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PROCES-VERBAL, 
 

Incheiat astazi, 12  septembrie 2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a 
Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  septembrie. 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  306  /06.09.2012  
a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 
dispozitia nr.  306 / 06.09.2012.   
 Domnii consilieri fac propuneri pentru  alegerea presedintelui de sedinta. Sunt 
propusi  domnul consilier Floca Ionut si doamna consilier Petrut Mariana. 
 Presedinte de sedinta  a fost ales  cu  7 voturi pentru  si trei voturi impotriva 
doamna consilier  Petrut  Mariana. 
 Şedinţa de astăzi va fi deschisă de doamna Petrut Mariana, preşedinta de 
şedinţă. 
           La sedinta de consiliu participa un numar de 10  consilieri locali din totalul de 10  
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 iulie 2012. 

Doamna presedinta  intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal 
de la sedinta din data de  31 iulie 2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma 
supunerii la vot a fost aprobat cu  10  voturi pentru din cei  10  consilieri prezenti din 
totalul de 11 consilieri in functie. 
 La lucrarile sedintei participa domnul primar Burcea Anton Tudorel ,  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 scutirii de la plata impozitelor datorate  
bugetului local pentru cladiri, teren intravilan, teren extravilan si autoturism pentru 
membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Adamclisi, judetul 

mailto:@yahoo.com


Constanta.  
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii valabilitatii documentatiei PUZ ,, 
Parc eolian cu drumuri de acces si statie interconexiune SEN comuna Adamclisi, judetul 
Constanta beneficiar S.C. ENOL GRUP S.A. si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A. aprobat prin 
HCL nr. 55 / 03.11.2011.  
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea utilizarii sumei reprezentand subventia pentru 
pasune stabilita fata de Primaria comunei Adamclisi de catre A.P.I.A. Bucuresti  pentru 
achizitionarea unor bunuri necesare  desfasurarii in bune conditii a activitatii in cadrul 
institutiei.  
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
Supusa la vot ordinea de zi se aproba cu 9 voturi pentru si 1 vot impotriva  din cei  10 
consilierii prezenti la sedinta din totalul de 11 consilieri in functie.           

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. 
  Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
 Domnul  Slabu Marian  inspector contabil in cadrul Primariei comunei Adamclisi  
prezinta referatul privind aprobarea rectificarii  bugetului de venituri si cheltuieli al  
comunei Adamclisi, judetul Constanta.     
 Se propune modificarea  Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr.  17 /  
27.04.2012  privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei 
obiectivelor de investitie pe anul 2012 al Consiliului Local al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta  in sensul rectificarii  bugetului local  al Consiliului Local Adamclisi pentru anul 
2012  cu un volm de : 
- Venituri  total  – 3.035.746   lei ; 
   Din care : 
- Venituri proprii  –  875.600  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 – 
591.687   lei ; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru  invatamnt -  873.903  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru ajutor social – 25.395  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu 
handicap – 59.110  lei ; 



- Sume alocate din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului – 20.000 lei ; 
- Subvenţii  pentru  ajutor  de  încălzire –  59.238     lei ; 
 
- Total  venituri  buget –  3.035.746       lei  . 
Se propune aprobarea   unui  volum  total  de  cheltuieli   3.035.746  lei, din care : 
- Administratie publica – 682.000     lei  ; 
- Învăţământ –  924.103   lei; 
Din care : 
 - investitii -  6.200 lei; 
- Alte activitati de administratie publica generala –  30.000  lei. 
 
- Cultură , religii  şi  alte  activităţi  sportive –  255.000   lei  ; 
Din care pentru investitii – 100.000  lei ; 
- Asistenţă  socială , ajutoare  şi  indemnizaţii – 256.633    lei  ; 
- Servicii  şi  dezvoltare  publică – 192.610     lei ; 
-Cheltuieli  drumuri – 440.000 lei  din care investitii 400.000 lei. 
- Alte actiuni economice PSI –  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 – 80.000 lei ; 
- Total  cheltuieli –  3.035.746  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. 

