprafata de 100  mp apartinand domeniului public al comunei Adamclisi, 
situat  in intravilanul localitatii  Adamclisi, str.  Muzeului , nr. 8 B,  comuna Adamclisi si 
aflat in administrarea Consiliului Local Adamclisi, , conform anexei nr. 1, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Se propune  aprobarea   concesionarii  prin  negociere directa  de  catre domnul  
Floca Ionut in calitate de reprezentant al S.C. IOANA CRISTINA S.R.L.  si proprietarul 
magazinului Minimarket situat pe strada Muzeului, nr. 8 A  a imobilului in suprafata de 
100  mp apartinand domeniului public al comunei Adamclisi, situat  in intravilanul 
localitatii  Adamclisi, str.  Muzeului , nr. 8 B,  comuna Adamclisi si aflat in administrarea 
Consiliului Local Adamclisi.,  identificata conform  Planului de amplasament si delimitare 
a imobilului, scara 1:200. 
   Contractul de concesiune pentru terenul mentionat la art. 3  se incheie pe o 
durata de 49 ani cu posibilitatea  de prelungire cu cel mult jumatate din durata initiala, 
cu aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 

Consiliul local Adamclisi   îşi însuşeşte raportul de evaluare al terenului, executat 
de SC TERTET SRL şi  stabileşte  nivelul minim al redevenţei  anuale datorate de 
concesionar  de la care se porneste negocierea la valoarea de 1,1  dolari /mp / an, in lei 
la cursul BNR din ziua  anterioara  platii. 

 Redeventa anuala pentru terenul  in suprafata de 100  mp care face obiectul 
concesiunii se va stabili astfel incat sa se asigure recuperarea valorii terenului stabilit de 
SC TERTET SRL – expert evaluator in termen de 25 de ani.Redeventa se va actualiza 
anual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Stratistica. 



   Redevenţa se va achita anual, în lei, la cursul dolar  comunicat de BNR în ziua 
anterioară plăţii, până la data de 31.03., a fiecărui an, pe toata durata concesiunii. 
Pentru anul 2012  redevenţa se va achita, în termen de 30 de zile de la semnarea 
contractului,  proporţional cu perioada din an pentru care contractul de concesiune îşi 
produce efectele. 

Se  numeste  comisia in vederea negocierii pretului de cincesionare a imobilului 
teren prevazut la art. 2 , in urmatoarea componenta: 
- Burcea Anton Tudorel – primarul comunei Adamclisi; 
- Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi; 
- Slabu Marian – inspector in cadrul Primariei Adamclisi; 
- Zamfir Marian – referent in cadrul Primariei Adamclisi; 
- Sibel Serif – secretarul comunei Adamclisi. 

De asemenea se imputerniceste  dl. Burcea Anton Tudorel, primarul comunei 
Adamclisi   sa incheie si sa semneze  contractul de concesiune a terenului prevazut la 
art. 2, in forma prevazuta de lege, precum  si sa indeplineasca conditiile de publicitate 
prevazute de lege. 

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

         Doamna consilier Petrut Mariana ,  presedinta  de sedinta preia lucrarile sedintei si  
prezinta proiectul de hotarare de la punctul  opt    al ordinei de zi. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionarii  prin  negociere directa  de  catre 
domnul  Ciurariu Marian Ioan   a imobilului in suprafata de 30,71 mp   situat  in 
intravilanul localitatii  Adamclisi, str.  Traian, nr.  19 ,  comuna Adamclisi , aflat in 
perimetrul locuintei  proprietate personala  a acestuia  si introducerea acestei suprafete 
in domeniul public al comunei Adamclisi  . 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
Se da citire raportului  compartimentului de specialitate cu privire la aprobarea  

concesionarii  prin  negociere directa  de  catre domnul  Ciurariu Marian Ioan   a 
imobilului in suprafata de 30,71 mp  situat  in intravilanul localitatii  Adamclisi, str.  
Traian, nr.  19 ,  comuna Adamclisi , aflat in perimetrul locuintei  proprietate personala  
a acestuia si introducerea acestei suprafete in domeniul public al comunei Adamclisi. 

Se propune introducerea  in domeniul  public al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta a terenului  intravilan  in suprafata   de  30,71  mp  situat   pe   str. Traian,  nr.   
19,   localitatea   Adamclisi,   comuna Adamclisi . 

