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PROCES-VERBAL, 
 
  

Incheiat astazi,  29 martie  2013 , cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare  a 
Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna   martie 2013 . 
 Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.  43 /25.03.2013  
a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 
dispozitia nr.  43 / 25.03.2013.   
 Presedinte de sedinta  este  aleasa cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri 
prezenti doamna Serbanescu Dorina Cicilia. 
           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  de indata   din data de  8 martie  2013. 

Doamna presedinta   intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal al 
sedintei de indata   din data de  08 martie  2013. 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 doamna secretar  Sibel Serif  si domnul viceprimar  
Rasit Beinur. 
           Doamna presedinta Serbanescu Dorina Cicilia  supune aprobarii Consiliului Local 
urmatorul proiect inscris  pe ordinea de zi a sedintei: 
1.  Proiect de hotărâre 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. 
               Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
2. Proiect de hotarare  privind aprobarea contului de  incheiere a exercitiului bugetar 
anual la data de 31.12.2012 al comunei Adamclisi, judetul Constanta.  
              Initiator- Burcea Anton Tudorel – primar; 
3. Proiect de hotarare 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 
             Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
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4. Proiect de hotarare 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; 
             Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
5. Proiect de hotarare privind  transmiterea cu titlu  gratuit 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; 
             Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea ,, Regulamentului referitor la procedura de 
acordare a titlului de cetatean de onoare al comunei Adamclisi, judetul Constanta’’; 
             Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
7. Proiect de hotarare 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.; 
             Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
8. Proiect de hotarare privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea  inscrierii datelor 
in registrul agricol pentru perioada 2010 - 2014; 
             Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
9. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
organizare, administrare si exploatare a pasunii comunale in comuna Adamclisi pe anul 
2013 ; 
             Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
10. Proiect de hotarare privind interzicerea explorarii, dezvoltarii si exploatarii gazelor 
de sist pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, judetul Constanta prin metoda 
fractionarii hidraulice ; 
             Iniţiatori – consilieri Serbanescu Dorina Cicilia, Floca Ionut, Oancea Vasile, Vlad 
Niculaie, Neacsu Florea Iulian, Oprea marian, Vizireanu Iulian, Ismail Constanta. 
In conformitate cu prevederile art. 43 din legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se  aproba cu votul 
majoritatii consilierilor in functie suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de 
hotarare: 
 
1. Proiect de hotarare privind alegerea doamnei Serbanescu Dorina Cicilia  in functia de 
presedinta   de sedinta a Consiliului Local Adamclisi; 
             Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului 
de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul  



Constanta pentru anul 2013; 
             Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
3. Proiect de hotarare 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.; 
             Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
4. Proiect de hotarare  privind aprobarea modificarilor survenite la Contractul de 
delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare    
             Iniţiator- Burcea Anton Tudorel - primar; 
 
           In deschiderea sedintei, doamna presedinta  aduce la cunostinta consilierilor 
faptul  ca s-au  dezbatut la comisia  de specialitate proiectele  de hotarari si s-au acordat 
aviz favorabil. 
 
1.Proiect de privind alegerea doamnei Serbanescu Dorina Cicilia  in functia de presedinta   
de sedinta a Consiliului Local Adamclisi; 
Se trece la discutii pe marginea proiectului si a materialelor prezentate.     
 Doamna Serbanescu Dorina Ciclia este propusa presedinta de sedinta a 
Consiliului Local Adamclisi si  va  conduce lucrarile sedintelor, va semna  hotararile 
adoptate pe o perioada de trei luni, incepand cu luna martie a anului curent si pana in 
luna mai inclusiv. 

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. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia   presedinta  de sedinta preia 
lucrarile sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi  al ordinei de zi. 
2. Proiect de hotarare 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.  
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Domnul Slabu Marian, inspector in cadrul Compartimentului contabilitate da citire 
raportului nr. 1245 / 2013 privind bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Adamclisi 
pe anul 2013. 
Se propune   bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Adamclisi pe anul 2013  
care va avea urmatorul volum: 
VENITURI TOTAL:   2.985.077  LEI. 
Din care: 
Impozit pe venit din transfer proprietate – 21.000 lei; 
Impozit cladiri persoane fizice – 17.000 lei; 
Impozit cladiri persoane juridice – 120.000 lei; 
Impozit teren persoane fizice – 41.000 lei; 
Impozit teren persoane juridice – 8.000 lei; 
Impozit teren extravilan – 443.105 lei; 



Impozit mijloace de transport persoane fizice  – 25.000 lei; 
Impozit mijloace de transport persoane juridice – 9.000 lei; 
Alte impozite si taxe – 60.000 lei; 
Venituri concesiuni – 35.000 lei; 
Taxa timbru – 4.000 lei; 
Amenzi – 4.000 lei; 
Taxe speciale – 105.000 lei; 
Cote defalcate impozit venit – 160.000 lei; 
Subventii pentru ajutoare incalzire – 7.000 lei; 
Cote defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale – 547.478 lei; 
Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea  bugetelor locale – 187.417 lei; 
Sume defalcate din TVA – invatamant salarii – 882.450 lei; 
Sume defalcate din TVA – Invatamant Hotarari Judecatoresti – 54.000 lei; 
Sume defalcate din TVA – Invatamant materiale – 121.434 lei; 
Sume defalcate din TVA salarii asistenti personali – 126.693 lei; 
Sume defalcate din TVA incalzire Legea nr. 416 / 2001 – 6.500 lei. 
CHELTUIELI TOTAL RON – 2.985.077  LEI. 
Din care: 
Autoritati Publice (capitolul 51)  – 827.000 lei; 
Datorie publica interna (capitolul 55)  – 22.000 lei; 
Politie locala (capitolul 61) – 72.000 lei; 
Invatamant (capitolul 65) – 1.097.884 lei; 
Cultura, sport, recreere si religie (capitolul 67) – 262.200 lei; 
Asistenta sociala (capitolul 68) – 195.193 lei; 
Iluminat Public  si gospodarie comunala (capitolul 70) – 320.000 lei; 
Deseuri , salubrizare (capitolul 74) – 106.200 lei; 
Drumuri (capitolul 84) – 74.600 lei; 
PSI (capitolul 87) – 8.000 lei. 

