
ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI
str. Traian , nr.39
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PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 8 martie 2013 , cu ocazia desfasurarii sedintei de indata a
Consiliului Local Adamclisi, judetul Constanta pe luna martie 2013 .

Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr. 40 /07.03.2013
a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului anexa la
dispozitia nr. 40 / 07.03.2013.

Presedinte de sedinta este domnul consilier Oancea Vasile .
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 13 februarie 2013.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal al

sedintei ordinare din data de 13 februarie 2013. 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.

Domnul presedinte Oancea Vasile supune aprobarii Consiliului Local urmatorul
proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului imprumutului intern al comunei
Adamclisi pe anul 2013 contractat conform prevederilor Ordonantei de Urgenta
Guvernului nr. 3 / 2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor
arierate din economie, alte masuri financiare precum si modificarea unor acte
normative.

Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar;
2. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 28 / 29.11.2012 privind aprobarea
incheierii contractului de folosinta si consolidare a unor drumuri comunale si de
exploatare agricola aflate in proprietatea comunei Adamclisi cu S.C. ENOL GRUP S.A. si
S.C. MIDMAR CALLATIS S.A.

Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar;
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In deschiderea sedintei, domnul presedinte aduce la cunostinta consilierilor ca s-
au dezbatut la comisia de specialitate proiectele de hotarari si s-au acordat aviz
favorabil.

Domnul consilier Oancea Vasile, presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si
prezinta primul proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului imprumutului intern al comunei
Adamclisi pe anul 2013 contractat conform prevederilor Ordonantei de Urgenta
Guvernului nr. 3 / 2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor
arierate din economie, alte masuri financiare precum si modificarea unor acte
normative
Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.

Prin H.C.L. nr. 4 / 13.02.2013 s-a aprobat contractarea de catre Consiliul Local
Adamclisi a unui imprumut in valoare de maxim 600.000 lei in conformitate cu
prevederile OUG nr. 3 / 2013 pentru achitarea unor arierate inregistrate in
contabilitatea institutiei fata de furnizorii de bunuri , servicii si lucrari conform ,,
Situatiei arieratelor inregistrate in contabilitate fata de furnizorii de bunuri, servicii si
lucrari’’ .

Din bugetul local al comunei se va asigura integral plata serviciului anual al datoriei
publice locale aferent imprumutului .

In data de 07 martie 2013 Ministerul Finantelor Publice a transmis Primariei
Adamclisi Conventia de imprumut nr. 973 / 27.02.2013 prin care s-a aprobat comunei
Adamclisi un imprumut in valoare de 541.414 lei din varsamintele din privatizare
inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.

Imprumutul se va acorda pe o perioada de 5 ani cu o rata a dobanzii situata la nivelul
dobanzii de politica monetara practicata de BNR in vigoare la data acordarii
imprumutului respectiv 5,25 %.

Rambursarea imprumutului se efectueaza in transe lunare egale, incepand cu
luna urmatoare acordarii , iar dobanda se plateste lunar si se calculeaza prin aplicarea
ratei de dobanda de 5,25 % la soldul imprumutului , cu conventia ,, nr de zile
calendaristice / 360’’.

Valoarea totala a imprumutlui este de 541.414 lei .
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 Oancea Vasile presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si

prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi al ordinei de zi.
2. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 28 / 29.11.2012 privind aprobarea
incheierii contractului de folosinta si consolidare a unor drumuri comunale si de
exploatare agricola aflate in proprietatea comunei Adamclisi cu S.C. ENOL GRUP S.A. si
S.C. MIDMAR CALLATIS S.A.
Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.

Prin notificarea Institutiei Prefectului Judetului Constanta nr. 945 / 07.03.2012
inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 1051 / 07.03.2013 s-a solicitat
revocarea H.C.L. nr. 28 / 29.11.2012 privind aprobarea incheierii contractului de
folosinta si consolidare a unor drumuri comunale si de exploatare agricola aflate in



proprietatea comunei Adamclisi cu S.C. ENOL GRUP S.A. si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A.
intrucat a fost adoptata cu incalcarea prevederilor legale cuprinse in Capitolul 3 din OG
nr. 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a
Consiliilor locale, respectiv proiectul de hotarare este incomplet in sensul ca nu contine
anexa ce ar fi trebuit sa cuprinda practic obiectul acestei hotarari – drumurile comunale
si de exploatare agricola de pe raza comunei Adamclisi asupra carora se doreste
incheierea contractului de folosinta si de consolidare. De asemenea se considera ca
obiectul Hotararii nr. 28 / 2012 nu intra sub incidenta prevederilor art. 39, alin. (4) din
Legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, avand in vedere ca actul administrativ a fost adoptat intr-o
sedinta de indata , acesta fiind un alt motiv de nelegalitate al HCL nr. 28 / 2012

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 Serbanescu Dorina Cicilia solicita prezentarea unei informari cu
privire la situatia gazelor de sist in comuna Adamclisi.

Dansa solicita pentru urmatoarea sedinta introducerea pe ordinea de zi a unui
proiect de hotarare prin care se interzice explorarea si exploatarea gazelor de sist in
comuna si eliberarea de avize, certificate de urbanism, autorizatii de construire in
vederea amplasarii de constructii, sonde de extractie pe teritoriul comunei . In baza
acesti hotarari nu se va elibera de catre Primaria Adamclisi nici un act care sa permita
efectuarea de foraje pe teritoriul comunei Adamclisi. Prin adoptarea acestei Hotarari
Consiliul Local isi va exprima punctul de vedere cu privire la explorarea si exploatarea
gazelor de sist pe teritoriul comunei Adamclisi.

Doamna consilier Serbanescu ii informeaza pe domnii consiieri cu privire la faptul
ca Primaria Limanu a atacat in contencios administrativ H.G. nr. 188 / 2012 privind
aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare – dezvoltare – exploatare
in perimetrul comunei Limanu incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse
Minerale si Chevron Romania Holding BV.

Dansa solicita prezentarea la urmatoarea sedinta a Raportului UE cu privire la
explorarea si exploatarea gazelor de sist.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

OANCEA VASILE CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Jr. Sibel Serif


