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MINUTA 
Sedintei  ordinare  din  10.04.2012  a Consiliului Local al comunei 

Adamclisi 
 
 
 

 Convocarea sedintei a fost facuta de catre primarul comunei Adamclisi prin 
Dispozitia nr.  89  /  05.04.2012. 
 Din numarul total de 11 consilieri alesi  au participat  11 consilieri, sedinta fiind 
legal constituita. 
 Sunt prezenti : domnul Burcea Anton Tudorel – primarul comunei Adamclisi, 
domnul Burcea Dorian – viceprimarul comunei Adamclisi si domnisoara Sibel Serif – 
secretara comunei Adamclisi. 
 Sedinta este deschisa de catre domnul consilier Rasit Beinur, presedinte  de 
sedinta care informeaza plenul ca este intrunit  cvorumul astfel incat  sedinta este legal 
constituita  si isi poate desfasura lucrarile. 
 Se da cuvantul domnului primar Burcea Anton Tudorel pentru a prezenta 
proiectul ordinii de zi. 
 In  cadrul  sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari: 
 
1.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 13 / 10.04.2012  privind 
aprobarea rectificarii bugetului de venituri  si cheltuieli al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta pe anul 2012  cu 11   voturi pentru din cei  11  consilieri prezenti din totalul de 
11 consilieri in functie. 
 
2. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  14 / 10.04.2012  privind 
aprobarea  Regulamentului  serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile 
administrativ – teritoriale membre  ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si 
de canalizare ,, Apa – Canal’’ Constanta in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. 
RAJA S.A. Constanta precum si Contractul de furnizare / prestare a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare  cu  11 voturi pentru din cei 11  consilieri prezenti din 
totalul de 11 consilieri in functie. 
 
3. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  15 / 10.04.2012  privind 
modificarea  Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, 
Apa – Canal ‘’ Constanta in care comuna Adamclisi este membru asociat cu  11 voturi 
pentru din cei 11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 



 
 
4. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  16 / 10.04.2012 privind 
aprobarea  dezmembrarii in trei loturi distincte a unui teren in suprafata de 11,20 ha 
avand categoria de folosinta pasune din parcela Ps 571 apartinand domeniului privat al 
comunei Adamclisi, judetul Constanta  cu  11 voturi pentru din cei 11  consilieri prezenti 
din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
Sedinta se inchide la ora 16,30. 
 
  
 
 

In conformitate  cu dispozitiile art. 10 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, minuta se va publica la sediul Primariei comunei 
Adamclisi si pe site-ul propriu. 
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