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PROCES-VERBAL, 
 

Incheiat astazi, 13 februarie  2013 , cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare   a 
Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna   februarie  2013 . 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  13 /07.02.2013  
a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 
dispozitia nr.  13 / 07.02.2013.   

Domnul Rasit Beinur propune alegerea domnului Oancea Vasile presedinte de 
sedinta . 

Se supune la vot propunerea  si este  ales presedinte de sedinta domnul Oancea 
Vasile cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri  prezenti. 
           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  de indata  din data de   11 ianuarie  2013. 

Domnul  presedinte  intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal al 
sedintei de indata   din data de  11 ianuarie  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 hotarare 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. 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
2.  Proiect de hotarare 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 
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economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. 
  Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
 3.  Proiect de hotarare 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. 
   Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
4.  Proiect de hotarare 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. 
   Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
5.  Proiect de hotarare 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. 
   Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
6.  Proiect de hotarare 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. 
   Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
7.  Proiect de hotarare 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. 
   Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
8. Proiect de hotarare 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. 
   Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 



 
9. Proiect de hotarare privind  completarea HCL nr. 6 / 28.06.2012 privind organizarea  
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta pe 
principalele domenii de activitate. 
   Initiator: Petrut Mariana – consilier local. 
 
           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 hotarare 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. 
Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
 Doamna Firica Lucia referent in cadrul Primariei Adamclisi da citire raportului de 
specialitate al Compartimentului impozite si taxe din cadrul Primariei Adamclisi 
inregistrata sub nr. 630 / 07.02.2013. 

Dansa le aduce la cunostinta  domnilor consilieri faptul ca  odata cu aparitia O.G.  
nr. 1 /  2013  la nivelul comunei Adamclisi s-a optat pentru nemodificarea  valorilor  
impozabile, impozitelor si taxelor altele  decat cele aprobate prin    H.C.L.  nr. 1 / 2013 ,  
iar  aceste valori, ramase la nivelul anului 2012 au fost aplicate de la inceputul anului 
2013 pana in prezent, in baza acestora incasandu-se impozitele si taxele datorate 
bugetului local de catre persoane fizice sau persoane juridice in anul 2013. 

In  sedinta de Guvern din data de 22.01.2013  s-a aprobat   O.G. nr. 8 / 2013 
pentru  modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind  Codul Fiscal  si 
reglementarea unor  masuri  financiar  fiscale   prin  care  la art IV se prevede: 
,, (1) Prevederile alin. (1) al articolului  unic  al O.G.   nr. 1 / 2013  pentru reglementarea 
unor masuri financiar fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale sunt aplicabile 
numai de catre autoritatile administratiei publice locale  care nu au inregistrate la data 
de 31 decembrie 2012 arierate, asa cum sunt definite in Legea nr. 273 / 2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare’’. 
(2) Autoritatile administratiei publice locale care au adoptat  hotarari privind impozitele 
si taxele locale  pentru anul 2013  in  temeiul Ordonantei  Guvernului  nr. 1 / 2013  si  
care nu indeplinesc conditiile de la alin. (1) adopta noi hotarari, stabilind ca incepand cu 
1 februarie 2013 nivelurile  pentru  valorile impozabile, impozitele si taxele locale  si  
alte taxe  asimilate  acestora , precum si amenzile sunt cele din Hotararea Guvernului nr. 
1309 / 2012 . 

Hotararile  se adopta in procedura de urgenta , intrand  sub incidenta 
prevederilor art. 6 , alin. (9) din Legea nr. 52 / 2003 privind  transparenta decizionala in 
administratia publica,  cu modificarile si  completarile ulterioare. 

De asemenea in alin. (3) al art. IV se arata :,, Persoanele fizice care au achitat 



impozitele si taxele locale pentru anul 2013 si achita integral pana la data de 30 
septembrie 2013 diferentele rezultate in urma aplicarii alin. (2) beneficiaza de 
prevederile art. 255, alin. (2)  si art. 260, alin. (2)  si art. 265, alin. (2) din Legea nr. 571 / 
2003 privind Codul fiscal,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare. 

