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PROCES-VERBAL, 
 

Incheiat astazi,  11 ianuarie 2013, cu ocazia desfasurarii sedintei de indata  a 
Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  ianuarie 2013. 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  1 /10.01.2013   a 
domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 
dispozitia nr.  1 / 10.01.2013.   
 Presedinta de sedinta este domnul Burcea Dorian , consilier local in cadrul 
Consiliului Local Adamclisi. 
 Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul consilier Burcea Dorian , presedinte  
 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   20 decembrie 2012. 

Domnul presedinte   intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal al 
sedintei extraordinare  din data de  20 decembrie   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 doamna secretar  Sibel Serif  si domnul viceprimar  
Rasit Beinur. 
           Domnul presedinte Burcea Dorian  supune aprobarii Consiliului Local urmatoarele  
proiecte inscrise  pe ordinea de zi a sedintei: 
1.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea reorganizarii si functionarii retelei scolare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul 
Constanta pentru anul scolar 2013 -2014. 
                                                                            Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale si amenzilor  
aplicabile  persoanelor fizice si juridice in anul fiscal 2013 precum si a Regulamentului  
privind stabilirea activitatilor  pentru care se vor percepe taxe speciale. 
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
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           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 Burcea Dorian  presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si  
prezinta proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi. 
            1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizarii si functionarii retelei 
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, 
judetul Constanta pentru anul scolar 2013 -2014. 
  Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
 Doamna Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi   prezinta adresa nr.  4475 A din  
13.12.2012  a Inspectoratului Scolar Judetean Constanta  inregistrata la Primaria 
comunei Adamclisi sub nr. 4932 / 27.12.2012  prin care  se solicita spre avizare 
propunerile Consiliului Local Adamclisi privind functionarea unitatilor de invatamant de 
pe raza teritoriala de competenta, in anul scolar 2013 – 2014, daca se are in vedere 
reorganizarea retelei scolare la nivelul comunei Adamclisi    

 Se propune reorganizarea si functionarea retelei scolare a unitatilor de 
invatamant  preuniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta 
pentru anul scolar 2013 – 2014  dupa cum urmeaza: 

- Liceul Tehnologic Jean Dinu – nivel de invatamant  primar, gimnazial, liceal , 
profesional 

- Gradinita cu program normal Adamclisi – nivel de invatamant prescolar; 
- Gradinita cu program normal Urluia - nivel de invatamant prescolar; 
- Gradinita cu program normal  Zorile  - nivel de invatamant prescolar; 
- Scoala primara nr. 1 Urluia - nivel de invatamant primar; 
- Scoala primara nr. 2  Zorile - nivel de invatamant primar; 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 7 de voturi ,,pentru” 0 abţinere şi 3 
,,împotrivă” din 10  consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

Domnul consilier Burcea Dorian  presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si 
prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi  al ordinei de zi. 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale si amenzilor  
aplicabile  persoanelor fizice si juridice in anul fiscal 2013 precum si a Regulamentului  
privind stabilirea activitatilor  pentru care se vor percepe taxe speciale. 
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Domnul Slabu Marian, inspector in cadrul Primariei Adamclisi  informeaza Consiliul Local 
cu privire la necesitatea adoptarii , pentru anul fiscal 2013 a hotararii  privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale referitoare la:  
− stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se determină 

pe bază de cotă procentuală, iar prin Codul fiscal sunt prevăzute limite minime şi 
maxime;  

− stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în 
sumă fixă, în limitele prevăzute de Codul fiscal ori de hotărârea Guvernului prin care 



nivelurile impozitelor şi taxelor locale se indexează/ajustează/actualizează în 
condiţiile art.292 din Codul fiscal;  

− instituirea taxelor locale prevăzute la art. 283 din Codul fiscal;  
− stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10%, conform prevederilor art.255 alin. (2), 

art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Codul fiscal;  
− majorarea, în termenul prevăzut la art. 288 alin.(1) din Codul fiscal, a impozitelor şi 

taxelor locale, conform art. 287 din Codul fiscal;  
− delimitarea zonelor, atât în intravilan, cât şi în extravilan, avându-se în vedere 

prevederile pct.9 din din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX 
din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

− adoptarea oricăror alte hotărâri în aplicarea Codului fiscal şi a normelor 
metodologice de aplicare;  

− procedurile de calcul şi de plată a taxelor prevăzute la art. 283 alin.(3) din Codul 
fiscal.  

