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PROCES-VERBAL, 
 
  

Incheiat astazi, 10.04. 2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului 
Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  iunie. 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  89 /05.04.2012  
a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 
dispozitia nr. 89 / 05.04.2012.   
 Presedinte de sedinta  a fost ales  cu unanimitate de voturi domnul consilier 
Rasit Beinur. 
 Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Rasit Beinur, preşedinte de şedinţă. 
           La sedinta de consiliu participa un numar de 11 consilieri locali din totalul de 11 
consilieri locali in functie. 
  Sedinta este publica avand in vedere prevederile art. 42,(l) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala republicata. 
            Inainte de a se intra in ordinea de zi doamna secretar Sibel Serif da citire 
procesului verbal al sedintei  extraordinare din data de  8 februarie 2012. 

Domnul presedinte  intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de 
la sedinta din data de 8 februarie 2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma 
supunerii la vot a fost aprobat cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri prezenti din 
totalul de 11 consilieri in functie. 
 La lucrarile sedintei participa domnul primar Burcea Anton Tudorel,  doamna 
secretar  Sibel Serif  si domnul viceprimar  Burcea Dorian. 
           Domnul presedinte Rasit Beinur  supune aprobarii Consiliului Local urmatoarele  
proiecte inscrise  pe ordinea de zi a sedintei: 
1.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012. 
                                                                            Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea reorganizarii si functionarii retelei scolare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei adamclisi, judetul 
Constanta pentru anul scolar 2012 – 2013.  
                                                                     Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
          Domnul  Rasit Beinur, presedinte de sedinta  propune suplimentarea ordinii de zi 
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cu urmatoarele proiecte de hotarari : 
1. Poiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare in unitatile administrativ – teritoriale membre ale Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara  de apa si de canalizare ,, Apa – Canal ‘’ Constanta 
in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta precum si 
Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare. 

                                                                             Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
2. Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei 

de Dezvoltare  Intercomunitara ,, Apa Canal’’ Constanta in care  comuna 
Adamclisi este membru asociat. 

                                                                                                                                                  
Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 

 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii in trei loturi distincte a unui 

teren in suprafata de 11,20 ha avand categoria de folosinta pasune din parcela Ps 
571 apartinand domeniului privat al comunei Adamclisi, judetul Constanta . 

 
                                                                                     

Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
 

   In deschiderea sedintei, domnul presedinte  aduce la cunostinta consilierilor ca 
s-au dezbatut la comisiile de specialitate proiectele de hotarare si s-a acordat aviz 
favorabil pentru toate. 
           Domnul consilier Rasid Beinur  presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si  
prezinta proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi. 
            1. Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului  de venituri si 
cheltuieli al comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012. 
  Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
 Domnul  Slabu Marian  inspector contabil in cadrul Primariei comunei Adamclisi  
prezinta referatul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012.     
 Se propune modificarea  Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr.  1 /  08.02.2012  
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli  si a listei obiectivelor de 
investitie pe anul 2012 al Consiliului Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta  in 
sensul rectificarii  bugetului local  al Consiliului Local Adamclisi pentru anul 2012  cu un 
volm de : 
- Venituri  total  – 2. 515.508    lei ; 
  Din care : 
- Venituri proprii  –  769.600  lei ; 
- Sume  alocate din cote defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale – 530.813  lei; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului – 



191.687  lei ; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru  invatamnt -  873.903  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru ajutor social – 25.395  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu 
handicap – 59.110  lei ; 
- Sume alocate din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului – 20.000 lei ; 
- Subvenţii  pentru  ajutor  de  încălzire – 45.000    lei ; 
- Total  venituri  buget – 2.515.508      lei  . 
Se propune  aprobarea unui   volum  total  de  cheltuieli  2.515.508   lei  , din  care : 
- Administratie publica – 648.000    lei  ; 
- Învăţământ –  920.103   lei; 
Din care : 
 - investitii -  6.200 lei; 
 
- Cultură , religii  şi  alte  activităţi  sportive –  232.000   lei  ; 
Din care pentru investitii – 100.000  lei ; 
- Asistenţă  socială , ajutoare  şi  indemnizaţii – 242.395    lei  ; 
- Servicii  şi  dezvoltare  publică – 180.610     lei ; 
-Cheltuieli  drumuri – 40.000 lei  ; 
- Alte actiuni economice PSI –  16.400  lei  ; 
  Din care : 
        - PSI – 8.000 lei ; 
        - Cheltuieli cu alegerile locale – 8.400 lei ; 
- Politie comunitara –  156.000  lei ; 
    Din care investitii – 80.000 lei ; 
    Colectarea deseurilor – 80.000 lei ; 
- Total  cheltuieli – 2.515.508    lei  . 

