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PROCES-VERBAL, 
 
  

Incheiat astazi,  27 noiembrie  2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a 
Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  iunie. 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  439 /21.11.2012  
a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 
dispozitia nr.  439 / 21.11.2012.   
 Presedinta de sedinta  este doamna Mariana Petrut, consilier local in cadrul 
Consiliului Local Adamclisi. 
 Şedinţa de astăzi va fi deschisă de doamna consilier Petrut Mariana, presedinta  
 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   31 octombrie   2012. 

Doamna presedinta  intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal al 
sedintei ordinare  din data de  31 octombrie  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 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 aprobarea listelor bunurilor considerate de stricta 
necesitate   pentru nevoile familiale si a listelor bunurilor  care nu sunt considerate de 
stricta necesitate  pentru nevoile  familiale  precum si aprobarea  limitelor veniturilor 
potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de 
bunuri  prevazute in lista bunurilor considerate  de stricta  necesitate pentru nevoile  
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unei persoane singure / familii, limite necesare determinarii  venitului net lunar pentru 
beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2013. 
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderarii orasului Predeal in cadrul ,, Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta’’. 
                                                                     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 hotarare 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 contabil in cadrul Primariei comunei Adamclisi  
prezinta referatul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012.     
 Se propune modificarea Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr.  16 /  31.10.2012  
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Consiliului 
Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta  in sensul rectificarii  bugetului local  al 
Consiliului Local Adamclisi pentru anul 2012  in baza referatului intocmit de catre 
domnul Slabu Marian, contabil in cadrul Primariei Adamclisi. 

Se  propune  validarea  Dispozitiei  Primarului comunei Adamclisi nr. 440 din  
26.11.2012  si se  aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pe anul 
2012 dupa cum urmeaza : 
- Venituri  total  –  3.417.629  lei ; 
  Din care : 
- Venituri proprii  –  1.048.100  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 –  
633.442   lei ; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru  invatamnt -  969.461    lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru ajutor social – 25.395  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu 
handicap – 131.000   lei ; 
- Sume alocate din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului – 20.000 lei ; 
- Subvenţii  pentru  ajutor  de  încălzire –  59.238     lei ; 
- Total  venituri  buget –  3.417.629    lei . 
 
Se propune aprobarea   unui  volum  total  de  cheltuieli  3.417.629   lei, din care : 
- Administratie publica – 870.485  lei  ; 
- Învăţământ –  1.036.866      lei; 



Din care : 
 - investitii -  6.200 lei; 
- Alte activitati de administratie publica generala –  30.000  lei. 
 
- Cultură , religii  şi  alte  activităţi  sportive –   439.755    lei  ; 
Din care pentru investitii – 195.215   lei ; 
- Asistenţă  socială , ajutoare  şi  indemnizaţii – 276.633    lei  ; 
- Servicii  şi  dezvoltare  publică – 242.917  lei ; 
-Cheltuieli  drumuri – 164.476   lei. 
- Alte actiuni economice  –  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 – 193.302  lei ; 
- Total  cheltuieli –   3.417.629     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. 

Domnii consilieri solicita  prezentarea evidentei la activitatea desfasurata zilnic 
de catre buldoexcavatorul aflat in dotarea institutiei. 

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 aprobarea listelor bunurilor considerate de stricta 
necesitate   pentru nevoile familiale si a listelor bunurilor  care nu sunt considerate de 
stricta necesitate  pentru nevoile  familiale  precum si aprobarea  limitelor veniturilor 
potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de 
bunuri  prevazute in lista bunurilor considerate  de stricta  necesitate pentru nevoile  
unei persoane singure / familii, limite necesare determinarii  venitului net lunar pentru 
beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2013. 
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Se propun  pentru anul 2013 criteriile proprii de evaluare a veniturilor proprii 
potentiale necesare determinarii  venitului  net  lunar  al  beneficiarilor  de  ajutor  
social, conform anexei nr. 1, parte integranta din proiectul de hotarare. 

Se propune aprobarea  listei bunurilor considerate de stricta necesitate  pentru 
nevoile unei familii , conform anexei nr. 2 care face parte integranta din proiectul de 
hotarare. 