Avand in vedere modificarile legislative aduse in ultimele zile, precum si faptul ca 
comuna Adamclisi  inregistreaza  la data de 31 decembrie 2012 arierate  raportate  catre 
MFP in suma de 530.968  lei , acestea reprezentand plati restante  mai vechi de 90 de 
zile , in regim de urgenta , comuna Adamclisi are obligatia adoptarii unei hotarari de 
consiliu pentru preluarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale datorate 
bugetului local, altor  taxe asimilate  acestora, precum  si  amenzilor,  astfel  cum  au  
fost stabilite prin HG nr. 1309 / 2012 respectand  prevederile  art. 6 , alin. (9) din Legea 
nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. 

Drept pentru care, desi s-a optat  pentru nemajorarea valorilor impozabile a 
impozitelor, taxelor si altora asemenea in anul 2013 , prevederile O.G. nr. 8 / 2013  
obliga comuna  Adamclisi  la completarea si modificarea  Hotararii Consiliului Local 
Adamclisi nr. 2/ 11.01.2013   privind  valorile  impozabile,  impozitele  si  taxele  locale in 
sensul indexarii  cu rata  inflatiei stabilita  la sfarsitul anului 2012, respectiv   in medie  cu 
16,05 % a impozitului  pe  cladiri, impozit  teren, taxe  extrajudiciare  de  timbru,  
amenzi. 

Au fost astfel preluate din H.G. nr. 1309 / 2012 valorile impozabile, taxele si 
altele asemenea, iar incepand cu 01.02.2013 in urma aplicarii acestora pentru cei care 
si-au achitat integral obligatiile  pentru anul 2013 s-a luat hotararea instiintarii lor 
pentru a putea achita in timp util diferentele ce vor fi stabilite, astfel  incat sa poata 
beneficia de bonificatie  privind  plata  cu  anticipatie  a  impozitelor si taxelor datorate  
bugetului local  al comunei Adamclisi. 

Prin prezentul proiect  de hotarare se propune punerea de acord, modificarea si 
completarea H.C.L.  nr. 2 / 11.01.2013  in conformitate cu prevederile Legii nr. 571 / 
2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale H.G. nr. 
1309 / 2012  privind nivelurile  pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si 
alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013, 
publicata in Monitorul Oficial nr. 898 / 28.12.2012. 

Astfel , nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale prevazute 
la art. 251, alin. (3), art. 258, alin. (2), art. 258, alin. (4) si alin.(6) din Legea nr. 571 / 2003 
privind Codul fiscal, taxele  extrajudiciare de timbru, cum ar fi: taxe pentru 
inmatricularea autovehiculelor, taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate, taxe 
pentru eliberarea diverselor certificate  si pentru eliberarea sau preschimbarea  cartilor 
de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea, precum si amenzile prevazute in sume 
fixe  se vor stabili  in conformitate cu prevederile Legii nr. 571 / 2003  si ale HG nr. 1309 
/ 2012 . 

In ceea ce priveste impozitul  pe  mijloacele  de transport  prevazut  la  art. 263, 
alin. (2) si art. 263, alin. (4) si (5) din Legea nr. 571 / 2003 , valorile  nu au fost indexate , 
intrucat de la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani, acestea fiind stabilite 
anterior de Legea nr. 209 / 2012 privind aprobarea O.G.. nr. 30 / 2011 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 precum si pentru reglementarea unor 



masuri  financiar – fiscale si respectiv , O.U.G. nr. 125 / 2011 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 571 / 2003 . Au fost indexate in schimb nivelurile impozitului 
pentru remorci, semiremorci si  rulote,  precum  si pentru mijloacele de transport pe 
apa, prevazute la art. 263, alin. (6) si (7) din legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal. 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate prevazuta  la art. 271, 
alin. (2) din Legea nr. 571 / 2003  privind  Codul  fiscal,  impozitul  pe spectacole  
prevazut la art. 275, alin. (2) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, impozitul pe 
spectacole prevazut la art. 275, alin. (2) din Legea nr. 571 / 2003, precum si anumite  
taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor prevazute de Codul fiscal se 
vor stabili pentru anul 2013  potrivit prevederilor   H.G.  nr. 1309 / 2012 , prin incadrarea 
intre limitele minime si maxime prevazute de aceasta. 

