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JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

MINUTA 
Sedintei  extraordinare  din  data de 31 octombrie  2012  a Consiliului Local 

al comunei Adamclisi 
 
 

Convocarea sedintei a fost facuta de catre primarul comunei 
Adamclisi prin Dispozitia nr.  396  /  26.10.2012. 
 Din numarul total de 11 consilieri alesi  au participat  11 consilieri, 
sedinta fiind legal constituita. 
 Sunt prezenti : domnul Burcea Anton Tudorel – primarul comunei 
Adamclisi, domnul Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi si 
domnisoara Sibel Serif – secretara comunei Adamclisi. 
 Sedinta este deschisa de catre doamna Petrut Mariana , presedinta  
de sedinta care informeaza plenul ca este intrunit  cvorumul astfel incat  
sedinta este legal constituita  si isi poate desfasura lucrarile. 
 Presedintele de sedinta   prezenta proiectul ordinii de zi. 
 In  cadrul  sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari: 
 
1.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 16 / 31.10.2012  
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri  si cheltuieli al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012  cu 11   voturi pentru din cei  11  
consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
2. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  17 / 31.10.2012  
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei 
Adamclisi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Jean Dinu’’ 
Adamclisi, judetul Constanta   cu  7 voturi pentru, 4 impotriva   din cei 11  
consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
3. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  18 / 31.10.2012  
privind  aprobarea dezmembrarii  in  doua   loturi distincte a  unui teren in 



suprafata de  1499 mp  , lot din str. Ion Creanga, nr. 11, localitatea 
Adamclisi  apartinand   domeniului   privat al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta  cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri prezenti  din totalul de 
11 consilieri in functie. 
 
4. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi 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  amplasata pe raza localitatii 
Hateg, comuna Adamclisi  si introducerea acestei suprafete   in  domeniul   
privat al comunei Adamclisi, judetul Constanta  cu 11 voturi pentru din cei 
11 consilieri prezenti  din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
5. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 20 / 31.10.2012  
privind  modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Apa Canal Constanta si a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de 
apa  si de canalizare  cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri prezenti  din 
totalul de 11 consilieri in functie. 
 
6. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  21 / 31.10.2012  
privind  instituirea  si  stabilirea   cuantumului  taxei  speciale  pentru  
prestarea de servicii cu vidanja  aflata in  proprietatea   Consiliului  Local   
Adamclisi, de catre  persoane    fizice  sau  juridice din comuna  Adamclisi  
cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri prezenti  din totalul de 11 consilieri 
in functie. 
 
7. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi 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 strada 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  cu 11 voturi pentru din 
cei 11 consilieri prezenti  din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
8. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi 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  cu 
11 voturi pentru din cei 11 consilieri prezenti  din totalul de 11 consilieri in 
functie. 
 
9. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi 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  cu 11 voturi pentru din 
cei 11 consilieri prezenti  din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
Sedinta se inchide la ora 16:30. 
 
 In conformitate  cu dispozitiile art. 10 din Legea nr. 52 / 2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, minuta se va publica la 
sediul Primariei comunei Adamclisi si pe site-ul propriu. 
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                 PETRUT MARIANA 


