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MINUTA 
Sedintei  ordinare  din  16.12.2011  a Consiliului Local al comunei 

Adamclisi 
 
 
 

 Convocarea sedintei a fost facuta de catre primarul comunei Adamclisi prin 
Dispozitia nr.  355  /  12.12.2011. 
 Din numarul total de 11 consilieri alesi  au participat  11  consilieri, sedinta fiind 
legal constituita. 
 Sunt prezenti : domnul Burcea Anton Tudorel – primarul comunei Adamclisi si 
domnisoara Sibel Serif – secretara comunei Adamclisi. 
 Sedinta este deschisa de catre domnul consilier Firica Lucian, presedinte de 
sedinta care informeaza plenul ca este intrunit  cvorumul astfel incat  sedinta este legal 
constituita  si isi poate desfasura lucrarile. 
 Se da cuvantul domnului primar Burcea Anton Tudorel pentru a prezenta 
proiectul ordinii de zi. 
 In  cadrul  sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari: 
 
1.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 61 / 16.12.2011 privind 
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta pe anul 2011  cu 11  voturi pentru din cei  11 consilieri prezenti din totalul de 
11 consilieri in functie. 
 
 
2. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 62 / 16.12.2011  privind 
stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale si amenzilor aplicabile persoanelor fizice si 
juridice in anul fiscal 2012 precum si a Regulamentului privind  stabilirea activitatilor 
pentru care se vor percepe taxe speciale cu  11  voturi pentru din cei  11  consilieri 
prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
3. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 63  /  16.12.2011  privind 
modificarea HCl nr. 27 / 06.05.2011 privind aprobarea delegarii de gestiune prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Grup Local de Actiune Deleni si a documentatiei  pentru licitatia ce urmeaza a fi 
organizata in vederea delegarii de gestiune prin conceisune a serviciului de salubrizare al 



Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Grup Local de Actiune Deleni   cu 11 voturi 
pentru din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
4. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  64 / 16.12.2011 privind 
aprobarea  trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta a terenului intravilan in suprafata de 15.087 mp din localitatea Adamclisi, str. 
decebal, nr. 62 A, comuna Adamclisi  cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri prezenti 
din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
5. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 65 / 16.12.2011 privind 
modificarea HCL nr. 46 / 08.08.2011 pentru aprobarea organigramei, numarului de 
personal si a Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta al comunei Adamclisi, judetul Constanta  cu 11 voturi pentru din cei 
11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
 
6. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  66 / 16.12.2011  privind 
modificarea HCL nr. 44 / 08.08.2011 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor  
datorate bugetului local pentru cladiri, teren intravilan, teren extravilan si autoturism pe 
anul 2011 pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei 
Adamclisi  judetul Constanta  cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri prezenti din totalul 
de 11 consilieri in functie. 
 
7. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  67 / 16.12.2011 privind 
aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei doamnei Dan Valentina 
cu domiciliul in localitatea Zorile, str. Adamclisi, nr. 46, comuna Adamclisi, judetul 
Constanta   cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in 
functie. 
 
Sedinta se inchide la ora 17,30. 
 
 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                                                        SECRETAR 
                       CONSILIER                                                                       SIBEL SERIF 
               FIRICA LUCIAN 
 
 
 


