
ROMÂNIA 
         JUDEŢUL CONSTANTA  

            CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  ADAMCLISI 
         str. Traian , nr.39 

        e-mail: primăriaadamclisi @yahoo.com 
telefon/fax: 0241854623 

 
PROCES-VERBAL, 

 
Incheiat astazi,  20 decembrie 2012, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare 

a Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna decembrie. 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  468 /17.12.2012  
a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 
dispozitia nr.  468 / 17.12.2012.   
 Presedinte de sedinta este ales  cu unanimitate de voturi domnul Oancea Vasile , 
consilier local in cadrul Consiliului Local Adamclisi. 
 Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul consilier Oancea Vasile, presedinte  
 de şedinţă. 
           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  de indata   din data de   29 noiembrie    2012. 

Domnul presedinte   intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal al 
sedintei de indata   din data de  29 noiembrie  2012. 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. 
           Domnul presedinte Oancea Vasile  supune aprobarii Consiliului Local urmatoarele  
proiecte inscrise  pe ordinea de zi a sedintei: 
1. Proiect de hotarare   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012. 
                                                           Initiator : Burcea Anton Tudorel – primar. 
2. Proiect de hotarare  privind revocarea H.C.L. nr. 19 / 31.10.2012  privind aprobarea 
dezmembrarii in cinci loturi distincte  a unui teren in suprafata de 42,88 ha din parcela 
Ps 306 / 1 amplasat  pe raza  localitatii Hateg, comuna Adamclisi si introducerea acestei 
suprafete  in domeniul privat al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
                                                               Initiator : Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
3 .Proiect de hotarare  privind  revocarea H.CL. nr. 22 / 31.10.2012 privind aprobarea 
concesionarii prin negociere directa  de catre domnul Floca Ionut, in calitate de 
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reprezentant al S.C. IOANA CRISTINA S.R.L. si proprietarul magazinului Minimarket situat 
pe str. Muzeului, nr.  8 A a imobilului in suprafata de 100 mp situat in intravilanul 
localitatii  Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B, comuna Adamclisi aflat in administrarea 
Consiliului Local Adamclisi si introducerea acestei suprafete  in domeniul public al 
comunei Adamclisi. 
                                                                     Initiator : Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
4 .Proiect de hotarare  privind  revocarea H.CL. nr. 23 / 31.10.2012 privind aprobarea 
concesionarii prin negociere directa  de catre domnul Ciurariu Marian Ioan a imobilului 
in suprafata de 30,71 mp situat in intravilanul localitatii  Adamclisi, str. Traian, nr. 19, 
comuna Adamclisi, aflat in perimetrul  locuintei proprietate personala a acestuia si 
introducerea acestei suprafete  in domeniul public al comunei Adamclisi  . 
                                                                           Initiator : Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
5 .Proiect de hotarare  privind  revocarea H.CL. nr. 24 / 31.10.2012 privind aprobarea 
concesionarii prin negociere directa  de catre domnul Filipoiu Nicolae a imobilului in 
suprafata de 1070 mp situat in intravilanul localitatii  Hateg, str. Liliacului, nr. 1A, 
comuna Adamclisi  aflat in perimetrul terenului in suprafata de 4211 mp proprietatea 
acestuia conform promisiunii bilaterale  de vanzare – cumparare si incheierii de 
autentificare nr. 1905 / 23.11.2011 si introducerea acestei suprafete  in domeniul privat 
al comunei Adamclisi. 
                                                                                Initiator : 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 proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei. 
           Domnul consilier Oancea Vasile,  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 rectificarii bugetului  de venituri si 
cheltuieli al comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012. 
  Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
 Domnul  Slabu Marian  inspector contabil in cadrul Primariei comunei Adamclisi  
prezinta referatul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012.     
 Se propune modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 25 / 
27.11.2012  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta  dupa cum urmeaza : 
- Venituri  total  –  3.476.550  lei ; 
  Din care : 
- Venituri proprii  –  1.059.400  lei; 
- Sume  alocate din cote defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale – 552.413   lei; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului –  
633.442   lei ; 



- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru  invatamnt -  966.155     lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru ajutor social – 43.500   lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu 
handicap – 140.590   lei ; 
- Sume alocate din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului – 20.000 lei ; 
- Subvenţii  pentru  ajutor  de  încălzire –  60.870     lei ; 
- Total  venituri  buget –  3.476.550     lei . 
 
