
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

MINUTA 
Sedintei  ordinara  din  data de 13  februarie  2013  a Consiliului Local al 

comunei   Adamclisi, judetul Constanta  
 
 

Convocarea sedintei a fost facuta de catre primarul comunei Adamclisi  prin  
Dispozitia nr.  13  /  07.02.2013. 
 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 domnul  Oancea Vasile , presedinte 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 de hotarare aflate pe ordinea de zi. 
 In  cadrul  sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari: 
 
1. Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 3 / 13.02.2013  pentru modificarea si 
completarea H.C.L.  nr. 2 / 11.01.2013 privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor 
locale si amenzilor aplicabile  persoanelor fizice si juridice in anul fiscal 2013 precum si a 
Regulamentului privind stabilirea activitatilor pentru care se vor percepe taxe speciale  
conform nivelurilor prevazute  in  HG nr. 1309 / 2012 cu un numar de 11 voturi pentru 
din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
2.  Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 4 / 13.02.2013  privind  aprobarea  
contractarii unui imprumut  in valoare  de maxim 600.000 lei, in conformitate cu 
prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3 / 2013 privind reglementarea 
unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, 
precum si modificarea unor acte normative cu un numar de 11 voturi pentru din cei 11 
consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
 3. Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 5 / 13.02.2013 privind completarea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Adamclisi, insusit prin 
Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  35 / 10.06.2011 privind aprobarea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Adamclisi, judetul 



Constanta cu un numar de 11 voturi pentru din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 
11 consilieri in functie. 
    
4.Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 6 / 13.02.2013 privind  completarea 
inventarului  bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Adamclisi, insusit prin  
Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi  nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea 
inventarului domeniului privat al Consiliului Local Adamclisi cu un numar de 11 voturi 
pentru din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
5.  Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 7 / 13.02.2013 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, judetul Constanta cu 
un numar de 11 voturi pentru din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in 
functie. 
 
6.  Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 8 / 13.02.2013  privind  aprobarea 
concesionarii  prin licitatie publica a unui teren intravilan  in suprafata de 100 mp situat 
pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B  apartinand  
domeniului  public al comunei Adamclisi, aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului 
de sarcini  si Instructiunilor de particpare la licitatie cu un numar de 11 voturi pentru din 
cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
7.Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 9 / 13.02.2013  privind  aprobarea 
concesionarii  prin licitatie publica deschisa a unui teren intravilan in suprafata de 30,71 
mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, str. Traian, nr. 19 apartinand  
domeniului public al comunei Adamclisi, aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului 
de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie  cu un numar de 11 voturi pentru din 
cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
8. Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 10 / 13.02.2013  privind  aprobarea vanzarii 
prin negociere directa catre domnul Oprean Constantin  avand calitatea de  proprietar 
conform  Contract de vanzare – cumparare si incheiere de autentificare nr. 1785 / 
07.11.2012 ,   a  imobilului – teren in suprafata de 1800 mp  reprezentand – teren de sub 
constructie proprietate personala (grajd) in suprafata construita de 358 mp, (padoc) in 
suprafata construita de 85 mp si teren aferent constructiei  in suprafata de 1357 mp 
identificata prin pozitia nr. 3 din anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea 
inventarului domeniului privat al Consiliului Local Adamclisi, situata in intravilanul 
localitatii Urluia, str. Libertatii, nr. 47, comuna Adamclisi  cu un numar de 11 voturi 
pentru din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
Sedinta se inchide la ora 16:00. 
 



 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. 
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