 Se aproba estimarile bugetare pe perioada 2014 – 2016  avand un volum de 
venituri  in anul 2014 de 3.221.413 lei, in anul 2015 de 3.276.035 lei si in anul 2016 de 
3.371.606 lei. 

In perioada 2014 – 2016 se estimeaza un volum de  cheltuieli de 3.221.413  in 
anul 2014, in anul 2015 - 3.276.035 lei si in anul 2016 de 3.371.606 lei. 
  Veniturile se constituie din impozite si  taxe locale si alte venituri de la populatie, 
sume din  cota de 22 % pentru echilibrarea bugetului local, sume defalcate din T.V.A. 

Cheltuielile prevazute  in bugetul local  de venituri si cheltuieli  pe anul 2013  
reprezeinta limite maxime care nu pot fi depasite iar modificarile se pot face numai in 
conditiile legii. 

Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Adamclisi pe anul 2013 este un buget 
echilibrat  care atat la parte de venituri  

Se propune si aprobarea  Listei  obiectivelor de investitie  la nivelul comunei  
Adamclisi finantate din bugetul local  respective ,, Camin Cultural Urluia – lucrare in 
continuare’’  - 150.000 lei. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia nu este de acord cu sumele 



prevazute la capitolul I – Cheltuieli materiale  solicitand suplimentarea  capitolului 
investitii cu suma de 100.000 lei. 

Domnul Vlad solicita utilizarea acestei sume pentru continuarea lucrarilor de 
construire la caminul cultural din localitatea Urluia. 

Doamna consilier  Mariana Petrut solicita utilizarea sumei de 100.000 lei pentru 
amenajarea in localitatea Adamclisi a unui spatiu de joaca pentru copii. 

Domnii consilieri decid ca suma de 100.000 lei sa fie utilizata pentru  continuarea 
lucrarilor de construire la Caminul din localitatae  Urluia. 

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. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul trei   al ordinei de zi. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 
anual la data de 31.12.2012 al comunei Adamclisi, judetul Constanta.  
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Se propune aprobarea contului  de incheiere a exercitiului bugetar anual  la data de 
31.12.2012 al comunei Adamclisi, judetul Constanta conform  art. 57 din Legea nr. 273 /  
2006 privind finantele publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare  dupa cum urmeaza: 

a) Contul de executie al bugetului local – venituri totale: 

- prevederi bugetare initiale – 2.480.908 lei 

- prevederi bugetare definitive – 3.476.550 lei. 

- Incasari realizate – 3.370.476  lei. 

Din care: 
VENITURI – SECTIUNE  DE  FUNCTIONARE  

- prevederi bugetare aprobate initial – 2.300.908 lei; 

- prevederi bugetare definitve – 3.195.135 lei; 

- incasari realizate – 3.089.061 lei. 

VENITURI – SECTIUNE DE DEZVOLTARE  
- prevederi bugetare aprobate initial – 180.000 lei; 

- prevederi bugetare definitive – 281.415 lei; 

- incasari realizate – 281.415 lei. 

b) Contul de executie al bugetului local – cheltuieli totale: 

- credite bugetare initiale – 2.480.908 lei. 



- credite bugetare definitve – 3.476.550  lei. 

- plati efectuate -  3.365.088 lei. 

Din care: 
CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
- credite bugetare initiale – 2.300.908 lei; 

- credite bugetare definitive – 3.195.135 lei; 

- plati effectuate – 3.087.185 lei. 

CHELTUIELI  - SECTIUNEA  DE DEZVOLTARE 
- credite bugetare initiale – 180.000 lei; 

- credite bugetare definitive – 281.415 lei; 

- plati effectuate – 277.903 lei. 

La data de 31.12.2012 s-a inregistrat un excedent de 5.388 lei care vor fi folositi prin 
Hotarare a Consiliului Local Adamclisi in exercitiile financiare ulterioare. 

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. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  patru   al ordinei de zi. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 
care vor fi effectuate cu persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de 
venit minim garantat conform Legii nr. 416 / 2001 pentru anul 2013.  

Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Se propune aprobarea    Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local la nivelul 

comunei Adamclisi pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre 
persoanele majore apte de munca  din familiile beneficiare de venit minim garantat in 
baza Legii nr. 416 / 2001 propus pentru anul 2013 in forma prezentata consilierilor 
locali. 

Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de  venit minim garantat au 
obligatia de a efectua actiunile si lucrarile de interes local in functie de numarul de ore  
calculate, proportional cu cuantumul ajutorului social. 

Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de 
care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif  corespunzator salariului de 
baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de 
munca. 

Actiunile si lucrarile de interes local se vor desfasura cu respectarea normelor de 
securitate si igiena muncii, fara a depasi regimul normal de lucru de 8 ore pe zi. 

