
  ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI                                                                          
     PRIMAR 

D I S P O Z I T I  E 
============== 

privind convocarea   Consiliului Local Adamclisi   in sedinta   ordinara   din data  de    09 decembrie 
2013 

          
              

Burcea Anton Tudorel,  primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
Avand in vedere necesitatea dezbaterii unor probleme cu caracter general  si social ce 

privesc activitatea Consiliului local Adamclisi, judetul Constanta; 
           In temeiul prevederilor art. 39, alin. (3)  si art. 68, alin.  (l) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

 
D I S P U N: 

       
   Art.1. Se convoaca Consiliul Local Adamclisi, judetul Constanta in sedinta  ordinara din data de   9 
decembrie    2013 , orele  14.00, la sediul  Primariei  comunei  Adamclisi  din  localitatea  Adamclisi, 
sedinta  care  va  avea  urmatoarea  ordine de  zi : 
 
 
1. Proiect de hotarare  privind aprobarea  rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 
2013 al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
2. Proiect de hotarare privind  aprobarea reorganizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 
scolar 2014 - 2015  . 
Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
3. Proiect  de hotarare  privind modificarea,  completarea si actualizarea   inventarului  bunurilor 
care alcatuiesc  domeniul public al comunei Adamclisi insusit prin Hotararea Consiliului Local 
Adamclisi nr. 35 / 10.06.2011 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc  domeniul 
public al comunei Adamclisi, judetul Constanta, cu modificarile si completarile ulterioare. 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
4. Proiect  de hotarare  privind  modificarea , completarea si actualizarea  inventarului bunurilor 
care alcatuiesc domeniul privat al comunei Adamclisi, insusit prin Hotararea Consiliului Local 
Adamclisi nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea inventarului  domeniului privat al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta, cu modificarile si completarile ulterioare. 
     Initiator: Burcea  Anton Tudorel – primar. 
 
5. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  casarii unor bunuri care se regasesc in patrimoniul 
comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
      Initiator:  Burcea Anton Tudorel – primar. 
 



Art. 2. Secretarul comunei se va ocupa cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentri dispozitii 
prin convocarea consilierilor in  termenul prevazut de lege si o va comunica tuturor persoanelor si 
institutiilor interesate, Institutiei  Prefectului Judetului Constanta pentru control si verificarea 
legalitatii. 
 
                             
 
 
 
                                    PRIMAR                                            Avizat pentru legalitate 
                           Burcea Anton Tudorel                                         Secretar 
                                                                                                          Sibel Serif  
  
 
 
 
 
 Data : 03.12.2013   
  Nr.  293 
 



ROMANIA                                                                          Anexa la dispozitia nr. 293 din 03.12.2013 
JUDETUL CONSTANTA                                                                       
COMUNA ADAMCLISI 
     PRIMAR 
 
 
 
 
 
 

C O N V O C A T O R 
=================== 

                  
 
 
 
  
 In temeiul Dispozitiei nr. 293   din data de 03.12.2013  a primarului comunei Adamclisi, 
judetul Constanta, sunteti invitati la sedinta  ordinara a Consiliului local Adamclisi din data de 
9 decembrie    2013 , orele  14.00  la sediul  Primariei comunei Adamclisi  din localitatea  
Adamclisi , sedinta care are  urmatoarea ordine de zi :   
 
 
1. Proiect de hotarare  privind aprobarea  rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul 2013 al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
2. Proiect de hotarare privind  aprobarea reorganizarii si functionarii retelei scolare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul 
Constanta pentru anul scolar 2014 - 2015  . 
Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
3. Proiect  de hotarare  privind modificarea, completarea si actualizarea   inventarului  
bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al comunei Adamclisi insusit prin Hotararea 
Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 10.06.2011 privind aprobarea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc  domeniul public al comunei Adamclisi, judetul Constanta, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 
 
4. Proiect  de hotarare  privind  modificarea, completarea si actualizarea  inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Adamclisi, insusit prin Hotararea 
Consiliului Local Adamclisi nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea inventarului  domeniului 
privat al comunei Adamclisi, judetul Constanta, cu modificarile si completarile ulterioare. 
     Initiator: Burcea  Anton Tudorel – primar. 
 
5. Proiect  de hotarare  privind  aprobarea casarii unor bunuri care se regasesc in patrimoniul 
comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
     Initiator: Burcea  Anton Tudorel – primar. 



