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         JUDEŢUL CONSTANTA  
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         str. Traian , nr.39 

        e-mail: primăriaadamclisi @yahoo.com 
telefon/fax: 0241854623 

 
     

PROCES-VERBAL, 
 
  

Incheiat astazi, 16.12.2011 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a 
Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  decembrie. 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  355 / 
12.12.2011 a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a 
Convocatorului  anexa la dispozitia nr. 355 / 12.12.2011. 
 Presedinte  de sedinta  este  domnul consilier Firica Lucian. 
 Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Firica Lucian 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  03.11.2011. 

Domnul  presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la 
procesul-verbal de la sedinta din data de 03 noiembrie 2011. 

 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 si  
doamna secretar  Sibel Serif . 
           Domnul presedinte Firica Lucian supune aprobarii Consiliului Local 
urmatoarele  proiecte inscrise  pe ordinea de zi a sedintei: 
1.  Proiect de hotărâre aprobarea rectificarii bugetului de venituri si 
cheltuieli al comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2011. 
                                                           Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
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2. Proiect de hotărâre 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. 
                                                           Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
3.  Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 27 / 06.05.2011 privind 
aprobarea delegarii de gestiune rpin concesiune a serviciului public de 
salubrizare al asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara grup Local ed 
Actiune Deleni si a documentatiei pentru licitatia ce urmeaza a fi organizata 
in vederea delegarii de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare 
al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Grup Local de Acttiune Deleni. 
                                                           Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
4. Proiect de hotărâre privind  trecerea 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, 
judetul Constanta. 
                                                         Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
5.  Proiect de hotărâre 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. 
                                                          Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
6. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 44 / 08.08.2011 pentru 
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. 
                                                         Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
 

Se supune  spre aprobarea Consiliului Local al comunei Adamclisi 
suplimentarea ordinii de zi si aceasta este aprobata  cu 11 voturi pentru din 
cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 



Se  suplimenteaza ordinea de zi cu urmatorul  proiect de hotarare:  
 
1. Proiect de hotărâre 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. 
                                                         Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 

 In deschiderea sedintei, domnul presedinte aduce la cunostinta 
consilierilor ca s-au dezbatut la comisiile de specialitate proiectele de 
hotarare si s-a acordat aviz favorabil pentru toate. 
           Domnul consilier Firica Lucian presedinte de sedinta preia lucrarile 
sedintei si  prezinta proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi. 
            1. Proiect de hotarare privind  aprobarea  rectificarii bugetului de 
venituri  si cheltuieli al comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2011. 
  Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor 
prezentate.     

Se propune  modificarea  Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr.  60 /  
03.11.2011 in sensul rectificarii  bugetului local  al Consiliului Local 
Adamclisi pentru anul 2011  cu un volm de : 
- Venituri  total  – 3.115.820    lei ; 
 Din care : 
- Venituri proprii  –  708.178   lei ; 
- Impozit pe venit din transfer proprietate –  12.697   lei ; 
- Sume  alocate din cote defalcate  de 22% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale – 659.044 lei; 
- Cote defalcate din impozitul pe venit – 117.270   lei  ; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru echilibrarea bugetelor locale din cota 
statului – 267.979 lei ; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru  invatamnt -  732.280  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru ajutor social – 56.550 lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a 
persoanelor cu handicap – 176.475 lei ; 
- Subvenţii  pentru  ajutor  de  încălzire – 121.016   lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru program infrastructura baza sportiva – 
133.000 lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru drumuri publice – 0 lei  ; 
- Total  venituri  buget – 2.984.489     lei  . 



- Sume ce se vor folosi in anul 2011 din  excedentul anului 2010 -  131.331 
lei ; 
TOTAL VENITURI – 3.115.820 lei. 
De asemenea se propune aprobarea unui   volum  total  de  cheltuieli  
3.115.820    lei  , din  care : 
- Administratie publica – 1.019.289   lei  ; 
Din care investitii –  184.471  lei; 
- Învăţământ –  892.980 lei; 
Din care : 
 - investitii - ; 
            - burse - ; 
- Cultură , religii  şi  alte  activităţi  sportive –  486.995  lei  ; 
Din care pentru investitii – 288.495 lei ; 
- Asistenţă  socială , ajutoare  şi  indemnizaţii – 354.041    lei  ; 
- Servicii  şi  dezvoltare  publică – 271.515     lei ; 
-Cheltuieli  drumuri –   ; 
- Alte actiuni economice PSI – 8.000 lei  ; 
- Politie comunitara – 83.000 lei ; 
- Total  cheltuieli – 3.115.820   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 2011 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. 

Domnul consilier Firica Lucian  presedinte de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi  al ordinei de zi. 

2. Proiect de hotarare privind  stabilirea nivelului impoxitelor, 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. 
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor 
prezentate. 

Doamna Firica Lucia, referent in cadrul Compartimentului impozite si 



taxe da citire  referatului  nr. 5454 / 16.12.2011 privind stabilirea nivelului 
impozitelor, taxelor locale si amenzilor aplicabile persoanelor fizice si 
juridice in anul fiscal 2012. 

