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PROCES-VERBAL, 
 

Incheiat astazi, 31 iulie 2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului 
Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  iulie. 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  154 /25.07.2012  
a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului anexa la 
dispozitia nr.  154 / 25.07.2012.   
 Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul  Vlad Niculaie, preşedinte de şedinţă. 
           La sedinta de consiliu participa un numar de 10  consilieri locali din totalul de 11 
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  extraordinare  din data de   29  iunie  2012. 

Domnul presedinte  intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal  
din data de  29  iunie  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. 
           Domnul presedinte Vlad Niculaie  supune aprobarii Consiliului Local urmatoarele  
proiecte inscrise  pe ordinea de zi a sedintei: 
1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea   concesionarii  prin negociere directa de catre 
domnul Zamosteanu Mihai a imobilului in suprafata de 1800 mp – teren de sub 
constructie proprietate personala (grajd) in suprafata construita de 358 mp , (padoc)  in 
suprafata construita de 85 mp si teren aferent constructiei  in suprafata de 1357 mp 
identificata prin pozitia nr. 3 din anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea  
inventarului domeniului privat al Consiliului Local al comunei Adamclisi , situata in 
intravilanul localitatii Urluia, str. Libertatii, nr. 47, comuna Adamclisi. 
                                                                            Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea   concesionarii  prin negociere directa de catre 
domnul Mitaru Gheorghe a imobilului in suprafata de 995  mp – teren de sub 
constructie proprietate personala (locuinta, parter, 3 camere si dependinte) in suprafata 
construita de 69  mp si teren aferent constructiei  in suprafata de  926  mp identificata 
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prin pozitia nr. 2 din anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea  inventarului 
domeniului privat al Consiliului Local al comunei Adamclisi , situata in intravilanul 
localitatii  Adamclisi, str.  Ion Creanga , nr. 11, comuna Adamclisi. 
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea   noului Regulament de Organizare si 
Functionare a Consiliului Local al comunei Adamclisi. 
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
           

  In deschiderea sedintei, domnul presedinte  aduce la cunostinta consilierilor ca 
s-au dezbatut la comisiile de specialitate proiectele de hotarare si s-a acordat aviz 
favorabil pentru toate. 
           Domnul consilier Vlad Niculaie presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si  
prezinta proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi. 
            1. Proiect de hotarare privind  aprobarea   concesionarii  prin negociere directa de 
catre domnul Zamosteanu Mihai a imobilului in suprafata de 1800 mp – teren de sub 
constructie proprietate personala (grajd) in suprafata construita de 358 mp , (padoc)  in 
suprafata construita de 85 mp si teren aferent constructiei  in suprafata de 1357 mp 
identificata prin pozitia nr. 3 din anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea  
inventarului domeniului privat al Consiliului Local al comunei Adamclisi , situata in 
intravilanul localitatii Urluia, str. Libertatii, nr. 47, comuna Adamclisi. 
  Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
 Domnul primar  le aduce la cunostinta domnilor consilieri  Studiul de 
oportunitate şi caietul de sarcini pentru aprobarea  concesionarii  prin negociere directa 
de catre domnul Zamosteanu Mihai a imobilului in suprafata de 1800 mp – teren de sub 
constructie  proprietate personala  ( grajd )  in suprafata  construita  de 358   mp, 
(padoc) in suprafata construita de 85 mp   si teren aferent  constructiei in suprafata de  
1357   mp identificata prin pozitia nr. 3 din  anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind 
aprobarea inventarului domeniului privat al Consiliului Local Adamclisi , situata  in 
intravilanul localitatii Urluia, str. Libertatii, nr. 47 ,  comuna Adamclisi. 

Se propune   aprobarea concesionarii  prin negociere directa de catre domnul 
Zamosteanu Mihai a imobilului in suprafata de 1800 mp – teren de sub constructie 
proprietate personala  (grajd )  in suprafata construita   de 358  mp, (padoc)  in suprafata 
construita de 85 mp    si teren aferent constructiei in suprafata de 1357   mp 
indentificata prin pozitia nr. 3 din anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea 
inventarului  domeniului privat al Consiliului Local Adamclisi, situate in intravilanul 
localitatii Urluia, str. Libertatii, nr. 47. 

Contractul de concesiune pentru terenul in suprafata de 1800 mp  se incheie pe 
o durata de 49 ani cu  posibilitatea  de prelungire cu cel mult jumatate din durata 
initiala, cu aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 

Consiliul local Adamclisi   îşi însuşeşte raportul de evaluare al terenului, executat 
de SC TERTET SRL şi  stabileşte  nivelul minim al redevenţei  anuale datorate de 
concesionar  de la care se porneste negocierea la valoarea de  0,68 dolari /mp / an , in 
lei la cursul BNR din ziua  anterioara  platii. 



 Redeventa anuala pentru terenul  in suprafata de  1800   mp care face obiectul 
concesiunii se va stabili astfel incat sa se asigure recuperarea valorii terenului stabilit de 
SC TERTET SRL – expert evaluator in termen de 25 de ani.  Redeventa se va actualiza 
annual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Stratistica. 