 MEMBRII  CONSILIULUI LOCAL 
 

1. RASIT BEINUR  _________________________ 
2. VLAD NICULAIE _________________________ 
3. BURCEA DORIAN  _________________________ 
4. OPREA MARIAN  _________________________ 
5. PETRUT MARIANA _________________________ 
6. FLOCA IONUT  _________________________ 
7. NEACSU FLOREA - IULIAN  _________________________ 
8. SERBANESCU DORINA CICILIA _________________________ 
9. VIZIREANU IULIAN  _________________________ 
10. ISMAIL CONSTANTA _________________________ 
11. OANCEA VASILE _________________________ 

 
 

 
 
 

PRIMAR 
 

Burcea Anton Tudorel 
                                        



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

PROIECT  DE  HOTARARE 

PRIVIND  RECTIFICAREA   BUGETULUI  LOCAL  DE  VENITURI  SI  
CHELTUIELI  PE  ANUL 2013  AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL 

CONSTANTA 

 

Avand in vedere: 

— Raportul de specialitate  intocmit  de catre domnul Slabu Marian, inspector in 
cadrul Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, contabilitate  prin care 
propune  aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 
2013 al comunei Adamclisi,  judetul Constanta; 

— Prevederile  Legii bugetului  de stat pe anul 2013  nr.  5 / 2013 ; 

— Prevederile   Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

— Prevederile  Legii nr. 6 / 2013 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 
2013; 

— Prevederile Ordinului  Ministrului Finantelor Publice nr. 1954/2005 pentru 
aprobarea clasificatiei indicatorilor  privind finantele publice; 

— Prevederile Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr. 3 / 13.02.2013 privind 
impozitele si taxele locale ce se vor percepe in anul 2013 la nivelul comunei 
Adamclisi; 

— Expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei 
Adamclisi; 

— Rapoortul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de 
dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului public 
si privat al comunei, agricultura. Gospodarie comunala, protectia mediului, 
servicii si comert   prin care se propune admiterea proiectului de hotarare in forma 
in care a fost redactat si prezentat; 

— Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

In baza dispozitiilor   art.  36,   alin.(2), lit. b) , alin. (4), lit. a) si lit. e), art. 45, alin. 
(2), lit. a)    coroborat cu  art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 

HOTARASTE: 

 

ART. 1. Modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  61  / 
25.11.2013  privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al 
Comunei  Adamclisi, judetul Constanta   dupa cum urmeaza : 

VENITURI TOTAL:   3.525.389    LEI. 

Din care: 

Impozit pe venit din transfer proprietate – 21.000 lei; 

Impozit cladiri persoane fizice – 18.500 lei; 

Impozit cladiri persoane juridice – 224.500  lei; 

Impozit teren persoane fizice – 43.500 lei; 

Impozit teren persoane juridice – 10.300  lei; 

Impozit teren extravilan – 493.105  lei; 

Impozit mijloace de transport persoane fizice  – 31.000  lei; 

Impozit mijloace de transport persoane juridice – 9.000 lei; 

Alte impozite si taxe – 90.000 lei; 

Venituri concesiuni – 75.200  lei; 

Taxa timbru – 4.000 lei; 

Amenzi – 22.000   lei; 

Taxe speciale – 105.000 lei; 

Cote defalcate impozit venit – 215.732  lei; 

Subventii pentru ajutoare incalzire – 7.000 lei; 

Cote defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale – 
668.708   lei; 

Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea  bugetelor locale – 187.417 lei; 

Sume defalcate din TVA – invatamant salarii – 911.450 lei; 

Sume defalcate din TVA – Invatamant Hotarari Judecatoresti – 54.000 lei; 

Sume defalcate din TVA – Invatamant materiale – 136.434 lei; 

Sume defalcate din TVA salarii asistenti personali – 188.293 lei; 

Sume defalcate din TVA incalzire Legea nr. 416 / 2001 – 9.250 lei. 



CHELTUIELI TOTAL RON – 3.525.389    LEI. 