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. 



Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  cinci  al ordinei de zi. 
5. Proiect de hotarare 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. 
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Domnul primar le comunica domnilor consilieri  necesitatea trecerii din domeniu 
public in domeniu privat a imobilului teren intravilan in suprafata de 1551 mp situat  in 
localitatea Zorile, str. Adamclisi, nr. 3 avand urmatoarele vecinatati: N- Consiliul Local 
Adamclisi, S- Consiliul Local Adamclisi, V- Str. Adamclisi, E- Consiliul Local Adamclisi. 
Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 7 / 11.02.2011 se va modifica  in mod 
corespunzator, prin completarea cu bunul imobil – teren intravilan in suprafata de 1551 
mp care face obiectul acestei hotarari. 

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

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  sase    al ordinei de zi. 
6. Proiect de hotarare privind  transmiterea cu titlu  gratuit 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. 
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Domnul viceprimar Rasit Beinur  ii informeaza pe domnii consilieri faptul ca prin 
adresa nr. 1129 / 2013 Parohia Zorile a solicitat  transmiterea cu titlu gratuit a imobilului 
– teren intravilan in suprafata de 1551 mp situat in localitatea Zorile, 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. 

In urma masuratorilor efectuate  in vederea elaborarii planului de amplasament 
si delimitare, a reiesit ca suprafata de teren pe care este amplasata parohia Zorile si 
terenul curte aferent este in suprafata de 1551 mp. 

Prin HCL nr. 17 / 29.03.2013  s-a aprobat includerea acestei suprafete  in 
inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Adamclisi. 

Prin HCL nr. 37 / 10.06.2011 si contract de comodat nr. 3128 / 02.08.2011  s-a 
atribuit in folosinta gratuita catre Parohia Zorile terenul in suprafata de 1551 mp situat 
in localitate Zorile, str. Adamclisi, nr. 3. 

Activitatea desfasurata de parohia Zorile este de utilitate publica, aceasta 
asigurand  calitatea vietii religioase, morale si sociale a locuitorilor din aceasta zona. 

Potrivit  prevederilor Legii nr. 239 / 2007  privind reglementarea regimului juridic 
al unor bunuri aflate in folosinta unitatilor de cult, imobilele aflate in proprietatea 
statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, care au fost atribuite in folosinta 
gratuita cultelor religioase  dupa data de 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fata plata in 
proprietatea unitatilor de cult mentionate. 



Conform prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Consiliul Local exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al 
comunei, orasului, municipiului. 

In vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra asupra imobilelor  
atribuite in folosinta gratuita , unitatile de cult trebuie sa depuna la titularul dreptului de 
proprietate cate o cerere pentru fiecare imobil. 

Cererea va fi insotita de copia legalizata a actului de atribuire in folosinta gratuita 
a imobilului  si trebuie sa cuprinda urmatoarele date: 

a) datele de identificare a solicitantului; 
b) datele necesare identificarii cadastrale a imobilului si adresa la care este 

situat; 
c) descrierea imobilului, suprafata construita, suprafata construita desfasurata, 

suprafata terenului. 
Cererile de transmitere a dreptului de proprietate se solutioneaza in termen de 

60 de zile de a data inregistrarii , prin hotarare. 
Hotararea de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate adoptata in temeiul 
legii mentionate se comunica unitatii de cult care a depus cererea. 

Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se incheie in 
termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii, dreptul de proprietate putand fi 
inscris in cartea funciara. 

Imobilele dobandite in conditiile prezentei legi nu pot fi instarinate  si nu li se 
poate schimba destinatia  timp de 30 de ani de la data dobandirii dreptului de 
proprietate. Nerespectarea acestei dispozitii atrage nulitatea absoluta a actului de 
transmitere a proprietatii si repunerea in situatia anterioara. 

Pentru acest imobil nu au fost identificate notificari  formulate in conformitate 
cu prevederile Legii  nr. 10 / 2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr. 247 / 2005 sau 
Legii nr. 18 / 1991. 

De asemenea, nu au fost identificate pana in prezent  actiuni in instanta  de 
judecata pentru imobilul mentionat. 

In vederea promovarii proiectului de hotarare prevazut de Legea nr. 239 / 2007 , 
Parohia Zorile a depus urmatoarele documente: planul de amplasare si delimitare a 
imobilului, cererea nr. 1129 / 2013, contractul de comodat nr. 3128 / 02.08.2011 in 
copie legalizata. 

Avand in vedere ca potrivit  prevederilor art. 3, alin. (4) din Legea nr. 239 / 2007, 
dupa adoptarea hotararii Consiliului Local va trebui incheiat un act de transmitere cu 
titlu gratuit a dreptului de proprietate  asupra terenului in suprafata de 1551 mp, 
apreciem ca tipul de act ce trebuie incheiat este contractul de donatie. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 10  voturi ,,pentru” si 1  abţinere şi 0 
,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  sapte  al ordinei de zi. 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea ,, Regulamentului referitor la procedura de 
acordare a titlului de cetatean de onoare al comunei Adamclisi, judetul Constanta’’. 



Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 
Domnul primar Burcea Anton Tudorel le comunica domnilor consilieri 

necesitatea aprobarii unui Regulament referitor la procedura de acordare a titlului de 
cetatean de onoare al comunei Adamclisi. 

Din anul 1990 si pana in prezent , nu au fost adoptate  hotarari ale Consiliului 
Local care sa consacre clar criteriile de acordare a unui titlu de ,, Cetatean de onoare’’ al 
comunei Adamclisi, fara a exista un regulament preponderant de subiectivismul de 
acces la aceste titluri. 