Se propune aprobarea unui   volum  total  de  cheltuieli  3.476.550  lei, din care : 
- Administratie publica – 897.791   lei  ; 
- Învăţământ –  1.021.355  lei; 
Din care : 
 - investitii -  6.200 lei; 
- Alte activitati de administratie publica generala –  30.000  lei. 
 
- Cultură , religii  şi  alte  activităţi  sportive –   439.755    lei  ; 
Din care pentru investitii – 195.215   lei ; 
- Asistenţă  socială , ajutoare  şi  indemnizaţii – 296.370   lei  ; 
- Servicii  şi  dezvoltare  publică – 253.101  lei ; 
-Cheltuieli  drumuri – 169.476   lei. 
- Alte actiuni economice  –  16.400  lei  ; 
  Din care : 
        - PSI – 8.000 lei ; 
        - Alte actiuni economice  – 8.400 lei ; 
- Politie comunitara –  159.000 lei ; 
    Din care investitii – 80.000 lei ; 
    Colectarea deseurilor – 193.302  lei ; 
- Total  cheltuieli –   3.476.550     lei. 
  Veniturile se constituie din impozite si taxe locale  si alte venituri de la populatie, 
sume din cota de 22% pentru echilibrarea bugetului local precum si din sume defalcate 
din TVA. 

Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2012  reprezinta limite maxime 
care nu pot fi depasite iar modificarile se pot face numai in conditiile legii. 

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. 

Domnul consilier Oancea Vasile   presedinte   de sedinta preia lucrarile sedintei si 
prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi  al ordinei de zi. 
2. Proiect de hotarare  privind revocarea H.C.L. nr. 19 / 31.10.2012  privind aprobarea 
dezmembrarii in cinci loturi distincte  a unui teren in suprafata de 42,88 ha din parcela 
Ps 306 / 1 amplasat  pe raza  localitatii Hateg, comuna Adamclisi si introducerea acestei 
suprafete  in domeniul privat al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Doamna secretar ii informeaza pe domnii consilieri cu privire la notificarea Institutiei 

Prefectului Judetului Constanta nr.  16780 / 17.12.2012 inregistrata la Primaria comunei 



Adamclisi cu nr. 4899  / 18.12.2012  prin care se solicita revocarea H.C.L. nr. 19 /  
31.10.2012  privind aprobarea dezmembrarii in cinci loturi distincte a unui teren in 
suprafata de 42,88 ha din parcela Ps 306 / 1 amplasat pe raza localitatii Hateg, comuna 
Adamclisi si introducerea acestei suprafete in domeniul privat al comunei Adamclisi, 
judetul Constanta intrucat introducerea in domeniul privat a suprafetei de teren sus 
mentionata nu a avut la baza  referatul comisiei de inventariere. 

Se propune revocarea H.C.L. nr. 19 /  31.10.2012  privind aprobarea dezmembrarii in 
cinci loturi distincte a unui teren in suprafata de 42,88 ha din parcela Ps 306 / 1 
amplasat pe raza localitatii Hateg, comuna Adamclisi si introducerea acestei suprafete in 
domeniul privat al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrucat introducerea in 
domeniul privat a suprafetei de teren sus mentionata nu a avut la baza  referatul 
comisiei de inventariere. 

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. 