Din care: 

Autoritati Publice (capitolul 51)  – 946.932   lei; 

Datorie publica interna (capitolul 55)  – 20.551  lei; 

Politie locala (capitolul 61) – 74.500  lei; 

Invatamant (capitolul 65) – 1.143.384  lei; 

Cultura, sport, recreere si religie (capitolul 67) – 354.700   lei;   

- din care investitie – ,,Camin Cultural Urluia’’ – 150.000 lei; 

Asistenta sociala (capitolul 68) – 213.443  lei; 

Iluminat Public  si gospodarie comunala (capitolul 70) – 531.866   lei; 

- din care investitie ,, Eficientizarea consumului de energie electrica 
pentru comuna Adamclisi, judetul Constanta ‘’ – 152.530  ; 

 

Deseuri , salubrizare (capitolul 74) – 106.200 lei; 

Drumuri (capitolul 84) – 125.813  lei; 

PSI (capitolul 87) – 8.000 lei. 

ART. 2. Veniturile se constituie din impozite si  taxe locale si alte venituri de la 
populatie, sume din  cota de 22 % pentru echilibrarea bugetului local, sume defalcate 
din T.V.A. 

Cheltuielile prevazute  in bugetul local  de venituri si cheltuieli  pe anul 2013  
reprezeinta limite maxime care nu pot fi depasite iar modificarile se pot face numai in 
conditiile legii. 

ART. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se abiliteaza primarul comunei 
Adamclisi si  Compartimentul buget – finante, impozite si taxe, contabilitate  din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi. 

ART. 4. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor  si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indpelinire, Institutiei Prefectului Judetului 
Constanta pentru control si verificarea legalitatii . 

 

 

NR. 63                                                  INITIATOR                             
CONTRASEMNAT 

DATA  09.12.2013                               PRIMAR                                                     SECRETAR  

                                                   BURCEA  ANTON TUDOREL                              SIBEL SERIF 



 

ROMÂNIA  

COMUNA  ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL  

PROIECT  DE  HOTĂ RÂRE NR.  64   /  09.12.2013 

Privind  aprobarea  reorganizarii  si functionarii retelei scolare  a unitatilor de invatamant  
preniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul scolar 

2014 - 2015 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotarare si expunerea de motive a domnului Burcea Anton 
Tudorel, primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta cu privire la 
aprobarea reorganizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru 
anul scolar 2014 - 2015; 

• Adresa nr. 4655 A  din  21.11.2013  a Inspectoratului Scolar Judetean 
Constanta  inregistrata la Primaria comunei Adamclisi sub nr. 5808  /  
29.11.2013 

• Referatul doamnei Sibel Serif, secretarul comunei Adamclisi; 
• Avizul comisiei de specialitate nr. 2 pentru invatamant, sanatate si familie, 

munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, activitati social - 
culturale; 

• Prevederile art. 19, alin. (4) ,  lit. a) si c) si art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1 / 
2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 4, alin. (3) din H.G. nr. 1395 / 2010 privind finantarea 
unitatilor de invatamant pe baza standardelor de cost pe elev / prescolar, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile  art. 2 din Ordinul MECT nr. 6564 /  17.02.2011 privind aprobarea 
Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul 
national de invatamant preuniversitar  cu personalitate juridica si a structurilor 
arondate acestora cu nivelul cel mai inalt de invatamant scolarizat in unitatea 
de invatamant respectiva; 

• Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
• În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d),   art. 36 alin. (6),  lit. a), pct. 1  

raportat la alin. (2), lit. d) , art. 39, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b) 
coroborat cu art. 45, alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei publice 
locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

SE PROPUNE: 

  Art. 1 - Reorganizarea si functionarea retelei scolare a unitatilor de invatamant  
preuniversitar de stat  de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 
scolar 2014 – 2015, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul 
proiect de  hotarare.   



 

   Art. 2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul 
comunei Adamclisi, domnul Burcea Anton Tudorel si reprezentantul legal al Liceului 
,, Jean Dinu’’ Adamclisi. 

 Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor 
abilitate pentru ducerea la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta 
pentru control si verificarea legalitatii. 

  

 
 
                INITIATOR                                                                              
                           
CONTRASEMNEAZĂ  
  PRIMAR        
                                                                                                                                  SECRETAR  
BURCEA  ANTON  TUDOREL                                                                              SIBEL SERIF                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR.  1   LA PROIECT  DE   H.C.L.   NR.  64    DIN  09.12.2013 

Nr. crt. Unitatea de invatamant cu  
personalitate juridica 

Nivelul de 
invatamant 

Adresa  Unitatea de 
invatamant fara 

personalitate  
juridica (structura) 

1 Liceul  tehnologic ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Primar, 
Gimnazial, 
Liceal 

Localitatea 
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

 