 
 În vederea stabilirii valorilor impozabile la clădiri  şi alte construcţii aparţinând 
persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe terenurile deţinute în proprietate de 
contribuabili, se  propune  stabilirea  zonei A, astfel  cum  a  fost stabilit şi prin Hotărârea 
nr. 2 / 11.01.2013   privind aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2013. 
 
 Având în vedere cele mai sus prezentate, precum şi modificările aduse de către 
O.G. nr.29 / 2011,  HG nr. 1309 / 2012,  O,G, nr. 8 / 2013 ,  O.G. nr.30/2011 asupra 
Codului  de procedură fiscală şi, respectiv, Titlului IX din Codul Fiscal, se propune 
stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, respectiv amenzilor 
contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, pentru anul 2013, astfel cum 
sunt acestea prevăzute în anexele nr.1, 2,3,4,5,6,7,8, 12, 13 care fac parte integranta din 
prezentul raport: 

a) Anexa nr.1 -  impozitul şi taxa pe clădiri;                                         
b) Anexa nr.2 - impozitul şi taxa pe teren;                                                       
c) Anexa nr.3 - taxa asupra mijloacelor de transport; 
d) Anexa nr.4 - taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 
e) Anexa nr.5 - taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate  
f) Anexa nr.6 – taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate; 
g) Anexa nr.7 - impozitul pe spectacole; 
h) Anexa nr.8 – taxa hotelieră; 
i) Anexa nr.12 – taxele extrajudiciare de timbru; 
j) Anexa nr.13 – amenzi şi sancţiuni. 
 

 Avand in vedere cele mentionate  mai sus propunem Consiliului Local 
Adamclisi   aprobarea proiectului de hotarare  privind 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 H.G. nr. 1309 / 2012 incepand cu 01.02.2013, cu anexele nr. 
1,2,3,4,5,6,7,8,12,13 ce fac parte integranta din prezentul raport, in forma propusa de 
initiatorul de proiect, primarul comunei Adamclisi. 



 
 Adoptarea proiectului de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L . 
nr. 2/11.01.2013  in conditiile  Legii nr.   571 / 2003   privind   Codul   fiscal , cu 
modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 1309 / 2012  asigura  continuitate  in 
organizarea executarii in mod concret si unitar a constituirii veniturilor proprii  ale 
bugetului local al comunei Adamclisi pe anul 2013, cu respectarea legislatiei in materie 
de impozite si taxe locale. 

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  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. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
 Domnul Slabu  Marian, inspector in cadrul Primariei Adamclisi da citire raportului  
de specialitate inregistrat sub nr. 631 / 07.02.2013. 

Se propune contractarea de la Ministerul Finantelor Publice a unui imprumut din 
varsaminte din privatizare   in valoare de maxim 600.000 lei, cu o maturitate de 
maximum 5 ani. 

Contractarea imprumutului se face pentru achitarea arieratelor  inregistrate in 
contabilitate fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, conform ,, Situatiei  
arieratelor  inregistrate  in contabilitate  fata  de furnizorii  de  bunuri,  servicii  si  
lucrari’’, pentru care va fi intocmita cererea pentru autorizarea  contractarii 
imprumutului. 

Din bugetul local  al comunei Adamclisi se asigura integral plata serviciului anual 
al datoriei publice locale aferent imprumutului prevazut la art. 1. 

Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Comunei  Adamclisi urmatoarele 
date: 

a) Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice 
modificari si / sau completari ale acesteia; 

b) Valoarea finantarii rambursabile contractate / garantate in valuta de contract; 
c) Gradul de indatorare a comunei Adamclisi; 
d) Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a 

perioadei de rambursare a finantarii rambursabile; 
e) Dobanzile , comisioanele si orice alte costuri  aferente fiecarei finantari 

rambursabile; 
f) Platile efectuate din fiecare finantare rambursabila. 



Datele prevazute anterior  se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru  pentru 
trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege. 

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  trei  al ordinei de zi. 
3. Proiect de hotarare 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. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
Doamna Sibel serif, secretara comunei Adamclisi da citire raportului de 

specialitate nr. 430 / 05.02.2013. 
Se propune completarea inventarului  bunurilor care alcatuiesc domeniul public 

al comunei Adamclisi, insusit prin HCL nr. 35 / 2011   cu urmatoarele  doua bunuri 
imobile : 

- Teren intravilan in suprafata de 100 mp amplasat  pe raza localitatii  Adamclisi, 
str. Muzeului, nr. 8 B, vecini : N : Consiliul Local Adamclisi, S : Consiliul Local 
Adamclisi, V : Str. Muzeului, E : Str. Muzeului, nr. 8 Acc, str. Muzeului, nr. 8 

-  Teren intravilan in suprafata de 30,71  mp amplasat  pe raza localitatii  
Adamclisi, , vecini : N : Str. Traian, S : prop. Ciurariu Ioana, Ciurariu Marian, V : 
Consiliul Local Adamclisi , E : Consiliul Local Adamclisi. 

Inventarul domeniului public al comunei Adamclisi se va completa in mod 
corespunzator. 

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 patru   al ordinei de zi. 
4. Proiect de hotarare 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. 
Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     

Doamna Sibel serif, secretara comunei Adamclisi da citire raportului de 
specialitate nr. 430 / 05.02.2013. 

Se propune completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 
comunei Adamclisi insusit prin HCL nr. 7 / 11.02.2011 , cu modificarile si completarile 
ulterioare cu urmatoarele bunuri imobile (terenuri) : 

- Teren  agricol  avand categoria de folosinta pasune  in suprafata de 20,00 ha ,  
parcela Ps 306 / 1 , localitatea Hateg, comuna Adamclisi, vecini: N – A 310 / 2; S. 
– A 305 / 4; V. – Ps 306 / 2; E. – De 306 / 5; A 310 / 2; 



- Teren  agricol  avand categoria de folosinta pasune  in suprafata de 9,64  ha ,  parcela 
Ps 306 / 2 , localitatea Hateg, comuna Adamclisi, vecini: N – A 310 / 2; S. – A 305 / 4; V. – 
HCN 315 / 1; E. – Ps 306 / 1. 
- Teren  agricol  avand categoria de folosinta pasune  in suprafata de 9,33   ha ,  parcela 
Ps 306 / 3 , localitatea Hateg, comuna Adamclisi, vecini: N – De 306 / 5; E. – Tf 290; S. – 
A 305 / 4; V. – Ps 306 / 1, De 306 / 5; 
- Teren  agricol  avand categoria de folosinta pasune  in suprafata de 3,73    ha ,  parcela 
Ps 306 / 4 , localitatea Hateg, comuna Adamclisi, vecini: N – A 310 / 2; E. – Dcl 283; V. A 
310 / 2; S. – De 306 / 5. 
- Drum de exploatare  avand lungimea de 0,18 ha ,  parcela  De  306 / 5 , localitatea 
Hateg, comuna Adamclisi, vecini: N – A 310 / 2;Ps 306 / 4; 
E. – Ps 306 / 3; V.  Ps 306 / 1; S. – A 305 / 4. 
- Teren arabil intravilan  in suprafata de 1070 mp situat in localitatea Hateg, str. 
Liliacului, nr. 1A, comuna Adamclisi, judetul Constanta, vecini: N- prop. Most. 
Dumitrescu Maria, Bolchis Victoria, Tudor Domnica; S- Consiliul Local Adamclisi; V- str. 
Fintanii; E- Str. Liliacului. 
- Teren  intravilan avand categoria de folosinta arabil amplasat pe raza localitatii Urluia, 
comuna Adamclisi in suprafata de 1568   mp – lot nr. 1, vecini: N – str. Libertatii, nr. 45; 
S. – lot. 3 Consiliul Local Adamclisi; 
V. – Consiliul Local Adamclisi; E. – prop. Constantin Stefan; 
- Teren intravilan avand categoria de folosinta  arabil amplasat pe raza localitatii Urluia, 
comuna Adamclisi in suprafata de 4440 mp –lot nr. 2, vecini: N – prop. Private; S. – 
Consiliul Local Adamclisi; V. – Drum de exploatare; E. – Consiliul Local. 
Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 7 / 11.02.2011 se modifica in mod 
corespunzator, prin completarea cu bunurile imobile mentionate anterior. 

