
  ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI                                                                          
     PRIMAR 
                                                      D I S P O Z I T I  E 
                                                      ============== 

privind convocarea  de îndată  la sedinta  a  Consiliului Local Adamclisi   in  data  de   11 ianuarie 
2013 

          
              

Burcea Anton Tudorel,  primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
Avand in vedere necesitatea dezbaterii unor probleme cu caracter general  si social ce 

privesc activitatea Consiliului local Adamclisi, judetul Constanta; 
           In temeiul prevederilor art. 39, alin(4)  si art. 68, alin (l) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

D I S P U N: 
       
   Art.1. Se convoaca  de indata  Consiliul Local Adamclisi, judetul Constanta in sedinta  din data de  
11 ianuarie 2013, orele  09:00, la sediul  Primariei comunei Adamclisi din localitatea Adamclisi, 
sedinta care va avea urmatoarea ordine de zi : 
 
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea  reorganizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul scolar 
2013-2014. 
 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
2. Proiect de hotarare privind  stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale şi amenzilor   aplicabile   
persoanelor   fizice  şi  juridice  în  anul  fiscal  2013  precum şi a Regulamentului  privind  stabilirea  
activităţilor   pentru  care  se  vor  percepe taxe  speciale 
 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
Art. 2. Secretarul comunei se va ocupa cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentri dispozitii 
prin convocarea consilierilor in  termenul prevazut de lege si o va comunica tuturor persoanelor si 
institutiilor interesate, Institutiei  Prefectului Judetului Constanta pentru control si verificarea 
legalitatii. 
 
 
 
                                 PRIMAR                                Avizat pentru legalitate 
                           Burcea Anton Tudorel                            Secretar 
                                                                                             Sibel Serif  
  Data :  10.01.2013  
  Nr.    1 



 
 
ROMANIA                                                                                    Anexa la dispozitia 
JUDETUL CONSTANTA                                                           nr.  1   din  10.01.2013 
COMUNA ADAMCLISI                                                                       
     PRIMAR 
 

C O N V O C A T O R 
=================== 

                  
   In temeiul Dispozitiei nr. 1 din data de  10.01.2013 a primarului comunei Adamclisi, 
judetul Constanta, sunteti invitati  de indata  la sedinta  Consiliului  local  Adamclisi  din 
data de  11 ianuarie 2013 , orele  09.00  la sediul  Primariei comunei Adamclisi  din 
localitatea  Adamclisi , sedinta care are  urmatoarea ordine de zi :   
 
Proiect de  hotarare  privind  aprobarea  reorganizarii si functionarii  retelei  scolare  a 
unitatilor de invatamant  preuniversitar de stat de pe raza comunei  Adamclisi, judetul 
Constanta pentru anul scolar 2013-2014. 
 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
2. Proiect de hotarare privind  stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale şi amenzilor   
aplicabile   persoanelor   fizice  şi  juridice  în  anul  fiscal  2013  precum şi a Regulamentului  
privind  stabilirea  activităţilor   pentru  care  se  vor  percepe taxe  speciale 
 
 MEMBRII  CONSILIULUI LOCAL 
 

l. FLOCA IONUT________________ 
2. OANCEA VASILE_______________ 
3.  VLAD NICULAIE________________ 
4.  PETRUT MARIANA_______________ 
5.  NEACSU FLOREA IULIAN_____________ 
6. RASIT BEINUR__________________ 
7.  OPREA MARIAN________________ 
8. BURCEA DORIAN_______________ 
9. SERBANESCU DORINA – CICILIA_________________ 
10.   VIZIREANU IULIAN______________________ 
11.   ISMAIL CONSTANTA___________________ 

 
PRIMAR 

 
Burcea Anton Tudorel 

                                        



ROMÂNIA  

 COMUNA  ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL  

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

Privind  aprobarea  reorganizarii  si functionarii retelei scolare  a unitatilor de 
invatamant  preniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta 

pentru anul scolar 2013 - 2014 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotarare si expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, 
primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta cu privire la aprobarea 
reorganizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru 
anul scolar 2013 - 2014; 

• Adresa nr. 4475 A din  13.12.2012  a Inspectoratului Scolar Judetean Constanta  
inregistrata la Primaria comunei Adamclisi sub nr. 4932 / 27.12.2012  prin care 
solicita spre avizare propunerile Consiliului Local Adamclisi privind functionarea 
unitatilor de invatamant de pe raza teritoriala de competenta, in anul scolar 
2013 – 2014, daca se are in vedere reorganizarea retelei scolare la nivelul 
comunei Adamclisi; 

• Adresa nr. 1 / 11.01.2013 a Liceului Tehnologic ,, Jean Dinu’’ Adamclisi; 
• Avizul comisiei de specialitate nr. 2 pentru invatamant, sanatate si familie, 

munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, activitati social - 
culturale; 

• Prevederile art. 19, alin. (4) ,  lit. a) si c) si art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1 / 2011 a 
educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 4, alin. (3) din H.G. nr. 1395 / 2010 privind finantarea unitatilor 
de invatamant pe baza standardelor de cost pe elev / prescolar, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• Prevederile din O.M.E.C.T.S.  nr. 6564 /  17.02.2011 privind aprobarea Procedurii 
de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de 
invatamant preuniversitar  cu personalitate juridica si a structurilor arondate 
acestora cu nivelul cel mai inalt de invatamant scolarizat in unitatea de 
invatamant respectiva; 

• Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 6212 / 13.11.2012; 
• Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 



• În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d),   art. 36 alin. (6),  lit. a), pct. 1  
raportat la alin. (2), lit. d) , art. 39, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b) coroborat cu 
art. 45, alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

SE PROPUNE: 

  Art. 1 - Reorganizarea si functionarea retelei scolare a unitatilor de invatamant  
preuniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 
scolar 2013 – 2014, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare.   

