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PROCES-VERBAL, 
 

  
Incheiat astazi,   23 mai  2013, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare  a 

Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe  luna  mai  2013 . 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  77 /20.05.2013   
a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 
dispozitia nr.  77 / 20.05.2013.   
 Presedinte de sedinta  este  doamna Serbanescu Dorina Cicilia. 
           La sedinta de consiliu participa un numar de 11 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  ordinare    din data de  7 mai  2013. 

Doamna presedinta   intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal al 
sedintei ordinare   din data de  7 mai   2013. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma 
supunerii la vot a fost aprobat cu 11  voturi pentru din cei 11  consilieri prezenti din 
totalul de 11 consilieri in functie. 
 La lucrarile sedintei participa doamna secretar  Sibel Serif  si domnul viceprimar  
Rasit Beinur. 
           Doamna presedinta Serbanescu Dorina Cicilia  supune aprobarii Consiliului Local 
urmatoarele proiecte  inscrise  pe ordinea de zi a sedintei: 
1. Proiect de hotarare  privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect, 
acordului de parteneriat şi proiectului  „Soluţii informatice integrate pentru o 
administraţie publică mai aproape de cetăţean”. 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
2. Proiect de  hotarare  privind  aprobarea   dezmembrarii  in  patru  loturi distincte a  
unui teren  identificat in domeniul public al comunei Adamclisi  in suprafata  de  25.984 
mp  din parcela Ps  792  amplasata  pe raza localitatii   Adamclisi, comuna Adamclisi  , 
judetul Constanta . 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
3. Proiect  de hotarare  privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice  
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
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4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei / mecanismului de tarifare practicat 
de operatorul  regional  S.C. RAJA S.A. CONSTANTA in perioada 2014 – 2020. 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 

  In deschiderea sedintei, doamna presedinta  aduce la cunostinta consilierilor 
faptul  ca s-au  dezbatut la comisia  de specialitate proiectele  de hotarari si s-au acordat 
aviz favorabil. 
 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul unu  al ordinei de zi. 
1. Proiect de hotarare  privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect, 
acordului de parteneriat şi proiectului  „Soluţii informatice integrate pentru o 
administraţie publică mai aproape de cetăţean”. 
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Se  propune Consiliului Local  aprobarea proiectului  „Soluţii informatice integrate 
pentru o administraţie publică mai aproape de cetăţean” în vederea promovării şi 
implementării acestuia în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea 
Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea şi 
creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea 
implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo 
unde este necesar”.  

De asemenea se propune  aprobarea bugetului  proiectului şi cheltuielile legate de 
proiect în valoare de 8.413,00 lei reprezentând partea care îi revine comunei Adamclisi  
din totalul contribuţiei proprii a partenerilor la întregul proiect, în sumă de 134.608,00 
lei (2% +TVA din valoarea eligibilă totală a proiectului) precum si a acordului  de 
parteneriat pentru derularea proiectului „Soluţii informatice integrate pentru o 
administraţie publică mai aproape de cetăţean”. 

Domnul primar Burcea Anton Tudorel este imputernicit   să semneze Acordul de 
Parteneriat pentru U.A.T. ADAMCLISI. 

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

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  doi   al ordinei de zi. 
2. Proiect de  hotarare  privind  aprobarea   dezmembrarii  in  patru  loturi distincte a  
unui teren  identificat in domeniul public al comunei Adamclisi  in suprafata  de  25.984 
mp  din parcela Ps  792  amplasata  pe raza localitatii   Adamclisi, comuna Adamclisi  , 
judetul Constanta . 

Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
  Se propune dezmembrarea  terenului agricol avand categoria de folosinta 
pasune  in suprafata de 25.984 mp  din parcela Ps  792 amplasata  pe  raza  localitatii 
Adamclisi, comuna Adamclisi  in patru  loturi distincte, cu starea de proprietate 
neschimbata , conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere 
de dezlipire Ps  792 , scara 1: 5000 si introducerea ei in domeniul public al comunei 



Adamclisi in forma dezmembrata,  dupa cum urmeaza: 
Lot. 1 format din parcela Ps  792  / 1 =  suprafata din masuratori  4650 mp  
Lot 2 format din parcela  Ps  792  / 3  =  suprafata din masuratori  716 mp 
Lot 3  format din parcela Ps  792  / 4 =  suprafata din masuratori  19.534 mp   
Lot 4 format din parcela Ps  792 / 5 = suprafata din masuratori 1084 mp  

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

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  trei   al ordinei de zi. 
3.  Proiect  de hotarare  privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice  
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Se propune aprobarea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru 

anul 2013 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi . 
Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu un numar de 11  voturi ,,pentru” -  

abţineri şi 0 ,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 

sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  patru   al ordinei de zi. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei / mecanismului de tarifare practicat 
de operatorul  regional  S.C. RAJA S.A. CONSTANTA in perioada 2014 – 2020. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Se propune adoptarea unei hotarari de catre Consiliul Local al comunei Adamclisi 

cu privire la  aprobarea  strategiei / mecanismului de tarifare practicat de operatorul 
regional S.C. RAJA S.A. CONSTANTA IN PERIOADA 2014 - 2020. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu un numar de 8  voturi ,,pentru” 3  
abţineri şi 0 ,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
 

 
                    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar. 
 
 
                            
PRESEDINTA DE SEDINTA                                                                      SECRETAR 
            CONSILIER                                                                                    SERIF SIBEL  
    SERBANESCU DORINA CICILIA  
 
  