Se aproba  suplimentarea listei de investitii cu un  tractor si lama de zapada 
pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii in cadrul Primariei Adamclisi si radierea 
din lista a investitiei  ,,Intretinere – asfaltare drumuri comunale ( DC 31 Adamclisi – 
Zorile) ’’. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 10 de voturi ,,pentru” 0 abţinere şi 0 
,,împotrivă” din  10  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 hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor datorate  
bugetului local pentru cladiri, teren intravilan, teren extravilan si autoturism pentru 
membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta.  
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
 Se propune scutirea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al 
comunei Adamclisi de la plata impozitelor datorate  bugetului local pentru cladirea 



folosita ca domiciliu, teren intravilan, teren extravilan si autoturism  in limita unui plafon 
de 400 lei / an  in baza contractului de voluntariat  cu respectarea procedurilor legale. 

Persoanele scutite de la plata impozitelor datorate  bugetului local pentru cladiri, 
teren intravilan, teren extravilan si autoturism  sunt prezentate in Anexa nr. 1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Domnul consilier Floca Ionut nu este de acord cu  membrii propusi  in cadrul 
Serviciului Voluntar Pentru Situatii de Urgenta al comunei Adamclisi. 

 Facilitatile acordate membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al 
comunei Adamclisi  respectiv scutirea  de la plata impozitelor datorate  bugetului local 
pentru cladirea folosita ca domiciliu, teren intravilan, teren extravilan si autoturism   se 
pot transfera si asupra membrilor familiei acestora care detin cladiri, teren extravilan, 
teren intravilan, autoturism in situatia in care membrii Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta nu detin  in proprietate bunurile mentionate anterior. 

Persoanele scutite de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului local 
pentru cladiri, teren intravilan, teren extravilan si autoturism sunt urmatoarele: Pavel 
Ionut, Craciun Petre, Ghita Alexandru, Falosu Radu, Macreanu Viorel, Burcea Gheorghita 
, Badea Ionel, Dinu Viorel, Nicolae Iulian, Floca Aurelian, Neagu Ionel, Madularescu 
Romica, Chiritescu Dumitru , Zamfir Marian, Paun Anghel, Florea Ionel, Geamai ismet, 
Floca Dumitru, Ghita marin, Burcea Vasile, Firica Lucian, Lupu Catalin. 

  Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 7 de voturi ,,pentru” 0 abţinere şi 3  
,,împotrivă” din  10   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 hotarare privind  aprobarea prelungirii valabilitatii documentatiei PUZ ,, 
Parc eolian cu drumuri de acces si statie interconexiune SEN comuna Adamclisi, judetul 
Constanta beneficiar S.C. ENOL GRUP S.A. si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A. aprobat prin 
HCL nr. 55 / 03.11.2011.  
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Doamna secretar Sibel Serif da citire Avizului de oportunitate nr. 3309 / 2012  
intocmit de catre domnul Garabetian Ardases ca urmare a cererii adresate de S.C. ENOL 
GRUP S.A. si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A. prin care solicita aprobarea prelungirii 
documentatiei de urbanism privind ,,PUZ – Parc eolian cu drumuri de acces si statie  
interconexiune  SEN comuna Adamclisi ‘’ aprobat prin HCL nr. 55 / 03.11.2011 cu 30 de 
luni. 
 Suprafata zonei studiate este de 8483 ha proprietate privata  persoane fizice si / 
sau juridice cu care S.C. ENOL GRUP S.A. si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A. are incheiate 
contracte de concesiune si domeniu privat si public de interes local aflat in 
administrarea Consiliului Local al comunei Adamclisi cu care initiatorul proiectului are 
contract de asociere in participatiune. 
 Tinand cont de stadiul avansat in care se afla proiectul , de perioada de criza 
economica si de eforturile solicitantilor de a finaliza  proiectul si de a mobiliza  resursele 
financiare necesare autorizarii si demararii lucrarilor se considera oportuna prelungirea 
valabilitatii documentatiei de urbanism PUZ nr. 55 / 03.11.2011 pentru investitia 
,,Amenajare parc eolian cu drumuri de acces si statie interconexiune SEN , extravilanul 