  
 În vederea stabilirii valorilor impozabile la clădirile şi alte construcţii aparţinând 
persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe terenurile deţinute în proprietate de 
contribuabili, se propune  stabilirea zonei A. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, localitatea de 
reşedinţă Adamclisi are rangul IV, iar satele Abrud, Haţeg, Urluia şi Zorile au rangul V. 

 Se propune stabilirea  zonei A în vederea stabilirii valorilor impozabile la clădiri şi 
alte construcţii aparţinând contribuabililor, precum şi a impozitului pe terenurile 
deţinute în proprietate de contribuabili. 

Se propune aprobarea Regulamentului  privind stabilirea activităţilor pentru care 
se vor percepe taxe speciale  in forma prezentata domnilor consilieri  de catre domnul 
Slabu  Marian. 
  Impozitele şi taxele locale anuale se calculează prin rotunjire, în sensul că 
fracţiunile sub 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 0,50 lei se întregeşte 
la 1 leu, prin adaos. Rotunjirea se aplică la fiecare tip de creanţă în parte, respectiv 
creanţă principală sau creanţă accesorie. 

 Controlul şi încasarea taxelor menţionate in proiectul de hotarare propus spre 
aprobare  se face prin grija Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 
comunei Adamclisi. 

 Având în vedere cele mai sus prezentate, precum şi modificările aduse de către 
O.G. nr.29/2011 şi, respectiv, O.G. nr.30/2011 asupra Codului de procedură fiscală şi, 
respectiv, Titlului IX din Codul Fiscal, propunem stabilirea valorilor impozabile, a 
impozitelor şi taxelor locale, respectiv amenzilor contravenţionale, aplicabile 
persoanelor fizice şi juridice, pentru anul 2013, astfel cum sunt acestea prevăzute în 
anexele nr.1-13, după cum urmează: 

a) Anexa nr.1 -  impozitul şi taxa pe clădiri;                                         
b) Anexa nr.2 - impozitul şi taxa pe teren;                                                       



c) Anexa nr.3 - taxa asupra mijloacelor de transport; 
d) Anexa nr.4 - taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 
e) Anexa nr.5 - taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate  
f) Anexa nr.6 – taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate; 
g) Anexa nr.7 - impozitul pe spectacole; 
h) Anexa nr.8 – taxa hotelieră; 
i) Anexa nr.9 – alte taxe locale; 
j) Anexa nr.10 – taxe speciale; 
k) Anexa nr.11 - Regulamentul privind stabilirea activităţilor pentru care se vor 

percepe taxe speciale; 
l) Anexa nr.12 – taxele extrajudiciare de timbru; 
m) Anexa nr.13 – amenzi şi sancţiuni. 

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. 
      Diverse : 

 Raspunsul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania  
la adresa Primariei Adamclisi nr. 4915 / 21.11.2012 cu privire la pozitia de amplasare a 
indicatorului rutier de intrare / iesire din localitatea Adamclisi pe DN 3. 

In conformitate cu standardul SR 1848 – 1/ 2011 – pozitia indicatorului rutier  fig. 
F 47 / F 49 nu coincide cu limita administrativa a localitatii ci marcheaza limita de la care 
se aplica regulile de circulatie din intravilan. 

Indicatoarele rutiere din localitate reglementeaza restrictia de viteza cu care se 
circula pe sectorul semnalizat  de la prima cladire din grupul compact de cladiri  pana 
dupa ultima casa din grupul compact de cladiri a localitatii respective. 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 195 / 2002 mijloacele de semnalizare 
rutiera, precum si alte dispozitive speciale  de acest fel se asigura, se instaleaza si se 
intretin  prin grija administratorului  drumului public si se executa numai cu avizul 
prealabil al politiei rutiere. 

In cazul in care  administratia locala are PUG aprobat de catre administratorul 
drumului , poate solicita mutarea indicatoarelor  rutiere de localitate  numai in conditiile 
mentionate in adresa nr. 141 / 03.01.2013, cu avizul politiei rutiere  si aprobarea 
administratorului drumului. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia solicita transmiterea catre CNADNR  
a unei noi adrese cu privire la  pozitia kilometrica a indicatorului rutier de intrare – iesire  
din localitatea Adamclisi pe DN 3. 

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

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                           CONSILIER, 
                           BURCEA DORIAN                                        CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                          SECRETAR, 
                                                                                                         Jr. Sibel Serif 
  