  Redevenţa se va achita anual, în lei, la cursul dolar  comunicat de BNR în ziua 
anterioară plăţii, până la data de 31.03., a fiecărui an, pe toata durata concesiunii. 
Pentru anul 2012  redevenţa se va achita, în termen de 90  de zile de la semnarea 
contractului,  proporţional cu perioada din an pentru care contractul de concesiune îşi 
produce efectele.. 
Se va constitui  comisia  in vederea negocierii pretului de concesionare a imobilului 
teren in suprafata de 1800 mp  , in urmatoarea componenta: 
- Burcea Anton Tudorel – primarul comunei Adamclisi; 
- Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi; 
- Slabu Marian – inspector in cadrul Primariei Adamclisi; 
- Zamfir Marian – referent in cadrul Primariei Adamclisi; 
- Sibel Serif – secretarul comunei Adamclisi. 

 
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. 
Domnul consilier Vlad Niculaie  presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si 

prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi  al ordinei de zi. 
2. Proiect de hotarare privind   aprobarea   concesionarii  prin negociere directa de catre 
domnul Mitaru Gheorghe a imobilului in suprafata de 995  mp – teren de sub 
constructie proprietate personala (locuinta, parter, 3 camere si dependinte) in suprafata 
construita de 69  mp si teren aferent constructiei  in suprafata de  926  mp identificata 
prin pozitia nr. 2 din anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea  inventarului 
domeniului privat al Consiliului Local al comunei Adamclisi , situata in intravilanul 
localitatii  Adamclisi, str.  Ion Creanga , nr. 11, comuna Adamclisi. 
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
  Domnul primar  le aduce la cunostinta domnilor consilieri    Studiul de 
oportunitate şi caietul  de sarcini pentru aprobarea  concesionarii  prin negociere directa 
de catre domnul Mitaru Gheorghe a imobilului in suprafata de  995   mp – teren de sub 
constructie  proprietate personala (locuinta, parter, 3 camere  si dependinte )  in 
suprafata  construita  de  69    mp si teren   aferent  constructiei in suprafata de 926      
mp identificata prin pozitia nr. 2  din  anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea 
inventarului domeniului  privat al Consiliului Local Adamclisi , situata  in intravilanul 
localitatii  Adamclisi, str. Ion CReanga, nr. 11,  comuna Adamclisi. 

Se propune aprobarea concesionarii prin negociere directa de catre domnul 
Mitaru Gheorghe  a imobilului in suprafata de 995   mp – teren de sub constructie 
proprietate personala ( locuinta, parter, 3 camere si dependinte )  in suprafata de  69   
mp si teren aferent constructiei in suprafata de  926    mp indentificata prin pozitia nr. 2 
din   anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea inventarului  domeniului privat al 
Consiliului Local Adamclisi, situate in intravilanul localitatii Adamclisi , str. Ion Creanga, 
nr. 11. 



  Contractul de concesiune pentru terenul mentionat la art. 2 se incheie pe o 
durata de 49 ani cu  posibilitatea  de prelungire cu cel mult jumatate din durata initiala, 
cu aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 

Consiliul local Adamclisi   îşi însuşeşte raportul de evaluare al terenului, executat 
de SC TERTET SRL şi  stabileşte  nivelul minim al redevenţei  anuale  datorate  de 
concesionar  de la care se porneste negocierea la valoarea de 0,68  dolari /mp / an , in 
lei la cursul BNR din ziua  anterioara  platii . 

Redeventa anuala pentru terenul  in suprafata de 915 mp care face obiectul 
concesiunii se va stabili astfel incat sa se asigure recuperarea valorii terenului stabilit de 
SC TERTET SRL – expert evaluator in termen de 25 de ani.Redeventa se va actualiza 
annual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Stratistica. 

Redevenţa se va achita anual, în lei, la cursul dolar  comunicat de BNR în ziua 
anterioară plăţii, până la data de 31.03., a fiecărui an, pe toata durata concesiunii. 
Pentru anul 2012  redevenţa se  va achita, în termen de 90  de zile de la semnarea 
contractului,  proporţional cu perioada din an pentru care contractul de concesiune îşi 
produce efectele 

Se va constitui  comisia  in vederea negocierii pretului de cincesionare a 
imobilului teren prevazut la art. 2 , in urmatoarea componenta: 
- Burcea Anton Tudorel – primarul comunei Adamclisi; 
- Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi; 
- Slabu Marian – inspector in cadrul Primariei Adamclisi; 
- Zamfir Marian – referent in cadrul Primariei Adamclisi; 
- Sibel Serif – secretarul comunei Adamclisi. 
 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 9 de voturi ,,pentru” 1 abţinere şi 0 
,,împotrivă” din 10 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
           Domnul consilier Vlad Niculaie presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si  
prezinta proiectul de hotarare de la punctul trei  al ordinei de zi. 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea   noului Regulament de Organizare si 
Functionare a Consiliului Local al comunei Adamclisi. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
 Se va aproba noul Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului Local al 
comunei Adamclisi in forma prezentata domnilor consilieri. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 9 de voturi ,,pentru” 1 abţinere şi 0 
,,împotrivă” din 10 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

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

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                           CONSILIER, 
                         VLAD NICULAIE                                                       CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                 SECRETAR, 
                                                                                                               Jr. Sibel Serif 
 



  