Avand in vedere prevederile Codului fiscal precum si modificarile 
aduse de catre OG nr. 29 / 2011 si respectiv OG nr. 30 / 2011 asupra 
Codului de procedura fiscala se stabilesc valorile impozabile, impozitele si 
taxele locale, respectiv amenzile contraventionale aplicabile persoanelor 
fizice si juridice pentru anul 2012 dupa cum urmeaza: impozitul si taxa pe  
cladiri, impozitul si taxa pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa 
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, taxa pentru 
serviciile de reclama si publicitate, taxa pentru afisaj in scop de reclama si 
publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hoteliera, alte taxe locale, taxe 
speciale, regulamentul privind stabilirea activitatilor pentru care se vor 
percepe taxe speciale, taxele extrajudiciare de timbru, amenzi si sanctiuni. 

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. 

Domnul consilier Firica Lucian, presedinte de sedinta  preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  trei  al ordinei de zi. 

3. Proiect de hotarare privind   modificarea HCL nr. 27 / 06.05.2011 
privind aprobarea delegarii de gestiune rpin concesiune a serviciului public 
de salubrizare al asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara grup Local ed 
Actiune Deleni si a documentatiei pentru licitatia ce urmeaza a fi organizata 
in vederea delegarii de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare 
al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Grup Local de Acttiune Deleni. 

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

Doamna Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi da citire referatului 
privind necesitatea modificarii 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 ed Actiune Deleni si a 
documentatiei pentru licitatia ce urmeaza a fi organizata in vederea 
delegarii de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Grup Local de Acttiune Deleni . 

Se propune aprobarea documentatiei de atribuire elaborata  in 
vederea delegarii de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Grup Local de Actiune Deleni care 



cuprinde studiu de fundamentare, caietul de sarcini, fisa de date a 
achizitiei. 

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. 

Domnul consilier Firica Lucian, presedinte de sedinta  preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  patru al ordinei de 
zi. 

4. Proiect de hotarare 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. 

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

Se propune inventarierea in domeniul public al comunei Adamclisi a 
terenului in suprafata de 15.087 mp situate in localitatea Adamclisi, str. 
Decebal, nr.62 A avand urmatoarele vecinatati: 

N- Str. Republicii; 
E- Fluieraru Ioan, Maican Margareta; 
S- str. Decebal, prop. Comuna Adamclisi; 
V- Serbanescu Silviu, prop. Comuna Adamclisi, Enache Nicolae, Socat 

Ana. 
Terenul intravilan in suprafata de 15.087 mp situat in loc. Adamclisi, 

str. Decebal , nr. 62A se va inscrie in inventarul  domeniului public al 
comunei Adamclisi si va completa HCL nr. 35 / 10.06.2011 prin care a fost 
insusit inventarul bunurilor  din domeniul public intocmit in cursul anului 
2011. 

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. 

Domnul consilier Firica Lucian, presedinte desedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  cinci al ordinei de zi. 

5. Proiect de hotarare 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 . 

Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor 



prezentate. 
Se propune modificarea HCL nr. 46 / 2011 prin suplimentarea 

numarului de membrii al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al 
comunei Adamclisi cu urmatoarele persoane: Sarghi Constantin, Neacsu 
Dorinel, Nazaru Ion, Firica Lucian. 

In structura organizatorica a Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta al comunei Adamclisi functioneaza compartimente, grupe de 
interventie si echipe. 

Numarul  total de posturi din cadrul Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta al comunei Adamclisi este de 22 functii personal 
voluntar. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 10  voturi ,,pentru” 1 
abţinere şi 0 ,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11  
consilieri în funcţie. 

Domnul consilier Firica Lucian, presedinte de sedinta  preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  sase al ordinei de zi. 

6. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 44 / 08.08.2011 
pentru 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. 

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

Se propune scutirea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta al comunei Adamclisi de la plata impozitelor datorate bugetului 
local pentru cladirea folosita ca domiciliu, teren intravilan, teren extravilan 
si autoturism pe anul 2011 in limita unui plafon de 400 lei / an in baza 
contractului de voluntariat  cu respectarea procedurilor legale. 

Facilitatile acordate  membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta al comunei Adamclisi respectiv scutirea de la plata impozitelor 
datorate  bugetului local pentru cladirea folosita ca domiciliu , teren 
intravilan, teren extravilan si autoturism pe anul 2011 se pot transfera si 
asupra  membrilor familiei acestora care detin cladiri, teren extravilan, 
teren intravilan , autoturism in situatia in care  membrii Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta  nu detin in proprietate  bunurile mentionate 
anterior. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 0 



abţinere şi 0 ,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11  
consilieri în funcţie. 

Domnul consilier Firica Lucian  preia lucrarile sedintei si prezinta 
proiectul de hotarare de la punctul  sapte  al ordinei de zi. 

7. Proiect de hotarare 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. 

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

Doamna Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi da citire referatului 
privind necesitatea  acordarii unui ajutor de urgenta in valoare de 1000 lei 
doamnei Dan Valentina cu domiciliul in localitatea Zorile  in vederea 
refacerii locuintei distruse  in urma unui incendiu  in baza  Legii nr. 481 / 
2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 
Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

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. 

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

 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNAT 
                   CONSILIER                                                                        SECRETAR 
                    FIRICA LUCIAN                                                              JR. SIBEL SERIF 
 
 
  