De asemenea nu s-a pastrat in arhiva autoritatilor locale nici un alt tip de 
regulament de acordare a titlului de ,, Cetatean de onoare al comunei Adamclisi’’ valabil 
pentru perioada de dinainte de 1990 sau de dinainte de 1950. 

Datorita complexitatii deciziei de evaluare a meritelor persinalitatilor  care vor fi 
propuse pentru titluri si distinctii in diversele domenii ale vietii sociale, este necesara 
elaborarea acestui regulament  si aprobarea de catre Consiliul Local Adamclisi. 

    Titlul de ‘Cetatean de Onoare » se poate acorda : 
- persoanelor in viata, cetateni romani sau straini,nascuti sau care au trait in 

comuna Adamclisi   sau a caror activitate este legata de comuna Adamclisi ; 
- personalor care  prin activitatea lor au contribuit la dezvoltarea si modernizarea 

comunei Adamclisi ; 
- persoanelor care s-au remarcat in protejarea unor monumente istorice, de arta , 

ale naturii si mediului inconjurator ; 
- persoanelor care au contribuit la infintarea sau finalizarea unor servicii sociale, 

finantarea unor institutii de caritate, cultura, invatamant in comuna Adamclisi ; 
- persoanelor care prin activitatea de cercetare stiintifica desfasurata si prin 

inventiile brevetate, au contrbuit la creearea unor produse noi recunoscute pe plan  
national si international si au facut cunoscuta comuna in tara si straunatate ; 

- persoanelor din domeniul invatamantului care au contribuit la pregatirea elevilor 
care au obtinut premii  la concursurile scolare organizate la nivel national ; 

- persoanelor din domeniul culturii si artei , care prin creatiile sau activitatea lor au 
contribuit la imbogatirea  patrimoniului spiritual al comunei Adamclisi  si al tarii ; 

- unor sportivi nascuti in comuna Adamclisi, cu rezultate de exceptie in competitiile 
sportive internationale (campioni mondiali sau europeni) ; 

-persoanelor care au dat dovada de sacrificiu  in situatii  de  grea incercare pentru 
comuna(incendii,calamitati naturale,etc ; 
- fostilor detinuti politici sau veterani de razboi care prin activitatile lor ulterioare  
au adus un aport deosebit la realizarea unie imagini pozitive comunei noastre ; 
- unor inalte personalitati politice , stiintifice sau culturale care, prin activitatea lor 
socio –profesionala, au contribuit la realizarea unor noi legaturi stiintifice, 
culturale sau economice cu efecte favorabile comunei Adamclisi. 

           -     alte persoane cu merite deosebite in domeniul public, juridic, economic, social-
cultural, invatamint, sanatete, sport, dezvoltare urbanistica, apararea drepturilor si 
libertatilor cetatenilor, cultele, administratia publica, protectia mediului, etc.pe care 
consiliul local le considera indreptatite sa primeasca   acest titlu ; 
          -  persoanelor care nu au antecedente penale ; 



          - au valoare, competenta, moralitate recunoscute de catre  comunitatea locala, 
rezultate din nota de prezentare ; 
          -persoanelor care , in mod dezinteresat si repetat, prin donatii, actiuni umanitare 
sau alte actiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la 
imbunatatirea vietii locuitorilor comunei Adamclisi ; 
          - persoanelor care au dat dovada de acte de curaj, eroism, devotament in folosul 
comunitatii, preintampinand  producerea unor evenimente  cu consecinte grave pentru 
comuna Adamclisi sau pentru locuitorii acesteia ; 
            -altor  persoane in cazuri bine justificate. 
           - titlul de « Cetatean de Onoare »al comunei Adamclisi  poate fi acordat post-
morten  celor care au trecut in eternitate dar care, prin prestigioasa lor activitate  au 
promovat imaginea comunei si a tarii;   

In documentatia inaintata Primariei  comunei Adamclisi  in vederea acordarii 
titlului de cetatean de onoare  si arhivata in dosarul de sedinta al Consiliului Local din data 
in care se aproba hotararea, se vor regasi obligatoriu : 

- copie act de identitate ; 
- curriculum vitae ; 
- certificat cazier judiciar ; 
- nota de przeentare ; 
- trei recomandari de la persoane fizice sau juridice  din domeniul de activitate al 

candidatului pentru titlul de ,, Cetatean de Onoare ‘’ al comunei Adamclisi ; 
In situatia acordarii  titlului post –mortem , actele obligatorii sunt : 
- nota de prezentare ; 
- certificat  de deces. 

Nu se poate acorda titlul de ,, Cetatean de Onoare’’ persoanelor romane sau 
straine  care au suferit condamnari  pentru infracriuni de drept comun sau care nu au 
capacitatea  de exercitiu deplina. 

Cetatenilor romani caroar li s-a acordat titlul de « Cetatean de 
Onoare »,beneficiaza de urmatoarele drepturi : 

1. accesul gratuit la institutiile social – culturale si locurile publice de  pe raza 
comunei Adamclisi . 

2.Invitarea si participarea in comuna Adamclisi  la desfasurarea unur activitati si 
manifestari social culturale organiozate de Consiliul local, cheltuielile ocazionate de 
participare fiind suportate din bugetul local. 

