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HOTARARE 
Privind aprobarea regulamentului ,, Reglementarea lucrului cu foc  deschis si a fumatului 

pe teritoriul  comunei Adamclisi, judetul Constanta’’ 
 
 
Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara, legal 
constituita la data de 31.10.2013; 
Avand in vedere: 
- Proiectul de hotarare si expunerea de motive prezentata de primarul comunei 
Adamclisi – domnul Burcea Anton Tudorel cu privire la aprobarea regulamentului  
,, Reglementarea lucrului cu foc deschis  si a fumatului pe teritoriul comunei Adamclis, 
judetul Constanta’’; 
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, inregistrat cu nr. 5022 / 14.10.2013; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, activitati social – culturale; 
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
Luand in considerare prevederile: 
- art. 13, lit. b)  din Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-art. 14, lit. d)  si art. 98, alin. (1) din OMAI  nr. 163 / 2007  pentru aprobarea Normelor 
generale de aparare impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Ordinul comun nr. 605 / 579 / 2008 al MAI si MADR privind dispozitiile generale de 
aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea miristilor, 
vegetatiei uscate si resturi vegetale; 
- prevederile art. 1 din Hotararea nr. 537 / 2007 privind stabilirea si sanctionarea 
contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor; 
Respectand prevederile  Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica; 
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 8,  art. 45 , art. 115, 
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

ART. 1. Se aproba regulamentul ,, Reglementarea  lucrului cu foc deschis si a fumatului 
pe teritoriul comunei Adamclisi, judetul  Constanta’’ conform anexei nr. 1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 



ART.2. Prevederile prezentei hotarari se completeaza si se intregesc cu prevederile 
celorlalte acte normative din domeniu, cu forta juridica si superioara. 
ART. 3. (1) Hotararea are caracter normativ si intra in vigoare la data aducerii la 
cunostinta publica. 
               (2) Aceasta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
ART.4. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare  primarului 
comunei Adamclisi, Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Adamclisi, 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,, Dobrogea’’ al judetului Constanta  pentru 
ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru control  si 
verificarea legalitatii. 
 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de .......... voturi pentru, .......... 
voturi impotriva, ................... abtineri din cei ................. consilieri prezenti din totalul de 
11 consilieri in functie. 
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AVIZ  DE  LEGALITATE 

 
 

 
 

 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art. 47 si art. 117  din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 
 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare PRIVIND  APROBAREA 
REGULAMENTULUI ,, REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS SI A FUMATULUI PE 
TERITORIUL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA’’. 

Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile art.  36,  alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 8,  art. 45   coroborat cu  art. 
115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
LA   PROIECTUL  DE  HOTARARE  PRIVIND APROBAREA  REGULAMENTULUI ,, 

REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS SI A FUMATULUI PE TERITORIUL COMUNEI 
ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA’’ 

 
 
Subsemnatul   Burcea  Anton  Tudorel, primarul  comunei  Adamclisi, Judetul Constanta; 
 AVAND IN VEDERE:  
Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, inregistrat cu nr. 5022 / 14.10.2013; 
- prevederile  art. 13, lit. b)  din Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile  art. 14, lit. d)  si art. 98, alin. (1) din OMAI  nr. 163 / 2007  pentru aprobarea 
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Ordinul comun nr. 605 / 579 / 2008 al MAI si MADR privind dispozitiile generale de aparare 
impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea miristilor, vegetatiei uscate 
si resturi vegetale; 
- prevederile art. 1 din Hotararea nr. 537 / 2007 privind stabilirea si sanctionarea 
contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor; 
Respectand prevederile  Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 

Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local ADAMCLISI a 
proiectului de hotarare PRIVIND APROBAREA  REGULAMENTULUI ,, REGLEMENTAREA 
LUCRULUI CU FOC DESCHIS SI A FUMATULUI PE TERITORIUL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL 
CONSTANTA’’. 

 temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 8,  art. 45 , art. 115, alin. 
(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

  Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv 
APROBAREA  REGULAMENTULUI ,, REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS SI A 
FUMATULUI PE TERITORIUL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA’’. 
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