Domnul primar le aduce la cunostinta domnilor consilieri prevederile  studiului  
de oportunitate şi caietului  de sarcini pentru aprobarea   concesionarii  prin  negociere 
directa  de  catre domnul  Ciurariu Marian Ioan  a imobilului in suprafata de 30,71 mp   
apartinand domeniului public al comunei Adamclisi, situat in intravilanul localitatii  
Adamclisi, str.  Traian, nr.  19 ,  comuna Adamclisi , aflat in perimetrul locuintei  
proprietate personala  a acestuia, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Se propune aprobarea   concesionarii   prin  negociere directa  de  catre domnul  



Ciurariu Marian Ioan   a imobilului in suprafata de 30,71 mp   mp apartinand domeniului 
public al comunei Adamclisi, situat  in intravilanul localitatii  Adamclisi, str.  Traian, nr.  
19 ,  comuna Adamclisi , aflat in perimetrul locuintei  proprietate personala  a acestuia,  
identificata conform  Planului de situatie . 

 Contractul de concesiune pentru terenul mentionat la art. 3  se incheie pe o 
durata de 49  ani cu posibilitatea  de prelungire cu cel mult jumatate din durata initiala, 
cu aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 

Consiliul local Adamclisi   îşi însuşeşte raportul de evaluare al terenului, executat 
de SC TERTET SRL şi  stabileşte  nivelul minim al redevenţei  anuale datorate de 
concesionar  de la care se porneste negocierea la valoarea de 0,68  dolari /mp / an, in lei 
la cursul BNR din ziua  anterioara  platii. 

 Redeventa anuala pentru terenul  in suprafata de  30,71   mp care face obiectul 
concesiunii se va stabili astfel incat sa se asigure recuperarea valorii terenului stabilit de 
SC TERTET SRL – expert evaluator in termen de 25 de ani.Redeventa se va actualiza 
anual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Stratistica. 

Redevenţa se va achita anual, în lei, la cursul dolar  comunicat de BNR în ziua 
anterioară plăţii, până la data de 31.03., a fiecărui an, pe toata durata concesiunii. 
Pentru anul 2012  redevenţa se va achita, în termen de 30 de zile de la semnarea 
contractului,  proporţional cu perioada din an pentru care contractul de concesiune îşi 
produce efectele. 

Se  desemneaza  comisia in vederea negocierii pretului de cincesionare a 
imobilului teren prevazut la art. 2 , in urmatoarea componenta: 
- Burcea Anton Tudorel – primarul comunei Adamclisi; 
- Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi; 
- Slabu Marian – inspector in cadrul Primariei Adamclisi; 
- Zamfir Marian – referent in cadrul Primariei Adamclisi; 
- Sibel Serif – secretarul comunei Adamclisi. 

De asemenea se imputerniceste  dl. Burcea Anton Tudorel, primarul comunei 
Adamclisi   sa incheie si sa semneze  contractul de concesiune a terenului in forma 
prevazuta de lege, precum  si sa indeplineasca conditiile de publicitate prevazute de 
lege. 

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

         Doamna consilier Petrut Mariana ,  presedinta  de sedinta preia lucrarile sedintei si  
prezinta proiectul de hotarare de la punctul  noua  al ordinei de zi. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionarii  prin  negociere directa  de  catre 
domnul  Filipoiu Nicolae   a imobilului in suprafata de  1070  mp   situat  in intravilanul 
localitatii  Hateg, str.  Liliacului, nr.  1 A ,  comuna   Adamclisi , aflat in perimetrul   
terenului in suprafata de 4211 mp proprietatea  acestuia  conform promisiunii  
bilaterale de vanzare – cumparare si incheierii de autentificare nr. 1905 / 23.11.2011 si 
introducerea acestei suprafete in domeniul privat al comunei Adamclisi  . 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     



Se da citire raportului  compartimentului de specialitate cu privire la aprobarea  
concesionarii  prin  negociere directa  de  catre domnul  Filipoiu Nicolae   a imobilului in 
suprafata de  1070  mp   situat  in intravilanul localitatii  Hateg, str.  Liliacului, nr.  1 A ,  
comuna   Adamclisi , aflat in perimetrul   terenului in suprafata de 4211 mp proprietatea  
acestuia  conform promisiunii  bilaterale de vanzare – cumparare si incheierii de 
autentificare nr. 1905 / 23.11.2011 si introducerea acestei suprafete in domeniul privat 
al comunei Adamclisi. 