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  cinci  al ordinei de zi. 
5. Proiect de hotarare 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. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
Domnul Rasit Beinur, viceprimarul comunei Adamclisi da citire referatului prin 

care se propune dezmembrarea terenului agricol in suprafata de 42,88  ha  din parcela 
Ps  306 / 1 amplasat  pe  raza  localitatii Hateg, comuna Adamclisi, apartinand 
domeniului privat al comunei Adamclisi  in cinci  loturi distincte, cu starea de proprietate 
neschimbata , conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere 
de dezlipire Ps  306 / 1 , scara 1: 5000 dupa cum urmeaza: 
Lot. 1 format din parcela Ps  306  / 1 =  suprafata din masuratori  20,00  ha  
Lot 2 format din parcela  Ps  306  / 2 =  suprafata din masuratori  9,64  ha 
Lot 3  format din parcela Ps  306  / 3 =  suprafata din masuratori  9,33  ha.   
Lot 4 format din parcela Ps 306 / 4 = suprafata din masuratori 3,73 ha  



Lot 5 format din parcela De 306 / 5 = suprafata din masuratori 0,18 ha. 
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  sase    al ordinei de zi. 
6. Proiect de hotarare 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. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
Doamna Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi da citire raportului 

compartimentului de specialitate prin care se propune concesionarea prin licitatie 
publica cu strigare  a imobilului – teren  intravilan in suprafata de 100 mp  situat pe str. 
Muzeului, nr. 8 B  aflat in domeniu  public  al Comunei Adamclisi conform H.C.L. nr. 5 / 
13.02.2013  . 

Se propune aprobarea  Instructiunilor  de participare la licitatie in vederea 
concesionarii  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. 

Se propune insusirea  Studiului de oportunitate  si aprobarea caietului de sarcini 
privind concesionarea   prin licitatie publica a imobilului – 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. 

De asemenea se propune aprobarea contractului cadru de concesionare conform 
in forma prezentata Consiliului Local Adamclisi. 

Contractul de concesiune pentru terenul in suprafata de 100 mp  se incheie pe o 
durata de 25 de  ani cu posibilitatea  de prelungire cu cel mult jumatate din durata 
initiala. 

 Consiliul local Adamclisi  îşi însuşeşte raportul de evaluare al terenului in 
suprafata de 100 mp , executat de S.C. TERTET S.R.L. – expert evaluator  care stabileste 
nivelul minim al redevenţei  anuale datorate de concesionar la valoarea de  1,1  dolar 
/mp / an, respective  110 dolari pentru toata suprafata de 100 mp, in lei la cursul BNR 
din ziua  anterioara  platii. 