2 Liceul  tehnologic ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Prescolar Localitatea 
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

Gradinita cu 
program normal 
Adamclisi 

3 Liceul tehnologic  ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Prescolar Localitatea 
Urluia, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

Gradinita cu 
program normal 
Urluia 

4 Liceul  tehnologic ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Prescolar Localitatea  
Zorile,  
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

Gradinita cu 
program normal 
Zorile 

5 Liceul  tehnologic ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Primar Localitatea 
Zorile, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

Scoala primara nr. 2  
Zorile 

 
 
               INITIATOR                                                                              
                           
CONTRASEMNEAZĂ  
  PRIMAR        
                                                                                                                                  SECRETAR  
BURCEA  ANTON  TUDOREL                                                                              SIBEL SERIF                                                               
 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

PROIECT  DE  HOTARARE 

PRIVIND   MODIFICAREA,  COMPLETAREA  SI ACTUALIZAREA   INVENTARULUI  BUNURILOR   
CARE  ALCATUIESC  DOMENIUL  PUBLIC  AL  COMUNEI   ADAMCLISI,  INSUSIT  PRIN  

HOTARAREA   CONSILIULUI   LOCAL ADAMCLISI   NR. 35 / 10.06.2011   PRIVIND   APROBAREA   
INVENTARULUI   BUNURILOR   CARE ALCATUIESC  DOMENIUL  PUBLIC AL COMUNEI 

ADAMCLISI,  JUDETUL  CONSTANTA 

 

Analizand : 

- Proiectul de hotarare   privind  modificarea,  completarea   si actualizarea  
inventarului   bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Adamclisi, insusit 
prin HCL nr. 35 / 10.06.2011  privind aprobarea  inventarului  bunurilor  care 
alcatuiesc domeniul public al comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

- Expunerea de motive  a domnului primar Burcea Anton Tudorel; 
- 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: 

- Raportul  compartimentului  de specialitate  din cadrul Primariei comunei Adamclisi ; 
- Avizul  de  legalitate  al  secretarului  comunei  Adamclisi  doamna  Serif   Sibel; 
- Procesul verbal nr. 5668 / 27.11.2013   al  Comisiei de inventariere a patrimoniului 

comunei  Adamclisi,  constituita  in  baza  Dispozitiei  primarului  comunei  Adamclisi 
nr. 7 / 30.01.2013 ; 

In baza prevederilor: 

- art. 21  din Legea  nr. 213 / 1998  privind   proprietatea  publica  si  regimul  juridic  al 
acesteia, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare; 

-Hotararii   Guvernului   nr. 548 / 1999 privind  aprobarea normelor tehnice pentru 
intocmirea  inventarului  bunurilor care   alcatuiesc  domeniul public  al comunelor,  
oraselor,  municipiilor  si  judetelor , Anexa  nr. 10  la  Hotararea   Guvernului  nr. 969 / 
2001 privind atestarea domeniului  public al judetului Constanta, precum  si  
municipiilor, oraselor  si  comunelor  din  judetul  Constanta,  cu  modificarile  si  
completarile   ulterioare; 



- Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 2011 privind aprobarea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Adamclisi, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In  baza  prevederilor  art. 36,  alin. (2), lit. c), alin. (9)  din Legea  nr. 215 / 2001 a   
administratiei publice  locale  republicata,  cu  modificarile  si  completarile   ulterioare, 
precum si ale art. 10 , alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia; 

Fiind indeplinite prevederile art. 44 si art. 45 , alin. (3 ) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 
privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Tinand seama de prevederile art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere necesitatea si oportunitatea modificarii,  completarii si actualizarii  
domeniului public al comunei  Adamclisi , conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare; 

SE PROPUNE: 

Art. 1. Modificarea  inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei 
Adamclisi, insusit prin H.C.L. nr. 35 / 10.06.2011  privind aprobarea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Adamclisi, judetul Constanta, cu 
modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr. 1 care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art. 2. Completeaza si  actualizarea  inventarului  bunurilor care alcatuiesc  domeniul 
public al comunei Adamclisi, insusit prin  Hotararea  Consiliului  Local  nr. 35/2011  
conform  Anexei nr.  2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Inventarul domeniului public al comunei Adamclisi se va completa  in mod 
corespunzator. 

