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MINUTA 

Sedintei  ordinare   din  data de   12.02.2015      a  Consiliului  Local  al  comunei  

Adamclisi 

 

Convocarea sedintei a fost facuta de catre primarul comunei Adamclisi prin 

Dispozitia nr.  30 / 06.02.2015. 

 Din numarul total de 11 consilieri alesi  au participat  11  consilieri, sedinta fiind 

legal constituita. 

 Sunt prezenti : domnul Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi si 

domnisoara Sibel Serif – secretara comunei Adamclisi. 

 Sedinta este deschisa de catre domnul  Neacsu Florea Iulian presedinte de 

sedinta care informeaza plenul ca este intrunit cvorumul astfel incat sedinta este legal 

constituita  si isi poate desfasura lucrarile. 

 Presedintele de sedinta  prezinta proiectul  aflat  pe  ordinea  de  zi. 

 In  cadrul  sedintei a  fost adoptata  urmatoarea  hotarare:   

  

 

1. Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 1 / 12.02.2015    privind  aprobarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli, a estimarilor bugetare  pe perioada  2016 – 2018  si a listei 

obiectivelor de investitii pe anul 2015  al Consiliului Local al comunei Adamclisi, judetul 

Constanta. 

 

2. Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 2 / 12.02.2015  privind  aprobarea contului 

de incheiere a exercitiului bugetar anual la data de  31.12.2014  al comunei Adamclisi, 

judetul Constanta. 

     

3. Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 3/12.02.2015 privind aprobarea  

organigramei,  statului de functii  si a numarului de personal al aparatului de specialitate  

al primarului comunei  Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 2015 

     

4. Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 4/12.02.2015  privind aprobarea   Planului de 

actiuni si lucrari de interes local care vor fi efectuate cu persoanele majore apte de 

munca  din familiile beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr. 416 / 2001 

pentru anul 2015. 

 

5. Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 5 / 12.02.2015  privind aprobarea  scutirii de 

la plata taxei speciale de salubritate a unor  gospodarii din comuna Adamclisi, judetul 

Constanta . 



 

6. Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 6 / 12.02.2015  privind aprobarea   Startegiei 

de Dezvoltare Locala a comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru perioada 2014 -

2020 . 

 

7. Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 7 / 120.202.105  privind aprobarea  

modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – 

Canal Constanta. 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

 

Sedinta se inchide la ora  11.30 . 

 

 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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