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ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES- VERBAL 
 
 
 
 Incheiat astazi,  25.11.2013, cu ocazia convocarii in sedinta ordinara a Consiliului Local  
Adamclisi. 

De asemeni, la sedinta participa domnul Rasit Beinur– viceprimarul comunei, doamna Serif 
Sibel – secretarul comunei. 
 Doamna  Serif Sibel – secretarul comunei, pune la dispozitia consilierilor,procesul verbal 
incheiat in sedinta anterioara, dupa care il supune spre aprobare Consiliului local. Supus la vot este 
aprobat cu 11 voturi pentru, in forma in care a fost prezentat. 
 In continuare face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta, informand Consiliul 
local ca sedinta este statutara, fiind prezenti la sedinta un numar de 11 consilieri din totalul de 11. 
 Presedinte de sedinta este ales  cu  11  voturi  pentru din cei  11 consilieri  prezenti  domnul 
Oprea  Marian. 
 Proiectele de hotarari  inscrise pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data  de 25.11.2013 
se aproba prin vot deschis. 
 Domnul Oprea Marian, presedinte  de sedinta, informeaza Consiliul local ca sedinta a fost 
convocata legal; prin dispoziţia cu nr. 275 /21.11.2013 Primarul comunei Adamclisi  a convocat 
Consiliul Local în şedinţă  ordinară pentru data de  25.11. 2013, orele  09.00, în sala de şedinţe a 
Consiliului local  Adamclisi, dispoziţia fiind anexată la dosarul şedinţei.  
 Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin afişare la afişierul Primăriei.  
 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut prin contactarea telefonică a consilierilor.  
 Domnul Oprea  Marian – presedinte  de sedinta - supune spre aprobarea consiliului local 
urmatoarea ordine de zi a sedintei: 
  
1. Proiect de hotarare  privind  aprobarea rectificarii  bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 
2013 al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
                                                                                    Initiator:                                                                                           
                                                                      Dl. BURCEA  ANTON TUDOREL – Primar  
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea  Manualului de Politici Contabile al Primariei comunei 
Adamclisi, judetul Constanta. 
 
                                                                                     Initiator:                                                                                           
                                                                       Dl. BURCEA  ANTON TUDOREL – Primar  
3. Proiect de hotarare privind  acordarea titlului de ,, Cetatean  de onoare’’ al comunei Adamclisi, 
judetul Constanta doamnei Giba Liliana .  
 
                                                                                    Initiator:                                                                                           
                                                                       Dna . Serbanescu Dorina Cicilia – Consilier local. 
                                                                        Dl. Vlad Niculaie – Consilier local.  
 

Domnul Oprea Marian - presedinte de sedinta - da citire proiectelor de hotarare prezentate 
la  pct. nr. 1 – 3   inscrise pe ordinea de zi : 
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1. Proiect de hotarare  privind  aprobarea rectificarii  bugetului local de venituri si cheltuieli pe 
anul 2013 al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 
 

                        Initiator:                                                                                           
                                                                       Dl. BURCEA ANTON TUDOREL – Primar   
 

Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. 
Avizul secretarului este favorabil,  raportul compartimentului de specialitate este favorabil, 

raportul comisiei de specialitate  nr. 1 a  consiliului local este favorabil. 
Se supune la vot: se aproba cu 11 voturi pentru; 

 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Manualului de Politici Contabile al Primariei comunei 
Adamclisi, judetul Constanta’’. 
 

Initiator: 
                                                                      Dl. BURCEA  ANTON TUDOREL  – Primar  
 

Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare, avizul secretarului este favorabil,  
raportul compartimentului de specialitate este favorabil, raportul comisiei  de specialitate a 
consiliului local sunt favorabile. 

Se supune la vot: se aproba cu 11 voturi pentru; 
 

3. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,, Cetatean de onoare’’ al comunei Adamclisi, 
judetul Constanta doamnei Giba Liliana.  
 

Initiator: 
                                                                      Dna. Serbanescu Dorina Cicilia   – Consilier Local. 
                                                                      Dl. Vlad Niculaie – Consilier local. 
 

Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare intocmit de catre initiatori. 
 Domnii consilieri  considera ca doamna Giba Liliana  prin activitatea depusa nu a promovat  
si nu a dezvoltat imaginea comunei Adamclisi motiv pentru care nu intruneste conditiile  prevazute 
in Regulamentul privind   acordarea titlului de ,, Cetatean de onoare’’ al comunei Adamclisi. 

Se supune la vot: se respinge  cu  2  voturi pentru, 1 abtinere  si 8  impotriva . 
Diverse: Cererea domnului Oprean Constantin  inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 
2437 / 20.05.2013 prin care solicita concesionarea unui teren intravilan in suprafata de 4500 mp 
din localitatea Urluia, comuna Adamclisi. 
Consiliul Local respinge cu 2 voturi pentru (domnul Vlad Niculaie si domnul Rasit Beinur) si 9  
voturi  impotriva  solicitarea domnului Oprean Constantin  intrucat  dumnealui i s-a mai 
concesionat suprafata de 1800 mp in localitatea Urluia. Terenul in surafata de 4500 mp care 
face obiectul cererii nr. 2437 / 20.05.2013  va fi acordat tinerilor in varsta de pana la 35 de ani 
conform prevederilor legale. 
Domnul consilier Floca Ionut solicita taierea plopilor  din  localitatea Adamclisi. Domnul primar 
propune ca lemnele rezultate in urma taierii plopilor sa fie depozitate in magazie  si utilizate 
pentru incalzirea Caminului Cultural din Localitatea Adamclisi. 

 
   Sedinta se declara inchisa.  
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                SECRETAR, 
      OPREA MARIAN                                                                          SERIF SIBEL 
  

 