Art.4. Cu  ducerea la indeplinire   a  prevederilor  prezentei hotarari se incredinteaza 
Primarul  si  Viceprimarul  comunei  Adamclisi , precum  si  Compartimentul  de 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Compartimentul Registrul Agricol din cadrul 
aparatului de specialitate  al  Primarului  comunei  Adamclisi. 

Art. 5.  Secretarul comunei   Adamclisi   va  comunica prezenta hotarare Institutiei 
Prefectului   Judetului   Constanta  pentru control  si verificarea   legalitatii,   Consiliului 
Judetean Constanta, Primarului   comunei   Adamclisi,   Viceprimarului,   
Compartimentului de Urbanism   si   Amenajarea   Teritoriului,   Compartimentului   



Registrul   Agricol  si se aduce la cunostinta  publica  prin publicarea la sediul Primariei   
Adamclisi si pe site-ul comunei   Adamclisi. 

 

                            INITIATOR                                                                     CONTRASEMNAT 

                            PRIMAR                                                                                 SECRETAR 

                    BURCEA  ANTON  TUDOREL                                                     SIBEL SERIF 

 

 

NR. 65  

DATA 09.12.2013 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

PROIECT  DE  HOTARARE 

PRIVIND   COMPLETAREA , MODIFICAREA SI ACTUALIZAREA    INVENTARULUI   
BUNURILOR    CARE   ALCATUIESC   DOMENIUL  PRIVAT    AL   COMUNEI   ADAMCLISI,  
INSUSIT  PRIN   HOTARAREA   CONSILIULUI   LOCAL ADAMCLISI  NR.  7  / 11.02.2011  

PRIVIND  APROBAREA   INVENTARULUI    DOMENIULUI   PRIVAT   AL  COMUNEI   
ADAMCLISI,  JUDETUL   CONSTANTA, CU   MODIFICARILE   SI COMPLETARILE  

ULTERIOARE 

 

Analizand : 

-Proiectul de hotarare privind completarea, modificarea si actualizarea  inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Adamclisi, insusit prin HCL nr.  7  
/ 11.02.2011 privind aprobarea  inventarului domeniului privat al  comunei 
Adamclisi, judetul Constanta, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Expunerea de motive  a domnului  primar  Burcea Anton Tudorel; 

- 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:-Raportul  
compartimentului de specialitate  din cadrul Primariei  comunei  Adamclisi  
inregistrat sub nr. 3521 / 14.08.2013; 

-Avizul  de  legalitate   al   secretarului  comunei   Adamclisi  doamna   Serif   Sibel; 

-Procesul verbal nr. 5668 / 27.11.2013  al Comisiei de inventariere a patrimoniului   
comunei  Adamclisi,  constituita in baza Dispozitiei primarului comunei Adamclisi  nr. 
7 / 30.01.2013 ; 

In  baza  prevederilor: 

- art. 21  din  Legea  nr. 213 / 1998 privind  proprietatea  publica  si  regimul  juridic al 
acesteia, cu modificarile  si  completarile  ulterioare; 

-Hotararii Guvernului nr. 548 / 1999 privind aprobarea  normelor  tehnice  pentru  
intocmirea  inventarului  bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al comunelor, 



oraselor, municipiilor  si  judetelor , Anexa  nr. 10  la  Hotararea  Guvernului nr. 969 / 
2001 privind  atestarea  domeniului public al judetului Constanta, precum  si  
municipiilor, oraselor  si  comunelor  din judetul Constanta, cu modificarile  si  
completarile  ulterioare; 

- Hotararea  Consiliului Local Adamclisi nr. 7 / 11.02.2011 privind  aprobarea  
inventarului  domeniului  privat al  comunei  Adamclisi, cu modificarile  si  
completarile  ulterioare; 

In  baza  prevederilor   art.36, alin. (2), lit. c) din  Legea nr. 215 / 2001 a  
administratiei  publice locale republicata, cu modificarile  si  completarile  ulterioare, 
precum  si ale art. 10 ,alin. (2) din  Legea nr. 215 / 2001 privind  proprietatea  publica  
si  regimul  juridic  al acesteia; 

Fiind  indeplinite  prevederile art.44 si art.45 ,alin. (3 ) din Legea nr. 215 / 2001 
privind  administratia  publica  locala  republicata, cu modificarile  si  completarile  
ulterioare; 

In temeiul  drepturilor conferite  prin art.115, alin. (1), lit. b) din  Legea nr. 215 / 2001 
privind  administratia  publica  locala  republicata, cu modificarile  si  completarile  
ulterioare; 

Tinand seama de prevderile art. 62 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de 
tehnica legislativa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere  necesitatea si  oportunitatea  completarii, modificarii si actualizarii   
domeniului  privat  al comunei  Adamclisi , conform anexei nr. 1 la prezenta  
hotarare; 

SE PROPUNE: 

Art. 1. Inventarul  bunurilor care alcatuiesc  domeniul  privat al comunei  Adamclisi, 
insusit  prin  Hotararea  Consiliului  Local  nr. 7/11.02.2011 , cu modificarile  si  
completarile  ulterioare  se  modifica, se completeaza si se actualizeaza  cu bunurile  
imobile (terenuri si constructii )  prevazute in Anexa nr. 1 care  face  parte  integranta 
din prezenta  hotarare. 

Art. 2. Hotararea  Consiliului Local Adamclisi nr. 7 / 11.02.2011 se modifica  in mod 
corespunzator, prin  completarea  cu bunurile  imobile  prevazute in anexa nr. 1 care 
face parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire  a prevederilor  prezentei  hotarari se incredinteaza  
Primarul si Viceprimarul comunei Adamclisi precum si Compartimentul de Urbanism 
si Amenajarea Teritoriului, Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Adamclisi. 



Art. 4.  Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare Institutiei 
Prefectului Judetului Constanta pentru control si verificarea legalitatii, Consiliului 
Judetean Constanta, Primarului  comunei Adamclisi, Viceprimarului, 
Compartimentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Compartimentului 
Registrul  Agricol  si se aduce la cunostinta  publica  prin  publicarea  la sediul  
Primariei  Adamclisisi  pe site-ul  comuneiAdamclisi. 

 

 

                         INITIATOR                                                                            CONTRASEMNAT 

                           PRIMAR                                                                                   SECRETAR 

               BURCEA  ANTON  TUDOREL                                                             SIBEL SERIF 
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ROMÂNIA 
JUDEŢ UL CONSTANŢ A                                                                
COMUNA ADAMCLISI                                                              
CONSILIUL LOCAL                                                    
 

PROIECT  DE  HOTĂ RÂRE 
 privind aprobarea casării unor bunuri care se regăsesc în patrimoniul  

Comunei Adamclisi, judetul Constanta 
 

  
 Examinând: 
− expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul Comunei 

Adamclisi, din care reiese că o parte din bunurile care se regăsesc în 
patrimoniul Primăriei Comunei Adamclisi nu mai satisfac necesităţile 
entităţii deoarece au suferit un coeficient mare de uzură fizică şi morală; 

− raportul întocmit de catre domnul Slabu Marian, inspector in cadrul  
Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Primăriei Comunei 
Adamclisi, prin care se certifică existenţa bunurilor propuse spre casare în 
evidenţa financiar-contabilă, cât şi motivaţia scăderii acestora din evidenţa 
financiar-contabilă; 

− 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, domnisoara Sibel 
Serif; 

În baza: 
− prevederile art.7 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificată şi 

actualizată prin O.U.G. nr. 102/2007, 
− O.M.F.P nr.1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, 
− prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(4) lit.d) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată în 20.02.2007, 
 În temeiul art.45 alin.(1) şi alin. (3)  din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată ,cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

SE PROPUNE: 
 
Art.1  Casarea si scoaterea din uz a bunurilor patrimoniale înscrise în  Anexa 
nr.1, în valoare de 146.968,24 lei, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 



Art.2  Scoaterea din evidenţa financiar- contabilă a Primăriei Comunei 
Adamclisi se va efectua numai în baza următoarele documente: 
− procesul-verbal întocmit de comisia numită prin dispoziţia primarului 

pentru casarea şi scoaterea din uz a unor bunuri; 
− preluarea în evidenţa financiar-contabilă a bunurilor rezultate în urma 

casării şi scoaterii din uz a bunurilor  prevăzute  la alin.1 din prezenta 
hotărâre. 
 

Art.3   Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aprobari. 
 
Art.4 Secretarul Comunei Adamclisi va comunica prezenta Hotărâre 
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate pentru ducerea ei la 
indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru control si 
verificarea legalitatii. 
 
  

 

ADAMCLISI,  09.12.2013 

Nr. 67 
 
 

INITIATOR, 
Primar 

BURCEA  ANTON TUDOREL 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar  

SIBEL SERIF 
 
 
 

 
 
 


