
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL   LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  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.  1 A ,  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 

 

            Consiliul local al  comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta   extraordinara , legal 
constituita, astazi 31  octombrie  2012; 

   Având în vedere: 

- Expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi prin care 
se propune 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.  1 A ,  
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  ;  

-           Raportul de evaluare a imobilului in suprafata de   1070   mp  situat in intravilanul localitatii  
Hateg  intocmit de catre SC TERTET S.R.L – expert evaluator. 

-Raportul compartimentului de specialitate cu privire la 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.  1 A ,  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; 

-  Cererea nr.  3942  / 11.10.2012  formulată de domnul  Filipoiu Nicolae  prin care solicită 
aprobarea  concesionarii  imobilului in suprafata de  1070  mp   apartinand domeniului privat  al 
comunei Adamclisi,   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; 



- Promisiunea bilaterala de vanzare – cumparare si incheierea de autentificare nr. 1905 / 23.11.2011; 

- Planul de situatie, lot str. Liliacului, nr. 1 A, localitatea Hateg, comuna Adamclisi, judetul Constanta; 

- Avizul comisiei de specialitate nr. 1  pentru agricultura, activitati economico – financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea domeniului public si 
privat al comunei, gospodarie comunala; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 

- Prevederile OUG nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune  de bunuri proprietate 
publica republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Preevederile HG  nr. 168 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publica; 

- Prevederile Legii nr. 7 / 1996 republicata, privind cadastrul si publicitatea imobiliara, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 50 / 1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor  de 
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  in administratia publica; 

Ţinând  seama  de  faptul   că   terenul   solicitat in suprafata de  30,71  mp situat pe strada  Traian, nr.  
19 este  situat in perimetrul  locuintei proprietate personala  a numitului Ciurariu Marian Ioan; 

             In temeiul prevederilor  art. 36,  alin. (2),  lit. “c“ coroborat cu  alin. (5), ,,b’’,  ale art. 45 alin. (3) si 
ale art. 123, alin.(1)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. Introducerea in domeniul privat al comunei Adamclisi a imobilului in suprafata de  1070  mp   
situat  in intravilanul localitatii  Hateg, str.  Liliacului, nr.  1 A ,  comuna   Adamclisi. 

 Art. 2.   Aprobarea  Studiului de oportunitate şi caietului de sarcini pentru aprobarea   concesionarii  
prin  negociere directa  de  catre domnul  Filipoiu Nicolae   a imobilului in suprafata de  1070  mp   
apartinand domeniului privat   al comunei Adamclisi, situat  in intravilanul localitatii  Hateg, str.  
Liliacului, nr.  1 A ,  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, anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art. 3.  Aproba  concesionarea  prin  negociere directa  de  catre domnul  Filipoiu Nicolae   a imobilului in 
suprafata de  1070  mp   apartinand domeniului privat  al comunei Adamclisi, situat  in intravilanul 
localitatii  Hateg, str.  Liliacului, nr.  1 A ,  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,  identificata conform  Planului  de situatie , anexa nr. 2 care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 4.  Contractul de concesiune pentru terenul mentionat la art. 3  se incheie pe o durata de  49  ani cu 
posibilitatea  de prelungire cu cel mult jumatate din durata initiala, cu aprobarea Consiliului Local 
Adamclisi. 

Art. 5.  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 conform 
anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6. Redeventa anuala pentru terenul  in suprafata de  1070   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 anual cu indicele de inflatie comunicat de 
Institutul National de Stratistica. 

 Art. 7.   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 30 de zile de la semnarea contractului,  proporţional cu perioada din an pentru care 
contractul de concesiune îşi produce efectele. 

Art. 8. Numeste 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. 

Art. 9. Se imputerniceste dl. Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi   sa incheie si sa 
semneze  contractul de concesiune a terenului prevazut la art. 2, in forma prevazuta de lege, precum  si 
sa indeplineasca conditiile de publicitate prevazute de lege. 

Art. 10. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul primar Burcea Anton 
Tudorel si aparatul  de specialitate al primarului comunei Adamclisi. 