Domnul consilier Oancea Vasile    presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si 
prezinta proiectul de hotarare de la punctul  trei  al ordinei de zi. 
     3. Proiect de hotarare  privind  revocarea H.CL. nr. 22 / 31.10.2012 privind aprobarea 
concesionarii prin negociere directa  de catre domnul Floca Ionut, in calitate de 
reprezentant al S.C. IOANA CRISTINA S.R.L. si proprietarul magazinului Minimarket situat 
pe str. Muzeului, nr.  8 A a imobilului in suprafata de 100 mp situat in intravilanul 
localitatii  Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B, comuna Adamclisi aflat in administrarea 
Consiliului Local Adamclisi si introducerea acestei suprafete  in domeniul public al 
comunei Adamclisi. 
         Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Doamna secretar ii informeaza pe domnii consilieri cu privire la notificarea 
Institutiei Prefectului Judetului Constanta nr.  16780 / 17.12.2012 inregistrata la 
Primaria comunei Adamclisi cu nr. 4900  / 18.12.2012  prin care se solicita revocarea 
H.C.L. nr. 22 /  31.10.2012  privind aprobarea concesionarii prin negociere directa catre 
domnul Floca Ionut, in calitate de reprezentant al S.C. IOANA CRISTINA S.R.L. si 
proprietarul magazinului Minimarket situat pe str. Muzeului, nr. 8 A a imobilului in 
suprafata de 100 mp situat in intravilanul localitatii Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B, 
comuna Adamclisi aflat in administrarea Consiliului Local Adamclisi si introducerea 
acestei suprafete  in domeniul public al comunei Adamclisi intrucat scopul  concesiunii 
prin negociere directa  il reprezinta acordarea unui drept de folosinta asupra terenului 
aferent unui magazin pentru care nu exista un document justificativ de natura a 
prezenta  in ce consta interesul public al imobilului ,, Minimarket’’ si nu se face dovada 
dreptului de proprietate al concesionarului  asupra imobilului – constructie. 

      Se propune revocarea H.C.L. nr. 22 /  31.10.2012  privind aprobarea 
concesionarii prin negociere directa catre domnul Floca Ionut, in calitate de 
reprezentant al S.C. IOANA CRISTINA S.R.L. si proprietarul magazinului Minimarket situat 
pe str. Muzeului, nr. 8 A a imobilului in suprafata de 100 mp situat in intravilanul 
localitatii Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B, comuna Adamclisi aflat in administrarea 
Consiliului Local Adamclisi si introducerea acestei suprafete  in domeniul public al 
comunei Adamclisi intrucat scopul  concesiunii prin negociere directa  il reprezinta 



acordarea unui drept de folosinta asupra terenului aferent unui magazin pentru care nu 
exista un document justificativ de natura a prezenta  in ce consta interesul public al 
imobilului ,, Minimarket’’  si  nu se face dovada dreptului de proprietate al 
concesionarului  asupra imobilului – constructie. 

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. 

Domnul consilier Oancea Vasile    presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si 
prezinta proiectul de hotarare de la punctul  patru  al ordinei de zi. 
4. Proiect de hotarare  privind  revocarea H.CL. nr. 23 / 31.10.2012 privind aprobarea 
concesionarii prin negociere directa  de catre domnul Ciurariu Marian Ioan a imobilului 
in suprafata de 30,71 mp situat in intravilanul localitatii  Adamclisi, str. Traian, nr. 19, 
comuna Adamclisi, aflat in perimetrul  locuintei proprietate personala a acestuia si 
introducerea acestei suprafete  in domeniul public al comunei Adamclisi  . 

Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Doamna secretar ii informeaza pe domnii consilieri cu privire la notificarea 

Institutiei Prefectului Judetului Constanta nr.  16780 / 17.12.2012 inregistrata la 
Primaria comunei Adamclisi cu nr. 4901  / 18.12.2012  prin care se  solicita revocarea 
H.C.L. nr. 23 /  31.10.2012  privind aprobarea concesionarii prin negociere directa catre 
domnul  Ciurariu Marian Ioan a imobilului in suprafata de 30,71 mp situat in intravilanul 
localitatii  Adamclisi, str. Traian, nr. 19, comuna Adamclisi, aflat in perimetrul locuintei 
proprietate personala a acestuia si introducerea acestei suprafete in domeniul public al 
comunei Adamclisi intrucat scopul  concesiunii prin negociere directa  il reprezinta 
acordarea unui drept de folosinta asupra terenului aferent unui magazin pentru care nu 
exista un document justificativ de natura a prezenta  in ce consta interesul public al 
imobilului ,, locuinta personala’’ si nu se face dovada dreptului de proprietate al 
concesionarului  asupra imobilului – constructie. 