   Art. 2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul 
comunei Adamclisi, domnul Burcea Anton Tudorel si reprezentantul legal al Liceului ,, 
Jean Dinu’’ Adamclisi. 

 Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor 
abilitate pentru ducerea la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru 
control si verificarea legalitatii. 

  

 

 

 

NR. 1                                               INITIATOR                                        CONTRASEMNAT 

DATA 11.01.2013                            PRIMAR                                               SECRETAR 

                                           BURCEA ANTON TUDOREL                             SIBEL SERIF 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR.  1   LA H.C.L.  NR.  1    DIN 11.01.2013 

 

Nr. crt. Unitatea de invatamant cu  
personalitate juridica 

Nivelul de 
invatamant 

Adresa  Unitatea de 
invatamant fara 

personalitate  
juridica (structura) 

1 Liceul  tehnologic ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Primar, 
Gimnazial, 
Liceal 

Profesional  

 

Localitatea 
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

 

2 Liceul  tehnologic ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Prescolar Localitatea 
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

Gradinita cu 
program normal 
Adamclisi 

3 Liceul tehnologic  ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Prescolar Localitatea 
Urluia, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

Gradinita cu 
program normal 
Urluia 

4 Liceul  tehnologic ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Prescolar Localitatea  
Zorile,  
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

Gradinita cu 
program normal 
Zorile 

5 Liceul tehnologic  ,, Jean Primar Localitatea 
Urluia, 

Scoala primara nr. 



Dinu’’ Adamclisi comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

1 Urluia 

6 Liceul  tehnologic ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Primar Localitatea 
Zorile, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

Scoala primara nr. 
2  Zorile 

 

 

  

         INITIATOR                                                                                        CONTRASEMNAT 

          PRIMAR                                                                                                 SECRETAR 

BURCEA ANTON TUDOREL                                                                           SIBEL SERIF 

 

 

 

 

 

 



             
ROMÂNIA 
  JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                
   COMUNA  ADAMCLISI                                                                  
     CONSILIUL LOCAL                        

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale şi amenzilor  
aplicabile persoanelor fizice şi juridice în anul fiscal 2013 
precum şi a Regulamentului privind stabilirea activităţilor 

pentru care se vor percepe taxe speciale 
 

 

 Examinând: 

− expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel – primarul comunei 
Adamclisi,  

− raportul de specialitate al Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 
Comunei Adamclisi, 

− avizul Comisiei  de specialitate al Consiliului Local Adamclisi nr. 1 pentru agricultura, 
activitati economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia 
mediului si turism, administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarie 
comunala ; 

− avizul de legalitate al Secretarului comunei Adamclisi, 

În baza: 
− art.36 alin.(4) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
− art.27 şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
− Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
− Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, 

aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
− H.G. nr. 1309 / 2012, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 

locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
fiscal 2013; 

− Ordonanta Guvernului nr. 1/ 09.01.2013 pentru reglementarea  unor masuri financiar 
– fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale; 

− Codului de Procedură Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
− O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, 



În temeiul: 
− art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

SE PROPUNE: 

 

 Art.1 (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, 
localitatea de reşedinţă Adamclisi are rangul IV, iar satele Abrud, Haţeg, Urluia şi Zorile 
au rangul V. 

 (2) Stabilirea zonei A în vederea stabilirii valorilor impozabile la clădirile şi alte 
construcţii aparţinând contribuabililor, precum şi a impozitului pe terenurile deţinute în 
proprietate de contribuabili. 

 Art.2 Aprobarea nivelului  impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale, altor taxe 
locale şi amenzilor aplicabile persoanelor fizice şi juridice în anul fiscal 2013, astfel cum 
sunt prevăzute în anexele următoare, şi anume:  

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.9 – alte taxe locale; 
j) Anexa nr.10 – taxe speciale; 
k) Anexa nr.12 – taxele extrajudiciare de timbru; 
l) Anexa nr.13 – amenzi şi sancţiuni. 

 Art.3 Aprobarea Regulamentului  privind stabilirea activităţilor pentru care se vor 
percepe taxe speciale, astfel cum este prevăzut în anexa nr.11 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 (1) Impozitele şi taxele locale anuale se calculează prin rotunjire, în sensul 
că fracţiunile sub 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 0,50 lei se 
întregeşte la 1 leu, prin adaos. Rotunjirea se aplică la fiecare tip de creanţă în parte, 
respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie. 

 (2) Controlul şi încasarea taxelor menţionate la art.2 şi art.3 din prezenta 
hotărâre se face prin grija Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 
comunei Adamclisi. 

 Art.5  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data adoptarii.  

 Art.6 Secretarul comunei Adamclisi va comunica prevederile prezentei Hotărâri 



Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa pentru control si verificarea legalitatii, precum 
şi persoanelor  si institutiilor interesate pentru ducerea ei la indeplinire. 

  
 

 

                        INITIATOR ,   
Avizat pentru legalitate 

Primar,  Secretar, 

BURCEA   ANTON   TUDOREL   
ŞERIF SIBEL 

  

 
 

 

 

 

 

 

Adamclisi, 11.01.2013 

Nr. 2  
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