Redeventa anuala pentru terenul  in suprafata de 100  mp care face obiectul 
concesiunii se va stabili astfel incat sa se asigure recuperarea valorii terenului stabilit de 
S.C. TERTET S.R.L.  – expert evaluator in termen de  25  de ani.Redeventa adjudecata  se 
va actualiza anual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Stratistica. 
Redeventa valorica a concesiunii va avea o valoare de pornire  la licitatie de 5  dolari / 
an. 
           Redevenţa se va achita anual, în lei, la cursul dolar  comunicat de BNR în ziua 
anterioară plăţii, până la data de 31.03., a fiecărui an, pe toata durata concesiunii. 
Pentru anul 2013  redevenţa se va achita, în termen de 90  de zile de la semnarea 



contractului,  proporţional cu perioada din an pentru care contractul de concesiune îşi 
produce efectele. 

Conform art. 36, alin. (1) si (2) din Legea nr. 50 / 1991 , republicata, privind 
autorizarea executarii lucrarilor  de constructii, persoanele fizice si juridice care 
beneficiaza de teren in conditiile prezentei hotarari, sunt obligate sa solicite emiterea 
autorizatiei de construire si sa inceapa constructia in termen de cel mult un an de zile de 
la data incheierii contractului de concesiune. In cazul neindeplinirii cumulative a 
obligatiilor mentionate , contractul de concesiune isi pierde valabilitatea. 
         Se propune  constituirea Comisiei de licitatie in urmatoarea componenta: 
            Presedinte - Rasit Beinur – Viceprimar comuna Adamclisi. 
            Membrii : Sibel Serif – Secretar comuna Adamclisi 
                               Slabu Marian – Inspector Primaria Adamclisi 
                               Firica Lucia – referent Primaria Adamclisi 
                               Zamfir Marian – referent Primaria Adamclisi. 

Pretul pentru obtinerea documentatiei de atribuire se stabileste in cuantum de 
50 de lei. Taxa  de  participare se stabileste in cuantum de 100 lei. 

Se imputerniceste dl. Burcea Anton Tudorel , primarul comunei Adamclisi   sa 
incheie si sa semneze  contractul de concesiune a terenului prevazut la art. 1, in forma 
prevazuta de lege, precum  si sa indeplineasca conditiile de publicitate prevazute de 
lege. 

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  sapte    al ordinei de zi. 
7. Proiect de hotarare 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. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.    
 Doamna Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi da citire raportului 

compartimentului de specialitate prin care se propune concesionarea prin licitatie 
publica cu strigare  a imobilului – teren  intravilan in suprafata de 30,71  mp  situat pe 
str. Traian, nr. 19  aflat in domeniu  public  al Comunei Adamclisi conform H.C.L. nr. 5 / 
13.02.2013  . 

Se propune aprobarea instructiunilor   de participare la licitatie in vederea 
concesionarii  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. 

Se propune insusirea  Studiului  de oportunitate si aprobarea caietului de sarcini  
privind concesionarea   prin licitatie publica a imobilului – 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 –conform anexei nr. 3, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

De asemenea se propune  aprobarea contractului  cadru de concesionare in 
forma prezentata Consiliului Local Adamclisi. 
             Contractul de concesiune pentru terenul in suprafata de 30,71 mp  se incheie pe 
o durata de 25 de  ani cu posibilitatea  de prelungire cu cel mult jumatate din durata 
initiala. 

Consiliul local Adamclisi  îşi însuşeşte raportul de evaluare al terenului in 
suprafata de 30,71 mp , executat de S.C. TERTET S.R.L. – expert evaluator  care 
stabileste nivelul minim al redevenţei  anuale datorate de concesionar la valoarea de  
1,1  dolar /mp / an, respectiv  34  dolari pentru toata suprafata de 30,71  mp, in lei la 
cursul BNR din ziua  anterioara  platii. 