Se propune aprobarea  listei  bunurilor  care nu sunt considerate de stricta 



necesitate pentru nevoile  unei familii, conform anexei nr. 3 care face parte integranta 
din proiectul de hotarare. 
Se propune aprobarea  criteriilor  privind  limitele minime si maxime ale veniturilor 
potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de 
bunuri considerate de stricta necesitate  pentru nevoile familiale prevazute in anexa 4 
din H.G. nr. 50 / 2011, luate in calcul la stabilirea ajutorului social  pentru anul 2013  
conform anexei nr. 4 , parte integranta din proiectul de hotarare. 
        Veniturile stabilite  conform criteriilor prevazute la la alin. (1) vor fi luate in 
considerare  pentru acordarea ajutorului social incepand cu data de 01.01.2013. 
      Veniturile din muncile ocazionale realizate de catre beneficiarii de ajutor social in 
anul  2013, se vor lua in  calculul stabilirii ajutorului social numai in lunile cand 
beneficiarii de  ajutor social realizeaza astfel de venituri, constatate pe baza 
declaratiilor pe propria raspundere a acestora sau pe baza de ancheta sociala dispusa 
de Primarul comunei Adamclisi pentru a se verifica si constata astfel de situatii. 
        Limitele de venituri aprobate la alin. (1) se vor lua in calcul si la stabilirea celorlalte 
beneficii sociale cu caracter temporar unde legea organica nu prevede alte instructiuni. 
 Familiile si persoanele singure care au in proprietate numai categoriile de bunuri 
considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale beneficiaza de ajutor social, 
luandu-se in calcul numai veniturile  pe care membrii familiei le realizeaza. 
 Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile 
cuprinse in Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile 
familiale ( Anexa nr. 3) nu beneficiaza de ajutor social. 
 In vederea acordarii ajutorului social, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al 
persoanei singure care are in proprietate bunuri ce depasesc cantitativ categoriile de 
bunuri prevazute in Anexa nr. 2 se iau in calcul atat veniturile pe care membrii familiei 
le realizeaza, cat si veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor respective, 
stabilite potrivit criteriilor prevazute in Anexa nr. 4. 
 Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de munca 
din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni 
sau lucrari de interes local  proportional cu cuantumul ajutorului social de care vor 
beneficia. 
 Vor fi scutite de la efectuarea orelor de munca in folosul comunitatii beneficiarii de 
ajutor social  care prezinta acte doveditoate privind incapacitatea temporara de munca 
sau dupa caz pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca prevazute in H.G. nr. 
50 / 2011 ( certificate medicale de constatare a capacitatii de munca eliberate de 
medicul expert al asigurarilor sociale si adeverinte medicale eliberate de medicul de 
familie). 
 

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  trei  al ordinei de zi. 
     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderarii orasului Predeal in cadrul ,, 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta’’. 



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

          Se propune aprobarea aderarii  orasului Predeal , judetul Brasov, prin Consiliul 
Local Predeal la  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta , 
persoana juridica de drept roman, infiintata conform dispozitiilor Legii nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
conform hotararii Consiliului Local respectiv .  

       De asemenea domnii consilieri decid imputernicirea domnului Burcea Anton Tudorel 
,primar al comunei Adamclisi  in calitate de  reprezentant al  Consiliului Local  al 
comunei Adamclisi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Apa – Canal Constanta sa voteze in favoarea aprobarii aderarii orasului Predeal la 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta. 

       Se propune de asemenea  imputernicirea Dl. Burcea Anton Tudorel , primar al 
comunei  Adamclisi , cetăţean român, născut(ă) la data de  29.06.1959  in Orasul Videle, 
judetul Teleorman, domiciliat  în  comuna Adamclisi, localitatea Adamclisi, str. Romana, 
nr. 8, judetul Constanta, posesor al C.I. seria  KT, nr.  470268, eliberat(ă) de  Politia 
Baneasa la data de  22.11.2004, să semneze în numele şi pe seama  comunei Adamclisi si 
a Consiliului Local Adamclisi Actul Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa – Canal Constanta, incheiat ca urmare a aderarii unitatii 
administrativ – teritoriale de mai sus la Asociatie. 

      Diverse : 
 Adresa Liceului Tehnologic ,, Jean Dinu ‘’ Adamclisi nr. 39 / 27.11.2012 inregistrata la 
Primaria Adamclisi sub nr. 4664 / 27.11.2012 prin care solicita sprijin cu paza pe timpul 
noptii la liceu, pe perioada concediului de odihna al domnul Floca Aurelian si adresa nr. 
390 / 05.11.2012 inregistrata la Primaria Adamclisi sub nr. 4277 / 05.11.2012 prin care 
Liceul tehnologic ,, Jean Dinu’’ solicita repartizarea unui gardian care sa asigure paza 
scolii pe timp de zi  in intervalul orar 08.00 – 18.00. 
 Domnii consilieri hotarasc  repartizarea unui gardian care sa asigure paza la Liceul 
Tehnologic Jean Dinu pe perioada concediului de odihna al domnului Floca Aurelian. 
 Doamna consilier Serbanescu Dorina  ii informeaza pe domnii  consilieri cu privire la 
nemultumirile persoanelor  care locuiesc la bloc  in ceea ce priveste  pretul  apei 
potabile  si modul de calcul al  consumului. 
Domnii consilieri solicita  ca la urmatoarea sedinta a Consiliului Local sa fie invitat  un 
reprezentant al S.C. RAJA S.A. pentru a clarifica  unele probleme legate de  pretul apei 
potabile si modul de stabilire a  consumului apei potabile in cazul consumatorilor care 
locuiesc la bloc. 

De asemenea la urmatoarea sedinta va fi prezentat si contractul de furnizare 
a apei potabile incheiat intre S.C. RAJA S.A. si Primaria Adamclisi. 
Domnii consilieri propun de asemenea  acordarea unor loturi de teren intravilan 

in comuna Adamclisi  tinerilor care doresc  sa  se ocupe cu agricultura. 
De asemenea domnul Vlad solicita strangerea cu buldoexcavatorul a balegarului  



din localitatea Abrud. 
In  localitatea Urluia se propune scoaterea deseurilor din apa de la Cismeluta 

astfel incat apa sa curga pe albia care se va forma. 
Doamna consilier Serbanescu solicita  mutarea indicatorului  de la intrarea in 

localitate la baza de receptie si  intocmirea unei adrese in acest sens  catre Regia 
Judeteana de Drumuri Constanta. 

  Domnul Consilier Burcea Dorian solicita  montarea a patru placute la Cismeluta 
din localitatea Zorile. 

   
 

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

  PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                           CONSILIER, 
                         PETRUT MARIANA                                        CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                          SECRETAR, 
                                                                                                         Jr. Sibel Serif 
 
 
 
 
 
  