comunei Adamclisi’’. 
 Se propune aprobarea  prelungirii valabilitatii  documentatiei  privind ,, P.U.Z.-  
Parc eolian cu drumuri de acces si statie interconexiune SEN , comuna Adamclisi, judetul 
Constanta  ‘’ beneficiar  S.C. ENOL GRUP S.A. si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A. cu perioada 
de 30 de luni de la data adoptarii prezentei  hotarari , conform documentatiei de 
urbanism si planselor atasate documentatiei,  aprobate prin H.C.L. nr. 55 / 03.11.2011. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia nu este de acord cu prelungirea 
valabilitatii documentatiei prezentate cu 30 de luni. Dansa propune prelungirea 
valabilitatii documentatiei cu 12 luni. 
             Documentatia de urbanism privind ,, P.U.Z.-  Parc eolian cu drumuri de acces si 
statie interconexiune SEN, comuna Adamclisi, judetul Constanta ‘’  beneficiar  S.C. ENOL 
GRUP S.A. si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A., se pastreaza si se arhiveaza prin grija 
compartimentului urbanism din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adamclisi. 
              Valabilitatea documentatiei este de 30 de  luni de la data adoptarii prezentei 
hotarari  cu posibilitatea prelungirii in conditiile legii. 
               Conditiile tehnice, economice si juridice privind documentatia ,, P.U.Z.-  Parc 
eolian cu drumuri de acces si statie interconexiune SEN , comuna Adamclisi, judetul 
Constanta  ‘’  beneficiar  S.C. ENOL GRUP S.A. si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A. sunt redate 
in referatul compartimentului de specialitate nr. 3309 / 07.09.2012, urmand ca 
investitorii sa ia act si impreuna cu sprijinul autoritatii executive sa se emita prelungirea  
valabilitatii  certificatului  de urbanism. 

 Primarul comunei va asigura coexistenta proiectelor de investitie sustinute atat 
de persoane fizice cat si de persoane juridice de drept privat, cat si asigurarea 
aplicabilitatii procedeelor de dezvoltare aprobate de Consiliul Local si alte autoritati 
publice de stat prin initiativa sa actionand in beneficial dezvoltarii comunitatii locale si 
pentru respectarea prevederilor legale. 

 Consiliul Local a luat act de toate avizele solicitate  prin Certificatul de Urbanism 
la faza PUZ si este de acord cu prelungirea valabilitatii  certificatului de Urbanism faza 
DTAC necesar in vederea obtinerii Autorizatiei de construire.  

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 10 de voturi ,,pentru” 0 abţinere şi 0 
,,împotrivă” din  10 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  patru  al ordinei de zi. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei reprezentand subventia pentru 
pasune stabilita fata de Primaria comunei Adamclisi de catre A.P.I.A. Bucuresti  pentru 
achizitionarea unor bunuri necesare  desfasurarii in bune conditii a activitatii in cadrul 
institutiei.  
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
             Se propune utilizarea  sumei  reprezentand subventia pentru pasune stabilita  
fata de Primaria comunei Adamclisi de catre A.P.I.A. Bucuresti pentru achizitionarea 
urmatoarelor bunuri necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii in cadrul 
institutiei: 

- Pompa  JSW complet echipata cu cablu alimentare si presotat; 



- furtun absortie pentru vidanja; 
- motosapa; 
- atomizor; 
- masina tuns iarba si accesorii. 

 Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 10 de voturi ,,pentru” 0 abţinere şi 0 
,,împotrivă” din  10  consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
 
    Diverse: 

Domnul consilier  Vlad ii informeaza pe domnnii consilieri cu privire la 
necesitatea amenajarii Cismelei din localitatea Urluia. 

Domnul Floca Ionut  le comunica domnilor consilieri ca locuitorii  din blocurile de 
pe raza localitatii Adamclisi sunt nemultumiti  de pretul platit la S.C. RAJA S.A. pentru 
consumul de apa  si pentru faptul ca  apometrele din apartamente nu sunt citite lunar. 
  La urmatoarea sedinta va fi invitat seful de post din Adamclisi pentru a prezenta 
un raport de activitate  si un reprezentat al S.C. RAJA S.A.  pentru a oferi detalii cu privire 
la fundamentarea pretului la apa  / mc . 

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

 
 
 
 
 
 
 PRESEDINTA  DE SEDINTA, 

                           CONSILIER, 
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                                                                                                                 SECRETAR, 
                                                                                                               Jr. Sibel Serif 
 


