
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  CONSTANŢA 
COMUNA  ADAMCLISI 
CONSILIUL  LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 
Privind  aprobarea trecerii  din domeniul privat  in domeniul public al comunei 

Adamclisi, judetul Constanta a terenului intravilan in suprafata de 15.087 mp din 
localitatea Adamclisi, Str. Decebal, nr. 62 A, comuna Adamclisi 

 
 

              Consiliul  Local  al  comunei  Adamclisi,  judeţul  Constanţa ,  întrunit  în  
şedinţa  ordinară legal constituita astazi  16.12.2011; 
              Având  în  vedere: 
- Prevederile art. 7, lit. e), art. 8, alin. (1) si ale art. 21, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 
213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Extrasul de carte funciara nr. 101113 / 23.11.2011 si Incheierea nr. 28210 / 23.11.2011  
eliberate  de  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Medgidia; 
- Planul de amplasament si delimitare a imobilului  in suprafata de 15.087 mp situat in 
localitatea Adamclisi, str. Decebal, nr. 62 A, comuna Adamclisi, tabelul de miscare 
parcelara – Fisa Imobilului, planul de incadrare in zona, memoriu tehnic; 
- Referatul doamnei Sibel Serif, secretarul comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
-  Expunerea  de  motive  a  domnului Burcea Anton Tudorel,  primarul  comunei  
Adamclisi; 
- 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, gospodarire comunala; 
-Avizul  de  legalitate  al secretarului comunei ; 
- Prevederile art. 47 si art. 117, lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  In baza dispozitiilor art. 36, alin. (2), lit. c) si ale art. 45, alin. (3) si alin. (5) din Legea 
nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
  
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 
 

Art. 1 . Se  aprobă  trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Adamclisi 
a  terenului intravilan in suprafata de 15.087 mp situat in localitatea Adamclisi, str. 
Decebal, nr. 62 A, comuna Adamclisi identificat prin Extrasul de carte funciara nr. 



101113 / 23.11.2011, Incheierea nr. 28210 / 23.11.2011, Planul de amplasament si 
delimitare a imobilului scara 1:2000, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. Aproba inventarierea in domeniul public al comunei Adamclisi a terenukui in 
suprafata de 15.087 mp situat in localitatea Adamclisi, str. Decebal , nr. 62 A, comuna 
Adamclisi, avand urmatoarele vecinatati: 
N- Str. Republicii; 
E – Fluieraru Ion, Maican Margareta; 
S – str. Decebal, prop. Comuna Adamclisi; 
V – Serbanescu Silviu, prop. Comuna Adamclisi, Enache Nicolae, Socat Ana. 
Art. 3 . Terenul intravilan in suprafata de 15.087 mp situat in localitatea Adamclisi, str. 
Decebal nr. 62 A se va inscrie in inventarul domeniului public al comunei Adamclisi si 
va completa H.C.L. nr. 35/ 10.06.2011, prin care a fost insusit inventarul bunurilor din 
domeniul public  intocmit in cursul anului 2011. 
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei 
Adamclisi domnul Burcea Anton Tudorel si compartimentul de specialitate din cadrul  
aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi. 
Art. 5. Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor  interesate  
pentru  ducerea  ei  la  îndeplinire ,  Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
Constanta , Institutiei Prefectului   Judeţului  Constanţa  pentru  control  şi  verificarea  
legalităţii  şi  o  va  afişa  în  locuri  publice  pentru  a  fi  cunoscută  de  cetăţeni . 
 Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  cu  un  număr  de  11  voturi  pentru  
din  cei 11    consilieri  prezenţi  din totalul  de  11  consilieri  în  funcţie . 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, 
Judetul Constanta; 
 Avand in vedere: 

- Referatul doamnei Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi; 
- Prevederile  Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Extrasul de Carte Funciara nr. 101113 / 23.11.2011 si Incheierea 
nr. 28210 / 23.11.2011 eliberate de Oficiul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Medgidia; 

- Planul de amplasament  si delimitare a imobilului in suprafata de 
15.087 mp situate in localitatea Adamclisi, str. decebal , nr. 62 A, 
comuna Adamclisi, tabelul de miscare parcelara – Fisa Imobilului , 
Planul de incadrare in zona, memoriu tehnic; 

- Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul 
Local ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  
APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PRIVAT IN 
DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL 
CONSTANTA A TERENULUI INTRAVILAN IN SUPRAFATA 
DE 15.087 MP DIN LOCALITATEA ADAMCLISI, STR. 
DECEBAL, NR. 62 A, COMUNA ADAMCLISI. 

- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c)   precum si  ale art. 
45, art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand 
ca obiectiv APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PRIVAT 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA A TERENULUI INTRAVILAN IN 
SUPRAFATA DE 15.087 MP DIN LOCALITATEA 
ADAMCLISI, STR. DECEBAL, NR. 62 A, COMUNA 
ADAMCLISI. 

 
 
 
 

 
PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL 
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