 Veniturile se constituie din impozite si taxe locale  si alte venituri de la 
populatie, sume din cota de 22% pentru echilibrarea bugetului local precum si din sume 
defalcate din TVA. 

Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2012  reprezinta limite maxime 
care nu pot fi depasite iar modificarile se pot face numai in conditiile legii. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 11 de voturi ,,pentru” 0 abţinere şi 0 
,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

Domnul consilier Rasit Beinur  presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si 
prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi  al ordinei de zi. 

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 2012 – 2013. 
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
 Domnii consilieri nu sunt de acord cu adresa nr. 2584 / 20.01.2012 a 
Inspectoratului Scolar Judetean Constanta  prin care s-a acordat aviz conform retea 
scolara 2012 – 2013 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza 
comunei Adamclisi  intrucat  prin acest aviz conform s-a aprobat desfintarea Scolii cu 



clasele I-IV Urluia incepand cu anul scoalr 2012 – 2013. 
Urmare a supunerii la vot s-a respins cu 11 de voturi ,,împotrivă” din 11 consilieri 

prezenţi din totalul de 11  consilieri în funcţie. 
Domnul consilier Rasit  Beinur  presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si 

prezinta proiectul de hotarare de la punctul  trei  al ordinei de zi. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ – teritoriale membre  ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si de canalizare ,, Apa – Canal ‘’ 
Constanta in care isi desfasoara activitatea  operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta precum 
si Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. 
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Doamna secretar Sibel Serif da citire  referatului prin care se propune aprobarea 
Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile 
administrativ – teritoriale membre  ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa 
si de canalizare ,, Apa – Canal ‘’ Constanta in care isi desfasoara activitatea  operatorul 
S.C. RAJA S.A. Constanta precum si Contractul de furnizare / prestare a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare. 

Domnii consilieri hotarasc imputernicirea domnului Burcea Anton Tudorel, 
primar al comunei Adamclisi sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local 
Adamclisi Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare  in care isi 
desfasoara activitatea  operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta precum si Contractul de 
furnizare / prestare  a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare A.D.I. Apa – Canal 
Constanta. 

  Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 11 de voturi ,,pentru” 0 abţinere şi 0 
,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

Domnul consilier Rasit  Beinur  presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si 
prezinta proiectul de hotarare de la punctul  patru  al ordinei de zi. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si 
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal ‘’ Constanta in care  
comuna Adamclisi este membru asociat. 
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
             Avand in vedere HCL Istria nr. 15 / 30.04.2009 privind aprobarea  aderarii 
Consiliului Local Istria in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal 
Constanta se propune  aprobarea unui proiect de hotarare privind modificarea actului 
Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal ‘’ 
Constanta in care comuna Adamclisi este membru asociat. 
 De asemenea se propune aderarea comunei Istria la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ,, Apa – Canal ‘’ Constanta si imputernicirea reprezentantului Consiliului 
Local Istria  in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – 
Canal Constanta  sa voteze  in favoarea adoptarii Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara. 

  Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 11 de voturi ,,pentru” 0 abţinere şi 0 
,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

Domnul consilier Rasit  Beinur  presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si 



prezinta proiectul de hotarare de la punctul  cinci   al ordinei de zi. 
5. Proiect de hotarare privind   aprobarea dezmembrarii in trei loturi distincte a 

unui teren in suprafata de 11,20 ha avand categoria de folosinta pasune din parcela Ps 
571 apartinand domneiului privat al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
 Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
 Se propune dezmembrarea terenului agricol in suprafata de 11,20 ha avand 
categoria de folosinta pasune, parcela Ps 571 apartinand domeniului privat al comunei 
Adamclisi in trei loturi distincte, cu starea de proprietate neschimbata, conform Planului 
de amplasament si delimitare a imobilului  de dezlipire Ps 571 , scara 1:5000 dupa cum 
urmeaza: 
Lot 1 format din parcela ps 571 / 1= suprafata din masuratori 6,90 ha; 
Lot 2  format din parcela ps 571 / 2 = suprafata din masuratori  3,92  ha; 
Lot 3  format din parcela ps 571 / 3 = suprafata din masuratori  0,38  ha; 
 De asemenea domnii consilieri il imputernicesc pe domnul  primar Burcea Anton 
Tudorel sa semneze actul de dezmembrare al terenului  in suprafata vde 11,20 ha si sa 
reprezinte comuna Adamclisi in fata notarului public, in vederea autentificarii si 
indeplinirii procedurilor de publicitate imobiliara. 

  Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 11 de voturi ,,pentru” 0 abţinere şi 0 
,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
  

     
 

 
                    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar. 
 
 
 

  PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                           CONSILIER, 
                       RASIT BEINUR                                                       CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                 SECRETAR, 
                                                                                                               Jr. Sibel Serif 
 
 
 
 
 
  


