
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

MINUTA 
Sedintei  ordinare  din  data de 27  noiembrie   2012  a Consiliului Local al comunei 

Adamclisi 
 
 

Convocarea sedintei a fost facuta de catre primarul comunei Adamclisi prin 
Dispozitia nr.   439   /  21.11.2012. 
 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 Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi si domnisoara Sibel Serif – 
secretara comunei Adamclisi. 
 Sedinta este deschisa de catre doamna Petrut Mariana , presedinta  de sedinta 
care informeaza plenul ca este intrunit  cvorumul astfel incat  sedinta este legal 
constituita  si isi poate desfasura lucrarile. 
 Presedintele de sedinta   prezenta proiectul ordinii de zi. 
 In  cadrul  sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari: 
 
1.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 25 / 27.11.2012  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.  26 / 27.11.2012  privind 
aprobarea listelor bunurilor considerate de strica necesitate pentru nevoile familiale si a 
listelor bunurilor care nu sunt considerate de strica necesitate pentru nevoile familiale 
precum si aprobarea   limitelor veniturilor potentiale provenite din valorificarea 
bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri  prevazute  in lista bunurilor 
considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei persoane singure / familii , limite 
necesare determinarii venitului net lunar pentru beneficiarii de venit minim garantat pe 
anul 2013   cu  11 voturi pentru, -  impotriva   din cei 11  consilieri prezenti din totalul de 
11 consilieri in functie. 
 
3. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  27 / 27.11.2012  privind  
aprobarea aderarii orasului Predeal  in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, 
Apa – Canal Constanta’’ in care comuna Adamclisi este membru asociat cu 10 voturi 
pentru, 1 vot impotriva  din cei 11 consilieri prezenti  din totalul de 11 consilieri in 
functie. 



 
Sedinta se inchide la ora 15:30. 
 
 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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