Se propune introducerea in domeniul privat al comunei Adamclisi a imobilului in 
suprafata de  1070  mp   situat  in intravilanul localitatii  Hateg, str.  Liliacului, nr.  1 A ,  
comuna   Adamclisi. 

Domnul primar le aduce la cunostinta domnilor consilieri prevederile Studiului de 
oportunitate şi caietului de sarcini pentru aprobarea   concesionarii  prin  negociere 
directa  de  catre domnul  Filipoiu Nicolae   a imobilului in suprafata de  1070  mp   
apartinand domeniului privat   al comunei Adamclisi, situat  in intravilanul localitatii  
Hateg, str.  Liliacului, nr.  1 A ,  comuna   Adamclisi , aflat in perimetrul   terenului in 
suprafata de 4211 mp proprietatea  acestuia  conform promisiunii  bilaterale de vanzare 
– cumparare si incheierii de autentificare nr. 1905 / 23.11.2011. 

Se propune   concesionarea  prin  negociere directa  de  catre domnul  Filipoiu 
Nicolae   a imobilului in suprafata de  1070  mp   apartinand domeniului privat  al 
comunei Adamclisi, situat  in intravilanul localitatii  Hateg, str.  Liliacului, nr.  1 A ,  
comuna   Adamclisi , aflat in perimetrul   terenului in suprafata de 4211 mp proprietatea  
acestuia  conform promisiunii  bilaterale de vanzare – cumparare si incheierii de 
autentificare nr. 1905 / 23.11.2011,  identificata conform  Planului  de situatie. 

  Contractul de concesiune pentru terenul mentionat la art. 3  se incheie pe o 
durata de 49 ani cu posibilitatea  de prelungire cu cel mult jumatate din durata initiala, 
cu aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 

Consiliul local Adamclisi   îşi însuşeşte raportul de evaluare al terenului, executat 
de SC TERTET SRL şi  stabileşte  nivelul minim al redevenţei  anuale datorate de 
concesionar  de la care se porneste negocierea la valoarea de 0,68  dolari /mp / an, in lei 
la cursul BNR din ziua  anterioara  platii. 

Redeventa anuala pentru terenul  in suprafata de  1070   mp care face obiectul 
concesiunii se va stabili astfel   incat sa se asigure recuperarea valorii terenului stabilit 
de SC TERTET SRL – expert evaluator in termen de 25 de ani.Redeventa se va actualiza 
anual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Stratistica. 

Redevenţa se va achita anual, în lei, la cursul dolar  comunicat de BNR în ziua 
anterioară plăţii, până la data de 31.03., a fiecărui an, pe toata durata concesiunii. 
Pentru anul 2012  redevenţa se va achita, în termen de 30 de zile de la semnarea 
contractului,  proporţional cu perioada din an pentru care contractul de concesiune îşi 
produce efectele. 

Se desemneaza  comisia in vederea negocierii pretului de cincesionare a 
imobilului teren prevazut la art. 2 , in urmatoarea componenta: 
- Burcea Anton Tudorel – primarul comunei Adamclisi; 
- Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi; 
- Slabu Marian – inspector in cadrul Primariei Adamclisi; 



- Zamfir Marian – referent in cadrul Primariei Adamclisi; 
- Sibel Serif – secretarul comunei Adamclisi. 
Se  imputerniceste dl. Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi   sa incheie si 
sa semneze  contractul de concesiune a terenului prevazut la art. 2, in forma prevazuta 
de lege, precum  si sa indeplineasca conditiile de publicitate prevazute de lege. 

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

Diverse: 

Domnul consilier Vlad Niculaie  ii informeaza pe domnii consilieri ca nu este de 
acord cu desfintarea Scolii Generale din localitatea Urluia, comuna Adamclisi. 

Doamna Serbanescu Dorinasolicita rectificarea suprapunerii cadastrului  intocmit  
pentru o suprafata de teren cumparata de domnul Olescu Gheorghe de la SMA cu  o 
suprafata de teren aflata in administrarea Consiliului Local al comunei Adamclisi. 

 

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

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                           CONSILIER, 
                      PETRUT MARIANA                                                 CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                 SECRETAR, 
                                                                                                               Jr. Sibel Serif 
 
  
 