3.Acordarea de facilitati fiscale aprobate de Consiliul local al comunei  Adamclisi ; 
4. Sprijin privind rezolvarea unor probleme ce tin de administratia publica locala ; 
5. Conferirea insemnelor corespunzatoare titlului de Cetatean de Onoare al 

comunei Adamclisi : diploma de cetatean de onoare ; 
Cetatenii altui sat carora li s-a acordat titlul de « Cetatean de Onoare » se bucura  

de toate drepturile civile si politice recunoscute cetatenilor romani, cu exceptia dreptului 
de a alege, de a fi ales si de a ocupa o functie publica. 

Drepturile prevazute anterior inceteaza in urmatoarele situatii : 
- decesul titularului ; 
- retragerea titlului. 



Statutul de cetatean de Onoare al comunei Adamclisi presupune urmatoarele 
atributii : 

a) cunoasterea anticipata a prevederilor prezentului regulament de catre 
fiecare candidat la titlul de Cetatean de Onoare al comunei Adamclisi ; 

b) participarea la sesiunile solemne ale Consiliului Local, atunci cand se 
adreseaza o asemenea invitatie ; 

c) acceptarea prezentei la unele actiuni care vizeaza interesele 
fundamentale  ale comunitatii si sprijinirea solutionarii unor probleme  
care tin de propria compteneta si capacitate profesionala ; 

d) afirmarea direct sau in scris a unor idei si initiative de natura sa 
contribuie la adoptarea unor masuri in planul dezvoltarii durabile a 
localitatii  si al amplificarii si diversificarii agendei cetatenesti ; 

e) promovarea imaginii comunei Adamclisi in contextul unor activitati la 
care participa in tara sau strainatate ; 

f) prin activitatea curenta pe care o desfasoara sa contribuie  la 
dezvoltarea neintrerupta a relatiilor sau activitatilor  care au avut ca 
efect acordarea titlului sus  mentionat ; 

g) sa nu  compromita cu rea vointa interesele comunitatii care i-a acordat 
titlul ; 

Titlul de cetatean de onoare al comunei Adamclisi poate fi retras prin hotarare a 
Consiliului Local , cu votul majoritatii simple a membrilor Consiliului Local in functie  in 
urmatoarele situatii : 

1. prsoana a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa 
definitiva ; 

2. persoana a compromis  cu rea credinta interesele statului roman sau ale 
comunei Adamclisi ; 

3. persoana a prejudiciat imaginea comunei Adamclisi prin fapte sau atitudini 
care contravin regulilor de convietuire sociala si ale moralitatii ; 

 
Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 11  voturi ,,pentru” si 0  abţinere şi 0 

,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 

sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  opt    al ordinei de zi. 
8. Proiect de hotarare 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. 
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Se propune modificarea  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. Constanta, astfel:  

 
“Art. 215 (10) Pentru utilizatorii – agentii economici, cantitatea de apa 



meteorica preluata de reteaua de canalizare  nu se factureaza.” 
 

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

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  noua  al ordinei de zi. 
9. Proiect de hotarare privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea  inscrierii datelor 
in registrul agricol pentru perioada 2010 – 2014. 
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Doamna Sibel  Serif, secretara comunei Adamclisi da citire referatului privind 
necesitatea stabilirii masurilor pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol 
pentru perioada 2010 -2014. 

Ne referim aici la prevederile legale si anume: art. 7, alin. (4) din Normele 
tehnice de completare a registrului agricol  stabilite prin Ordinul  comun nr. 95 / 153 / 
1998 / 2010 care impun efectuarea analizei  stadiului de inscriere a datelor in registrul 
agricol, urmand ca prin hotarare sa se stabileasca masurile  pentru eficientizarea acestei 
activitati. 

Promovarea unui Program de masuri aferent, cu responsabilitatea punerii in 
practica imediata de catre secretarul comunei Adamclisi Sibel Serif si referentul cu 
atributii privind registrul agricol Zamfir Marian, va fi eficient in ceea ce priveste 
finalitatea acestui program. 

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

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  zece  al ordinei de zi. 
10. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
organizare, administrare si exploatare a pasunii comunale in comuna Adamclisi pe anul 
2013 . 
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Imbunatăţirea nivelului de producţie si utilizare a pajistilor reprezintă o activitate 
de interes national, fiind in corelaţie cu cantitatea si calitatea produselor animaliere, 
obţinute, in principal prin exploatarea speciilor de ovine si taurine. Legea zootehniei 
prevede responsabilităţile consiliilor locale, exercitate prin primari, in exploatarea 
pajistilor si păşunilor. 
Adoptarea unui plan privind pajistile si pasunile este necesara din urmatoarele 
motive: 

• Degradarea continuă a calitaţii păşunilor si pajiştilor prin impădurire, cresterea 
necontrolata a vegetaţiei, eroziune; 

• Scăderea potenţialului furajer prin deteriorarea speciilor valoroase; 
• Exploatarea haotică; 
• Neexecutarea lucrărilor de imbunataţiri, inclusiv prin ingrăşarea terenului; 
• Deprecierea surselor de apa; 
• Deschiderea necontrolata a unor căi de acces; 



• Circulatia necontrolata a autovehiculelor diferite; 
• Nevoia punerii de acord a nevoilor pastorale cu nevoile de dezvoltare 

economică a comunei. 
Prin măsurile de sprijin a statului pentru producătorii agricoli, o parte din subvenţii 

trebuie sa se folosească pentru imbunatăţirea calitaţii păşunilor.  
 