 Redeventa anuala pentru terenul  in suprafata de 30,71   mp care face obiectul 
concesiunii se va stabili astfel incat sa se asigure recuperarea valorii terenului stabilit de 
S.C. TERTET S.R.L.  – expert evaluator in termen de  25  de ani.Redeventa adjudecata  se 
va actualiza anual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Stratistica. 
Redeventa valorica a concesiunii va avea o valoare de pornire  la licitatie de 2   dolari / 
an. 
           Redevenţa se va achita anual, în lei, la cursul dolar  comunicat de BNR în ziua 
anterioară plăţii, până la data de 31.03., a fiecărui an, pe toata durata concesiunii. 
Pentru anul 2013  redevenţa se va achita, în termen de 90  de zile de la semnarea 
contractului,  proporţional cu perioada din an pentru care contractul de concesiune îşi 
produce efectele. 

Conform art. 36, alin. (1) si (2) din Legea nr. 50 / 1991 , republicata, privind 
autorizarea executarii lucrarilro de constructii, persoanele fizice si juridice care 
beneficiaza de teren in conditiile prezentei hotarari, sunt obligate sa solicite emiterea 
autorizatiei de construire si sa inceapa constructia in termen de cel mult un an de zile de 
la data incheierii contractului de concesiune. In cazul neindeplinirii cumulative a 
obligatiilor mentionate , contractul de concesiune isi pierde valabilitatea. 
         Se propune constituirea  Comisiei de licitatie in urmatoarea componenta: 
            Presedinte - Rasit Beinur – Viceprimar comuna Adamclisi. 
            Membrii : Sibel Serif – Secretar comuna Adamclisi 
                               Slabu Marian – Inspector Primaria Adamclisi 
                               Firica Lucia – referent Primaria Adamclisi 
                               Zamfir Marian – referent Primaria Adamclisi. 
           Pretul pentru obtinerea documentatiei de atribuire se stabileste in cuantum de 50 
de lei. Taxa  de  participare se stabileste in cuantum de 100 lei. 

 Se imputerniceste dl. Burcea Anton Tudorel , primarul comunei Adamclisi   sa 
incheie si sa semneze  contractul de concesiune a terenului prevazut la art. 1, in forma 
prevazuta de lege, precum  si sa indeplineasca conditiile de publicitate prevazute de 
lege. 

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  opt    al ordinei de zi. 

8. Proiect de hotarare 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. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.    
Se propune aprobarea  raportului  de evaluare  privind vanzarea 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 conform masuratorilor (355 mp din 
acte), (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 comunei Adamclisi, situat in intravilanul 
localitatii  Urluia, Str. Libertatii, nr. 47, comuna Adamclisi  . 

De asemenea se propune  vanzarea prin negociere directa,  in baza dreptului de 
preemtiune prevazut de art. 123, alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 215  / 2001 republicata 
domnului 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 H.C.L. nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea inventarului  domeniului privat 
al comunei Adamclisi, situat in intravilanul localitatii Urluia, str. Libertatii, nr. 47, 
comuna Adamclisi. 

 Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de 
preemtiune prevazut de art. 123 din legea nr. 215 / 2001 republicata a administratiei 
publice locale. 

 Contractul de vanzare – cumparare pentru terenul mentionat se incheie in   
termen de   45   de zile de la incheierea procesului verbal de negociere directa. 
  axele ocazionate de incheierea contractului de vanzare – cumparare  in forma 
autentica vor fi suportate de catre cumparator. 

Consiliul Local Adamclisi isi insuseste raportul de evaluare al terenului 
mentionat, intocmit de catre S.C. TERTET S.R.L. si stabileste nivelul minim al pretului de 
la care porneste negocierea la valoarea  de 0,68 dolar / mp / an  la cursul BNR din ziua 
anterioara platii pentru imobilul teren in suprafata de 1800 mp, respectiv 1224 dolari 
pentru intreaga suprafata  de  1800 mp.  

