
                                     
 
HOTARARILE   ADOPTATE   DE  CONSILIUL  LOCAL  ADAMCLISI  IN  CADRUL 

SEDINTEI  ORDINARE   DIN  DATA  DE  29  MARTIE   2013 
 
 
 
1. 1.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 13 / 29.03.2013 privind 
alegerea doamnei Serbanescu Dorina Cicilia  in functia de presedinta de sedinta a 
Consiliului Local Adamclisi. 
 
2.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 14 / 29.03.2013 privind aprobarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli, a estimarilor bugetare pe perioada 2014 – 2016 
si a listei obiectivelor de investitie pe anul 2013 al Consiliului Local al comunei Adamclisi 
, judetul Constanta. 
 
3.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 15 / 29.03.2013 privind aprobarea 
contului de  incheiere a exercitiului bugetar anual la data de 31.12.2012 al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta. 
 
4.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 16 / 29.03.2013 privind  
aprobarea planului de actiuni si  lucrari de interes local care vor fi efectuate cu 
persoanele  majore apte de munca din familiile beneficiare  de venit minim garantat 
conform Legii nr. 416 / 2001 pentru anul 2013. 
 
5.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 17 / 29.03.2013 privind aprobarea 
trecerii din domeniu public in domeniu privat al comunei Adamclisi si inventarierea in 
domeniul privat a imobilului teren intravilan in suprafata de 1551 mp situate in 
localitatea Zorile, str. Adamclisi, nr. 3, comuna Adamclisi, judetul Constanta. 
 
6. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 18 / 29.03.2013 privind  
transmiterea cu titlu  gratuity in baza Legii nr. 239 / 2007 in proprietatea Parohiei Zorile 
din comuna Adamclisi a imobilului – teren intravilan in suprafata de 1551 mp situate in 
localitatea Zorile, str. adamclisi, nr. 3, identificat in domeniul privat al comunei Adamclisi 
si aflat in folosinta acesteia conform HCL nr. 37 / 10.06.2011 si contract de comodat nr. 
3128 / 02.08.2011 . 
 
7.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 19 / 29.03.2013 privind aprobarea 
,, Regulamentului referitor la procedura de acordare a titlului de cetatean de onoare al 
comunei Adamclisi, judetul Constanta’’. 
 
8. Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  20  / 29.03.2013 privind  
aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare in 



comuna Adamclisi, membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si 
canalizare ,, Apa – Canal’’ Constanta si in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. 
RAJA  S.A.. 
 
9.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  21  / 29.03.2013 privind stabilirea 
masurilor pentru eficientizarea  inscrierii datelor in registrul agricol pentru perioada 
2010 - 2014  . 
 
10.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 22 / 29.03.2013 pentru 
aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, administrare si exploatare a 
pasunii comunale in comuna Adamclisi pe anul 2013. 
 
11.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  23 / 29.03.2013 privind 
interzicerea explorarii, dezvoltarii si exploatarii gazelor de sist pe teritoriul administrativ 
al comunei Adamclisi, judetul Constanta prin metoda fractionarii hidraulice . 
 
 
12.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 24 / 29.03.2013 privind 
aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul  Constanta pentru anul 2013 . 
 
13.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 25 / 29.03.2013   privind 
imputernicirea domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi sa 
reprezinte interesele comunei Adamclisi in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de apa si canalizare ,, Apa – Canal ‘’ Constanta  in care isi desfasoara 
activitatea operatorul S.C. RAJA S.A.. 
 
 
14.Hotararea Consiliului Local al comunei Adamclisi nr. 26 / 29.03.2013 privind 
aprobarea modificarilor survenite la Contractul de delegare de gestiune a serviciului 
public de alimentare cu apa si canalizare . 
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