Art. 11. Secretarul  comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor 
interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru control si 
verificarea legalitatii. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11   voturi pentru, ……. Impotriva, …… abtineri dintr-
un numar de 11    consilieri prezenti la sedinta din totalul de 11 consilieri in functie. 

 

           

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                 CONTRASEMNAT 

            CONSILIER                                                                                                            SECRETAR 

   PETRUT MARIANA                                                                                                       SIBEL SERIF 



 

JUDETUL CONSTANTA                                                            ANEXA NR. 1  insusit de Consiliul Local al comunei Adamclisi   prin HCL   nr.  
24  / 31.10.2012 

COMUNA ADAMCLISI  

CONSILIUL LOCAL  

 

INVENTARUL   BUNURILOR   CARE   APARTIN   DOMENIULUI   PRIVAT   AL   COMUNEI   ADAMCLISI  

 

   Sectiunea I: Bunuri 
imobile 

   

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul dobandirii sau, 
dupa caz darii in 

folosinta 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situatia juridica 
actuala 

Denumire act 
proprietate  sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
1. 

 

Teren arabil 
intravilan  in 
suprafata de 1070  
mp. 

Suprafata –  1070   mp; 
Str. Liliacului, nr. 1 A, 
localitatea Hateg, 
comuna Adamclisi. 
Vecini: N –  Consiliul 
Local Adamclisi; 

1991 2600    lei Legea nr. 18 / 
1991 



S. – De 312 / 1 (str. 
Campului); 
V. –  Lot Fantanii, nr. 1; 
E. –  Consiliul Local 
Adamclisi  ; 
 

 

 

 

 

                              PRESEDINTE  DE SEDINTA                                                                                                             CONTRASEMNAT 

                                         CONSILIER                                                                                                                                    SECRETAR 

                                  PETRUT MARIANA                                                                                                                             SIBEL SERIF 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotarare 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.  1 A ,  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 

 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, Judetul Constanta; 

 Avand in vedere: 

-   Raportul de evaluare a imobilului in suprafata de   1070   mp  situat in intravilanul localitatii  Hateg  
intocmit de catre SC TERTET S.R.L – expert evaluator. 

- Raportul compartimentului de specialitate cu privire la 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.  1 A ,  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; 

- Cererea nr.  3942  / 11.10.2012  formulată de domnul  Filipoiu Nicolae  prin care solicită aprobarea  
concesionarii  imobilului in suprafata de  1070  mp   apartinand domeniului privat al comunei 
Adamclisi,  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; 

- Promisiunea bilaterala de vanzare – cumparare si incheierea de autentificare nr. 1905 / 23.11.2011, 
Planul de situatie, lot str. Liliacului, nr. 1 A, localitatea Hateg, comuna Adamclisi, judetul Constanta; 

- Avizul comisiei de specialitate nr. 1  pentru agricultura, activitati economico – financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea domeniului public si 
privat al comunei, gospodarie comunala; 

- Prevederile OUG nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune  de bunuri proprietate 
publica republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



- Prevederile HG  nr. 168 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 
de Urgenta a Guvernului nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publica; 

- Prevederile Legii nr. 7 / 1996 republicata, privind cadastrul si publicitatea imobiliara, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 50 / 1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor  de constructii, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  in administratia publica; 

-  Ţinând  seama  de  faptul   că   terenul   solicitat in suprafata de  1070   mp situat pe strada  
Liliacului, nr.  1 A, localitatea Hateg, comuna Adamclisi  se afla  in perimetrul  terenului  in suprafata 
de 4211 mp proprietatea numitului Filipoiu Nicolae conform promisiunii bilaterale de vanzare – 
cumparare  si incheierii de autentificare nr. 1905 / 23.11.2011; 

 Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local Adamclisi  a  
proiectului de hotarare  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. 1 A, 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. 

 In temeiul prevederilor  art. 36,  alin. (2),  lit. “c“ coroborat cu  alin. (5), ,,b’’,  ale art. 45 alin. 
(3) si ale art. 123, alin.(1)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv 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. 1 A, 
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. 

 

 

 

PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL 

 