  Pasunea comunala se considera pasunea din satele  Adamclisi,  Zorile ,   Abrud, 
Urluia  si Hateg  in suprafata totala de 1680  ha pasune. 

Pasunea comunala  apartine domeniului privat al comunei si se administreaza de 
catre Consiliul Local in conformitate cu prevederile art. 8, art. 18, si art. 32 din Legea nr. 
72 / 2002 – Legea zootehniei, art. 33 si art. 34 din Legea nr. 18 / 1991 privind fondul 
funciar, Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale  si a art. 36, alin. (2), lit. b) si 
alin. (4) , lit. c) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

Perioada de pasunat  pe pasunile satelor Adamclisi, Zorile ,  Abrud , Urluia  si 
Hateg    se stabileste  intre data de 01.05.2013 – 30.11.2013.  
   Pasunatul in afara acestei perioade este interzis. Pentru animalele gasite pe 
pajisti in perioada de restrictie se vor aplica amenzile prevazute de actele normative in 
vigoare. 
  Proprietarii de animale sunt obligati sa incheie  contracte de concesiune a 
pasunii comunale , respectiv  sa achite redevenţa anuală  de  23  lei / ha pasune pana la 
data de 30.10. a  fiecarui an la casieria Primariei Adamclisi plus impozitul pe teren in 
valoare de  30  lei / ha in localitatile Adamclisi, Zorile, Urluia, Abrud, Hateg in termenele 
prevazute de HCL nr. 3 / 13.02.2013 . În cazul în care concesionarul nu plăteşte la 
termenul scadent, va suporta penalităţi de 0,01% pe zi, începând din prima zi care 
urmează aceleia când suma a devenit exigibilă. 
  Crescatorii de animale persoane fizice sau juridice, precum si formele asociative  
ale crescatorilor de animale, legal constituite, care desfasoara activitati de crestere a 
animalelor conform Legii zootehniei nr. 72 / 2002, pot concesiona  trupuri de pasune pe 
o perioada de 10 ani, cu indexarea anuala a redeventei  cu rata inflaţiei, comunicată de  
Comisia Nationala  pentru  Statistică. 

La incheierea contractului de pasunat concesionarul are obligatia de a prezenta 
urmatoarele documente: 

a. Cerere pentru concesionare, cerere tip prevazuta in Anexa la Ordinul nr. 541 
/ 2009; 

b.  Buletinul de identitate; 
c.  Adeverinta de la Registrul Agricol unde figureaza inscris cu animale; 
d.  Adeverinta de la medicul veterinar privind sanatatea animalelor; 
e.  Dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor. 
 Banii obtinuti din fonduri guvernamentale si / sau europene de catre 

concesioanari   vor fi folositi numai pentru efectuarea de lucrari pe pasune: administrare 
de ingrasaminte, suprainsamantare, curatare, irigare sub indrumarea specialistilor din 
cadrul DADR si al Primariei cu incheierea unui proces verbal  la fiecare lucrare si 
prezentarea  documentelor justificative catre conducerea Primariei comunei Adamclisi. 



 Criteriile de acordare a suprafetelor din pasunea comunala sunt:  nr. de animale 
pe hectar pasune – 10 capete ovine / caprine / ha,   1 cap  bovina / ha. 
  Se admit pe pajistile comunale numai turme si cirezi constituite in mod 
organizat, care au responsabili de turma / cireada si ciobani, care vor raspunde de 
respectarea regulilor privitoare la pasunat.  Proprietarii animalelor raspund individual  
de pagubele pe care turmele / cirezile le vor produce culturilor agricole. Acestia  
raspund  si de efectuarea fertilizarii prin tarlire a pasunilor  si de mutarea locului de 
odihna care se  va face  la un interval de 2-3 luni. 

Se interzice pasunatul individual sau in grupuri razlete , cu paznici ocazionali pe 
teritoriul comunei Adamclisi. 

Proprietarul animalelor raspunde de eventualele pagube produse in urma 
pasunatului. 
 Proprietarii  de turme / cirezi au urmatoarele obligatii: 

- sa  achite redeventa anuala in cuantu de 23 lei / ha / pasune pana la data de 
30.10. a fiecarui an si impozitul pe teren in cunatum de  30 lei / ha pasune  
pentru localitatile Adamclisi, Zorile, Abrud, Urluia, Hateg in termenele prevazute 
de HCL nr. 3 / 13.02.2013   ; 

- sa respecte intocmai programul de pasunat; 
- sa respecte limitele trupului de pasune repartizat, durata ciclului de pasunat, sa 

asigure protectia parcelelor invecinate si a tuturor culturilor din apropierea 
suprafetelor repartizate pentru pasunat; 

- sa aiba grija si sa  pastreze in buna stare dotarile si constructiile pastorale; 
- sa respecte traseele  de circulatie a turmelor si cirezilor; 
- sa respecte normele sanitar – veterinare in vigoare  si dispozitiile organelor 

sanitar – veterinare; 
- sa urmareasca permanent starea de sanatate a animalelor  si sa anunte imediat 

aparitia sau suspiciunea unei boli transmisibile la animalele date la pasunat in 
grija lui; 

- sa execute pe intreaga suprafata de pasune  lucrari de extirpare a buruienilor, 
defrisarea lastarilor si arbustilor, imprastierea musuroaielor proaspete si cele 
intepenite, inlaturarea pietrelor; 

- sa foloseasca exclusiv drumurile stabilite, fiind interzisa trecerea peste pasuni cu 
caruta sau cu orice alt mijloc de transport care cauzeaza deteriorarea acestora 
sau crearea de noi drumuri. 

Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari  poate atrage dupa sine  masuri 
administrative , civile sau contraventionale dupa caz: 

Sanctiunile administrative sunt: 
- retragerea dreptului de a pasuna; 
- incetarea de drept a contractului de concesiune a pasunii comunale; 
- interzcerea participarii in anul viitor la activitatea de pasunat. 
  Pasunatul neautorizat  se sanctioneaza cu amenda  contraventionala conform 
Legii zootehniei nr. 72 / 2002 , cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Pasunatul neautorizat reprezinta: 
- pasunatul cu animale care nu sunt inregistrate; 



 -pasunatul cu animale  pentru care nu s-a platit redeventa si nu s-a achita impozitul pe 
ha de pasune  sau care nu au fost declarate la incheierea contractului de concesiune; 
-pasunatul cu animale pentru care nu exista certificate sanitar – veterinare  care sa 
ateste starea de sanatate a acestora; 
-pasunatul in perioada interzisa. 
Incalcarea prevederilor prezentei hotarari  se sanctioneaza potrivit legislatiei in vigoare. 

La amenzile contraventionale se poate adauga si valoarea despagubirilor  ce le 
revin proprietarilor de teren , culturi si amenajari, corespunzator pagubelor provocate. 
  Se interzice pasunatul pe terenurile arabile pe toata perioada anului pentru ovine,  
caprine si bovine. 
  Nerespectarea prevederilor  alin. (7) se sanctioneaza cu amenda  cuprinsa intre 500 – 
1000 lei. 
  Pentru degradarea unor terenuri sau culturi invecinate se vor aplica amenzi 
contraventionale proprietarilor de animale sau pastorilor de turme si cirezi: 
              - in cazul nerespectarii suprafetelor de pasune stabilite amenda va fi cuprinsa 
intre 500 si 1000 lei; 
             -  contravaloarea pagubei va fi achitata proprietarului de teren  dupa evaluarea 
prealabila a pagubei produse iar sanctiunea contraventionala va fi achitata la casieria 
primariei comunei Adamclisi. 

 Sumele incasate din redeventa anuala de la  concesionarii pasunilor comunale se 
vor utiliza in exclusivitate ca venituri extrabugetare in vederea administrarii pasunilor.. 
Nu se vor admite in pasunat decat bovine crotaliate. 
Scoaterea pe pasune a animalelor este admisa numai in cazul in care sunt indeplinite 
urmatoarele conditii: 

- animalele sa fie inregistrate  in Registrul Agricol, in conformiatte cu prevederile 
Ordonantei nr. 28 / 2008 privind Registrul Agricol, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- sa prezinte certificat de sanatate emis de catre autoritatile competente; 
  Se propune constituirea comisiei  de evaluare pentru constatarea pagubelor 
produse de animale, prin  nerespectarea regulilor stabilite pentru pasunat in prezenta 
hotarare, in urmatoarea componenta: 
Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi; 
Zamfir Marian – referent in cadrul Compartimentului Agricol; 
Ungureanu Viorel – agent sef Politia Adamclisi; 
Un consilier local care reprezinta localitatea in a carei raza s-a produs paguba dupa cum 
urmeaza: 
Localitatea Adamclisi – Vizireanu Iulian consilier local; 
Localitatea Urluia – Vlad Niculaie – consilier local; 
Localitatea Zorile – Burcea Dorian – consilier local. 
Localitatea Abrud si Localitatea Hateg – Floca Ionut, Neacsu Florea Iulian – consilieri 
locali. 

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

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 



sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  unsprezece   al ordinei de zi. 
11. Proiect de hotarare privind interzicerea explorarii, dezvoltarii si exploatarii gazelor 
de sist pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, judetul Constanta prin metoda 
fractionarii hidraulice. 
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Doamna Sibel  Serif da citire referatului privind necesitatea adoptarii de catre  
Consiliul Local Adamclisi a unei hotarari privind  interzicerea explorarii –dezvoltarii – 
exploatarii gazelor de sist pe teritoriul administrative al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta prin metoda fractionarii hidraulice  datorita  riscurilor  pe care le implica 
aplicarea tehnologiei prin fractionare hidraulica ,respectiv scoaterea din circuit a unor 
terenuri ,riscul de contaminarea a terenurilor, poluarea sonora, zgomotul produs de 
echipamentele de foraj si cele de transport,utilizarea a milioane de metri cubi de apa 
pentru fiecare foraj in detrimentul agriculturii (terenurile nu vor mai fi irigate ). 

Se propune interzicerea explorarii  – dezvoltarii – exploatarii  gazelor de sist prin 
metoda  neconventionala (metoda  fractionarii hidraulice)  pe teritoriul   comunei   
Adamclisi, judetul  Constanta. 

Se  interzice  darea  in  administrare,  concesionarea  sau  inchirierea  terenurilor 
propretate publica a comunei Adamclisi in scopul explorarii – dezvoltarii – exploatarii 
gazelor de sist prin metoda neconventionala (metoda fractionarii hidraulice). 

Se  interzice   vanzarea,  concesionarea sau  inchirierea  terenurilor proprietate  
privata  a comunei Adamclisi  pe care urmeaza a fi efectuate lucrari de explorare – 
dezvoltare – exploatare  a gazelor de sist  prin metoda neconventionala (metoda 
fractionarii hidraulice). 

