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JUDETUL CONSTANTA

COM UNA ADAMCLISI

CONS1L1UL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat astazi 28 decembrie 2010 in sedintei ordinara a Consiliuiui

local Adamclisijudetul Constanta.

Consiliul local Adamclisi a fost convocat conform art.39,alin( 1) , si ( 3) din Legea
215/20011 privind administratia publica local,republicata cu modificarile si completarile

oare.

La sedinta participa un numar de 11 consilieri din totalul de II consilieri in funclie.
I Sedinta este publica avand in vedere prevederile art. 42,(1) din Legea nr. 215/2001
r-

- ind 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 11 .noiembrie 2010.
Ne fiind obiectiuni asupra procesului verbal al sedintei ordinare din data de

30.11.2010 acesta este supus aprobarii Consiliuiui local si este aprobat cu unanimitate
voturi de cei 11 consilieri prezenti la sedinta.

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

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

1
. Proiect de hotarare privind reglementarea comercializarii plantelor,substantelor

s preparatelor stupefiante,halucinogene,euforice si psihotrope, in comuna Adamclisi,
judetul Constanta.

2
. Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii in domeniul privat al

.
munei Adamclisi a unor imobile din intravilanul locaiitatii Adamclisi. comuna Adamclisi

,

judetul Constanta.
3

.
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
-

.
.

-jiliI unu al ordinei de A si il invita pe domnul primar Burcea Anton Tudorel sa ptezinte
proiectul de hotarare de la acest punct al carui initiator este,

Domnul primar Burcea Antom Tudorel da cirire proiectului de hotarare privind
reglementarea comercializarii plantelor,substantelor si preparatelor
5:apefiante,halucinogene,euforice si psihotrope, in comuna Adamclisijudetul Constanta.
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Se trece la discutii pe marginea proiectului de hotarare.
Domnul consilier Cocota Mihai ia cuvantul si spune ca ar fi foarte bine sa se

cate o adresa la fiecare buticar in parte sa semneze de luarea la cunostinta si cine nu vrca
se conformeze sa suporte consecintele legii in vigoare, este de acord cu proiectul de

e, cineva trebuie sa puna piciorul in prag o data.
Domnul consilier Burcea Dorian ia cuvantul si spune ca este foarte bine ca s-a

t acest proiect de hotarare , dar si politia din comuna sa isi faca datoria in special in
le cand este discoteca in localitate.

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

Domnul consilier presedinte de sedinta Oancea Vasile propune sa trecem la
ctul doi al ordinei de zi si il invita pe domnul Burcea Antom Tudorel primar al

comunei sa prezinte proiectul de hotarare de la acest punct al carui initiator este.
Domnul primar Burcea Antom Tudorel da citire proiectului de hotarare

privind aprobarea introducerii in domeniul privat al comunei Adamclisi a unor imobile din
.niravilanul localitatii Adamclisi, comuna Adamclisi, judetui Constanta.

Se trece la discutii pe marginea proiectului de hotarare.
Domnul consilier Cocota Mihai intraba unde sunt amplasate aceste suprafete , la

SMA in zona gunoaielor.
Domnul Rasit Beinur viceprimarul comunei ia cuvantul si spune ca aceste

suprafete mai bine zis loturi unele dupa cum arata planurile de situatie intocmite de domnul
Dan Ion- 5 loturi sunt la fostul SMA spre terenul localitatii Zorile ,iar celelalte loturi sunt la
fostul TCMM. Aceste loturi trebuiesc introduse in domeniul privat al comunei Adamclisi, ca
mai apoi sa fie scoase la licitatie si vandute .

Domnul Vlad Niculaie ia cuvantul si spune ca cine ar vrea sa cumpere teren in
spate la fostul S.M.A., la fostul TCMM este bun terenul ca este la sosea, este de acord ca
aceaste suprafete sa fie introduse in inventarul domeniului privat al comunei Adamclisi.

Ne fund 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 trei al ordinei de zi, la diverse.

La acest punct domnul primar Burcea Anton Tudorel ia cuvantul si informeaza
Consiliul local ca de la Inspectoratul Scolar Constanta am fost anuntati ca ni s-a mai
repartizat un microbuz scolar.

Domnul Badea lonel ia cuvantul si spune ca la terenul de la bostani din
localitatea Urluia iar s-a arat sa vina comisia o data sa stabileasca al cui este pamnlul si cine
sare dreptul sa il lucru.

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

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR


