
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

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 

 

Consiliul Local Adamclisi  intrunit in sedinta ordinara, legal constituita in data de  09 decembrie   

2013; 

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; 

HOTARASTE: 

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. 

Prezenta  hotarare a fost  adoptata  de catre  Consiliul Local Adamclisi  in  sedinta  ordinara  din 

data de 09.12.2013  cu  respectarea   prevederilor art. 45, alin. (3) , cu un numar de …… voturi  

pentru, ….. voturi  impotriva, ….. abtineri din cei ……. consilieri  prezenti  din  totalul  de 11  

consilieri in functie. 

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNAT 

                        CONSILIER                                                                                  SECRETAR 

                    OPREA  MARIAN                                                                           SIBEL SERIF 

 

 

NR. 66 

ADAMCLISI, 09.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL CONSTANTA                                ANEXA  nr. 1  la Hotararea Consiliului  Local al comunei Adamclisi   nr.  .....  / 09.12.2013 

    COMUNA ADAMCLISI  

    CONSILIUL LOCAL  

COMPLETARI  

LA  INVENTARUL   BUNURILOR   CARE   APARTIN   DOMENIULUI   PRIVAT    AL   COMUNEI   ADAMCLISI , JUDETUL CONSTANTA PRIN TRECEREA UNOR  

BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT 

   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. 

 

Gard 

(Imprejmuire) 

Camin Cultural 

Adamclisi 

 

Lungime = 300 metri  7081,96  lei Domeniu privat  

al comunei 

Adamclisi  

2. 

 

Izlaz comuna Localitatea Adamclisi 

Suprafata – 281,01 ha  

1991 594.469,16 lei Legea nr. 18 / 

1991 

Ordinul 

prefectului nr. 

128 / 19.03.2009 



3. 

 

Izlaz comuna Localitatea Abrud si 

localitatea Hateg 

Suprafata – 1039,39  ha  

1991 2.198.777,58 lei Legea nr. 18 / 

1991 

Ordinul 

prefectului nr. 

128 / 19.03.2009 

4. 

 

Izlaz comuna Localitatea Urluia 

Suprafata – 199,25  ha  

1991 421.503,41 lei  Legea nr. 18 / 

1991 

Ordinul 

prefectului nr. 

128 / 19.03.2009 

5. 

 

Izlaz comuna Localitatea Zorile 

Suprafata – 160,76   ha  

1991 340.079,74 lei  Legea nr. 18 / 

1991 

Ordinul 

prefectului nr. 

128 / 19.03.2009 

 

 

 

 

 

 

             PRESEDINTE  DE SEDINTA                                                                                                         CONTRASEMNAT 

                       CONSILIER                                                                                                                                SECRETAR 

               OPREA   MARIAN                                                                                                                           SIBEL  SERIF 

 

 



 

JUDETUL CONSTANTA                                                            ANEXA nr. 2   la Hotararea Consiliului  Local al comunei Adamclisi   nr.  

.........  / 09.12.2013 

    COMUNA ADAMCLISI  

    CONSILIUL LOCAL  

 

COMPLETARI  SI MODIFICARI 

LA  INVENTARUL   BUNURILOR   CARE   APARTIN   DOMENIULUI   PRIVAT     AL   COMUNEI   ADAMCLISI , JUDETUL CONSTANTA 

 

   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. 

 

Camin Cultural 

Adamclisi 

Suprafata –  290  mp; 

Cladire parter. 

Vecini: N – Orascu I; 

S. – Drum satesc; 

1934 120.121,94 lei Domeniu privat 

al comunei 

Adamclisi  



V. – Neacsu F 

E. –Floca Gheorghe; 

 

 

 

 

                      PRESEDINTE  DE SEDINTA                                                                                              CONTRASEMNAT 

                                CONSILIER                                                                                                                       SECRETAR 

                       OPREA   MARIAN                                                                                                                   SIBEL  SERIF 

 



 

ROMANIA                                                                       SE APROBA                                                                          

JUDETULCONSTANTA                                                                                                   PRIMAR                                                             

COMUNA ADAMCLISI                                                                       BURCEA  ANTON TUDOREL                                                          

PRIMARIA 

REFERAT 

Privind modificarea, completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul pivat  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 

 

Subsemnata Sibel Serif, secretara a comunei  Adamclisi, jud.  Constanta;  

       Având în vedere: 

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. 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; 

 

 



 
PROPUN: 

 

 

Modificarea, completarea si actualizarea  inventarului  bunurilor care alcatuiesc  

domeniul privat al comunei Adamclisi, insusit prin  Hotararea  Consiliului  Local  nr. 7 / 

2011  conform  Anexei nr.  1 care face parte integranta din prezentul referat. 

Inventarul domeniului privat  al comunei Adamclisi se va completa  si se va actualize  in 

mod corespunzator 

 Drept pentru  care supun sper analiza si aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR 

SIBEL SERIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMANIA 

JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 

  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul 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 

 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 

Constanta; 

  

Avand in vedere: 

-Raportul  compartimentului de specialitate  din cadrul Primariei  comunei  Adamclisi ; 

-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 ; 

- Prevederile art. 21  din  Legea  nr. 213 / 1998 privind  proprietatea  publica  si  regimul  

juridic al acesteia, cu modificarile  si  completarile  ulterioare; 

-Prevederile  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; 

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; 

Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local 

ADAMCLISI a proiectului 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. 

In  baza  prevederilor   art.36, alin. (2), lit. c) din  Legea nr. 215 / 2001 a  

administratiei  publice locale republicata, cu modificarile  si  completarile  ulterioare, art. 

121-126  precum  si ale art. 10 ,alin. (2) din  Legea nr. 215 / 2001 privind  proprietatea  

publica  si  regimul  juridic  al acesteia; 

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv 

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. 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL 

 

 

 