Se interzice eliberarea de avize, certificate de urbanism si autorizatii de 
construire  in vederea amplasarii de constructii sonde de extractie a gazelor de sist. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia propune organizarea unor actiuni de 
popularizare a interzicerii explorarii – dezvoltarii si exploatarii gazelor de sist pe 
teritoriul administrative al comunei Adamclisi respective sedinte de informare a 
cetatenilor din fiecare sat. 

De  asemenea dansa propune transmiterea unor petitii catre Guvern prin care sa 
le comunicam punctual de vedere al Consiliului Local si al cetatenilor. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 10  voturi ,,pentru” si 1  abţinere şi 0 
,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  douasprezece  al ordinei de zi. 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi, 
judetul  Constanta. 
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 



Avand in vedere necesitatea eficientizarii activitatii institutiei publice locale de la 
nivelul Primariei comunei Adamclisi si a imbunatatirii actului managerial in conditiile 
restabilirii  numarului maxim de posturi pe anul 2013 se propune aprobarea 
organigramei , statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate 
al primarului comunei Adamclisi. 

Avand in vedere politicile promovate  pana in prezent  in domeniile proprii de 
competenta  vizand administratia publica locala, Primaria  comunei Adamclisi trebuie sa 
raspunda unor noi cerinte ridicate de necesitatea indeplinirii in continuare, la un alt 
nivel calitativ , a unor atributii sau indeplinirea unor noi atributii, de natura a asigura un 
serviciu public calitativ si competent orientat catre cetatean si nevoile acestuia; 

Din numarul maxim de posturi  de 23  stabilit conform art. III, alin. 98) din OUG 
nr. 63 / 2010  sunt  infiintate si ocupate in prezent  un numar de 22 de posturi , respectiv 
13 functii publice, 7 functii de executie in regim contractual si 2 functii de deminitate 
(primar si viceprimar)’  

Adoptarea unei hotarari a Consiliului Local Adamclisi cu privire la  aprobarea 
organigramei, statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate 
al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 2013  avand un numar 
maxim de 23 posturi (se propune infiintarea unui post de   referent, functie contractuala 
de executie in cadrul Compartimentului cultura, clasa III, treapta profesionala I. 

Numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 23. 
 Numarul maxim de posturi  aprobat pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Adamclisi include si functiile de primar , viceprimar si secretar al comunei 
Adamclisi, care se ocupa si indeplineste si atributii privind resursele umane conform fise 
postului. 

 Personalul aparatului de specialitate  este format din functionary publici cu functii 
publice generale si specifice si din personal contractual. 

Incadrarea si salarizarea personalului de la nivelul aparatului de specialitate se face 
potrivit prevederilor legale. 

Atributiile, sarcinile si raspunderile  personalului  se stabilesc prin fisa postului, 
potrivit legii. 

Organigrama si statul de functii au fost intocmite avand in vedere organizarea 
compartimentelor  din cadrul aparatului de specialitate al primarului si necesitatea unei 
coordonari mai eficiente a activitatii la nivelul primariei Adamclisi. 

Cheltuielile de personal se incadreaza in  fondul de salarii aprobat. 
Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 11  voturi ,,pentru” si 0  abţinere şi 0 

,,împotrivă” din 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 

sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul  treisprezece  al ordinei de zi. 
13. Proiect de hotarare 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. 
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Dl. BURCEA ANTON TUDOREL, primar al comunei Adamclisi, cetatean roman, 



nascut la data de 29.06.1959 in orasul Videle, judetul Teleorman, domiciliat in comuna 
Adamclisi, localitatea Adamclisi, str. Romana, nr. 8, judetul Constanta ,  posesor al CI 
seria KT, nr. 470268   eliberat de SPCLEP Baneasa la data de 22.11.2004  este desemnat 
sa reprezinte comuna Adamclisi  in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare ,, Apa – Canal ‘’ Constanta in care isi 
desfasoara activitatea  operatorul S.C. RAJA S.A.. 

De asemenea  domnul BURCEA ANTON TUDOREL se imputerniceste sa sustina 
punctele de vedere si  sa voteze in numele si pentru comuna  Adamclisi  in si la toate 
problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale  a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara  de apa si canalizare ,, Apa – Canal ‘’ Constanta in care isi desfasoara 
activitatea operatorul S.C. RAJA S.A.. 

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

Doamna consilier Serbanescu Dorina Cicilia  presedinta  de sedinta preia lucrarile 
sedintei si prezinta proiectul de hotarare de la punctul paisprezece   al ordinei de zi. 
14. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarilor survenite la Contractul de 
delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. 
Se trece la discutii pe marginea proiectului  si a materialelor prezentate. 

Se propune aprobarea  modificarile survenite la Contractul de delegare de 
gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, Partea Dispozitii 
Generale, astfel:  

 
“Redeventa datorata anual de catre Operator Autoritatii Delegante (unitatea 

administrativ teritoriala ori autoritatea administratiei publice locale) va fi stabilita 
avand ca baza valoarea reala a mijloacelor fixe care alcatuiesc bunurile concsionate, 
in procent de 0,1 din valoarea mijloacelor fixe in concesiune reevaluate de operator”. 

Primaria va transmite o adresa catre ADI Apa Canal  Cosntanta prin care va 
solicita  valoarea de inventar a mijloacelor fixe  luate in concesiune si reevaluate de 
catre operatorul regional. 

Urmare a supunerii la vot s-a aprobat cu 11  voturi ,,pentru” si 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, 
                   SERBANESCU DORINA CICILIA                                          CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                                                         Jr. Sibel Serif 
 
 
  