Se propune revocarea H.C.L. nr. 23 /  31.10.2012  privind aprobarea 
concesionarii prin negociere directa catre domnul  Ciurariu Marian Ioan a imobilului in 
suprafata de 30,71 mp situat in intravilanul localitatii  Adamclisi, str. Traian, nr. 19, 
comuna Adamclisi, aflat in perimetrul locuintei proprietate personala a acestuia si 
introducerea acestei suprafete in domeniul public al comunei Adamclisi intrucat scopul  
concesiunii prin negociere directa  il reprezinta acordarea unui drept de folosinta asupra 
terenului aferent unui magazin pentru care nu exista un document justificativ de natura 
a prezenta  in ce consta interesul public al imobilului ,, locuinta personala’’ si nu se face 
dovada dreptului de proprietate al concesionarului  asupra imobilului – constructie. 

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. 

Domnul consilier Oancea Vasile    presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si 
prezinta proiectul de hotarare de la punctul  cinci  al ordinei de zi. 
5. Proiect de hotarare  privind  revocarea H.CL. nr. 24 / 31.10.2012 privind aprobarea 
concesionarii prin negociere directa  de catre domnul Filipoiu Nicolae a imobilului in 
suprafata de 1070 mp situat in intravilanul localitatii  Hateg, str. Liliacului, nr. 1A, 
comuna Adamclisi  aflat in perimetrul terenului in suprafata de 4211 mp proprietatea 
acestuia conform promisiunii bilaterale  de vanzare – cumparare si incheierii de 



autentificare nr. 1905 / 23.11.2011 si introducerea acestei suprafete  in domeniul privat 
al comunei Adamclisi. 

Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Doamna secretar ii informeaza pe domnii consilieri cu privire la notificarea 

Institutiei Prefectului Judetului Constanta nr.  16780 / 17.12.2012 inregistrata la 
Primaria comunei Adamclisi cu nr. 4902  / 18.12.2012  prin care solicita revocarea H.C.L. 
nr. 24 /  31.10.2012  privind aprobarea concesionarii prin negociere directa catre 
domnul  Filipoiu Nicolae a imobilului in suprafata de 1070 mp situat in intravilanul 
localitatii Hateg, str. Liliacului, nr. 1A, comuna Adamclisi, aflat in perimetrul  terenului in 
suprafata de 4211 mp proprietatea acestuia conform promisiunii bilaterale de vanzare – 
cumparare si incheierii de autentificare  nr. 1905 / 23.11.2011 si introducerea acestei 
suprafete in domeniul privat al comunei Adamclisi intrucat este legala concesionarea  
prin negociere directa a unui teren catre ,, constructorii de buna credinta’’ adica catre 
un proprietar al constructiei. In speta este vorba despre un viitor proprietar; 
Se propune revocarea H.C.L. nr. 24 /  31.10.2012  privind aprobarea concesionarii prin 
negociere directa catre domnul  Filipoiu Nicolae a imobilului in suprafata de 1070 mp 
situat in intravilanul localitatii Hateg, str. Liliacului, nr. 1A, comuna Adamclisi, aflat in 
perimetrul  terenului in suprafata de 4211 mp proprietatea acestuia conform 
promisiunii bilaterale de vanzare – cumparare si incheierii de autentificare  nr. 1905 / 
23.11.2011 si introducerea acestei suprafete in domeniul privat al comunei Adamclisi 
intrucat este legala concesionarea  prin negociere directa a unui teren catre ,, 
constructorii de buna credinta’’ adica catre un proprietar al constructiei. In speta este 
vorba despre un viitor proprietar. 

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 solicita mutarea pe vechiul amplasament , 
respectiv  la baza de receptie Adamclisi (S.C.Ameropa SA) a indicatorului de delimitare a 
localitatii intrucat pe planul urbanistic al comunei Adamclisi acolo se afla limita 
intravilanului localitatii.  

Angajatii C.N.A.D.N.R. Constanta au adus indicatorul la o distanta de aproximativ 
300 m in interiorul localitatii. 
        Domnul consilier Vlad Niculaie solicita transmiterea  adresei in vederea mutarii 
indicatorului de delimitare a localitatii catre Institutia Prefectului Judetului Constanta, 
C.N.A.D.N.R. Constanta si Politie. 
                    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar. 
 
 
                   PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                           CONSILIER, 
                         OANCEA VASILE                                        CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                          SECRETAR, 
                                                                                                         Jr. Sibel Serif 
 
  