 Plata se va achita integral , in lei, la cursul comunicat de BNR din ziua anterioara 



platii. 
Se propune  constituirea comisiei de vanzare  prin negociere directa a imobilului 

teren prevazut la art. 2, in urmatoarea  componenta: 
Presedinte : Burcea Anton Tudorel – primarul comunei Adamclisi 
Membrii: Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi 
                 Slabu  Marian – inspector in cadrul Primariei Adamclisi; 
                  Zamfir  Marian – referent in cadrul Primariei Adamclisi; 
                  Sibel Serif – secretarul comunei Adamclisi . 

Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decat cel stabilit prin 
raportul de evaluare insusit  de catre Consiliul Local Adamclisi. 

Inventarul  domeniului  privat al comunei Adamclisi se va modifica in mod 
corespunzator. 

Se imputerniceste domnul Burcea Anton Tudorel primarul comunei Adamclisi in 
vederea reprezentarii comunei Adamclisi pentru perfectarea si incheierea actelor de 
vanzare - cumparare.  

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  opt    al ordinei de zi. 
9. Proiect de hotarare privind  completarea HCL nr. 6 / 28.06.2012 privind organizarea  
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta pe 
principalele domenii de activitate. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.    
Doamna Petrut Mariana da citire expunerii de motive privind   completarea HCL 

nr.  6 / 28.06.2012 , privind organizarea comisiilor de specialitate  in cadrul Consiliului 
Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta pe principalele domenii de activitate. 

In urma scrutinului electoral pentru alegerea autoritatilor publice locale, s-a 
constituit Consiliul Local al  comunei Adamclisi, conform Hotararii Consiliului Local nr. 6 
 /28.06.2012; 

Intrucat, dupa constituire, in conformitate cu prevederile dispozitiilor art. 54 din 
Legea 215/2001, Consiliul Local, prin HCL nr. 6 /28.06.2012, si-a organizat comisii de 
specialitate, pe principalele domenii de activitate, comisii din care fac parte numai 
consilierii locali, acestea avand ca atributii analizarea si avizarea  proiectelor de hotarare  
din domeniul lor de activitate, supuse spre analiza si dezbatere Consiliului Local; 

In conformitate cu prevederile OG 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si ale art. 38 alin. (1), (3) si (4)  din Regulamentul de Organizare si Functionare 
al  Consiliul Local,  organizarea comisiilor de specialitate  si nominalizarea membrilor 
Consiliului Local in cadrul acestora, se face de catre fiecare grup de consilieri reprezentat 
in Consiliul Local . Stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate  reprezinta atributul 
Consiliului Local, care este alcatuit din 11 consilieri locali in functie, din care 11 au fost 
validati; 
 Deasemenea, in organizarea comisiilor de specialitate, era  necesar sa se respecte 



configuratia alegerilor locale din anul 2012, cat si, de regula, optiunea acestora, 
pregatirea profesionala  a fiecarui consilier local si  domeniul in care isi desfasoara 
activitatea.  
Potrivit art. 38, alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local 
Adamclisi  incadrarea membrilor  Consiliului Local pe comisii de specialitate se face pe 
baza optiunii fiecarui consilier local, tinandu-se seama de pregatirea si specializarea 
fiecaruia si de asigurarea reprezentativitatii  rezultate din alegeri, pentru fiecare 
comisie. 

In temeiul    prevederilor art. 54, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata,  cu modificările şi 
completările ulterioare;  

Avand in vedere considerentele sus-mentionate, doamna consilier Mariana 
Petrut  propune  completarea HCL nr 6 / 28.06.2012 , privind stabilirea si organizarea 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Adamclisi pe 
principalele domenii de activitate. 

Urmare a supunerii la vot proiectul  de hotarare  s-a respins cu 4  de voturi 
,,pentru” 0 abţinere şi 7,,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, 
                           CONSILIER, 
                         OANCEA VASILE                                           CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                          SECRETAR, 
                                                                                                         Jr. Sibel Serif 
 
 
  
 


