
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

PRIVIND   COMPLETAREA   INVENTARULUI  BUNURILOR   CARE  ALCATUIESC  DOMENIUL  
PUBLIC  AL  COMUNEI   ADAMCLISI,  INSUSIT  PRIN  HOTARAREA   CONSILIULUI   LOCAL 

ADAMCLISI   NR. 35 / 10.06.2011   PRIVIND   APROBAREA   INVENTARULUI   BUNURILOR   CARE 
ALCATUIESC  DOMENIUL  PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI,  JUDETUL  CONSTANTA 

 

  Consiliul Local Adamclisi intrunit in sedinta ordinara, legal constituita in data de 13 februarie 
2013; 

Analizand : 

- Proiectul de hotarare   privind   completarea   inventarului   bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al comunei Adamclisi, insusit prin HCL nr. 35 / 10.06.2011  privind 
aprobarea  inventarului  bunurilor  care alcatuiesc domeniul public al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta; 

- Expunerea de motive  a domnului primar Burcea Anton Tudorel; 
- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru activitati economico – financiare, 

administrarea domeniuluyi public si privat al comunei adamclisi, avizul comisiei de 
specialitate nr. 2 pentru administratia publica locala, amenajarea teritoriului si 
urbanism, gospodarie comunala, juridical si de disciplina, munca si protective sociala, 
protective copii si tineret; 

- Raportul  compartimentului  de specialitate  din cadrul Primariei comunei Adamclisi 
inregistrat sub nr.   430  din 05.02.2013  ; 

- Avizul  de  legalitate  al  secretarului  comunei  Adamclisi  doamna  Serif   Sibel; 
- Procesul verbal nr. 324 / 01.02.2013 al  Comisiei de inventariere a patrimoniului 

comunei  Adamclisi,  constituita  in  baza  Dispozitiei  primarului  comunei  Adamclisi nr. 
7 / 30.01.2013 ; 

In baza prevederilor: 

- art. 21  din Legea  nr. 213 / 1998  privind   proprietatea  publica  si  regimul  juridic  al 
acesteia, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare; 



-Hotararii   Guvernului   nr. 548 / 1999 privind  aprobarea normelor tehnice pentru 
intocmirea  inventarului  bunurilor care   alcatuiesc  domeniul public  al comunelor,  
oraselor,  municipiilor  si  judetelor , Anexa  nr. 10  la  Hotararea   Guvernului  nr. 969 / 2001 
privind atestarea domeniului  public al judetului Constanta, precum  si  municipiilor, 
oraselor  si  comunelor  din  judetul  Constanta,  cu  modificarile  si  completarile   ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 2011 privind aprobarea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Adamclisi, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In  baza  prevederilor  art. 36,  alin. (2), lit. c) din Legea  nr. 215 / 2001 a   administratiei 
publice  locale  republicata,  cu  modificarile  si  completarile   ulterioare, precum si ale art. 
10 , alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia; 

In temeiul art. 38, alin. (1) si (2), lit. f) , art. 46, alin. (1) si (2) si art. 121-126 din legea nr. 215 
/ 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Fiind indeplinite prevederile art. 44 si art. 45 , alin. (3 ) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere necesitatea si oportunitatea completarii domeniului public al comunei  
Adamclisi , conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare; 

HOTARASTE: 

Art. 1. Inventarul bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al comunei Adamclisi, insusit 
prin  Hotararea  Consiliului  Local  nr. 35/2011 ,  se completeaza  conform  Anexei nr.  1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Inventarul domeniului public al comunei Adamclisi se va completa  in mod 
corespunzator. 

Art.3. Cu  ducerea la indeplinire   a  prevederilor  prezentei hotarari se incredinteaza 
Primarul  si  Viceprimarul  comunei  Adamclisi , precum  si  Compartimentul  de Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului, Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de 
specialitate  al  Primarului  comunei  Adamclisi. 



Art. 4.  Secretarul comunei   Adamclisi   va  comunica prezenta hotarare Institutiei 
Prefectului   Judetului   Constanta  pentru control  si verificarea   legalitatii,   Consiliului 
Judetean Constanta, Primarului   comunei   Adamclisi,   Viceprimarului,   Compartimentului 
de Urbanism   si   Amenajarea   Teritoriului,   Compartimentului   Registrul   Agricol  si se 
aduce la cunostinta  publica  prin publicarea la sediul Primariei   Adamclisi si pe site-ul 
comunei   Adamclisi. 

Prezenta   hotarare   a   fost adoptata cu un numar de …… voturi pentru, ….. voturi 
impotriva, ….. abtineri din cei ……. Consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                           CONTRASEMNAT 

                            CONSILIER                                                                                  SECRETAR 

                       OANCEA VASILE                                                                             SIBEL SERIF 

 

 

NR. 5 

DATA 13.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDETUL CONSTANTA                                                            ANEXA NR. 1  insusit de Consiliul Local al comunei Adamclisi   prin HCL   nr.  
5   / 13.02.2013 

COMUNA ADAMCLISI  

CONSILIUL LOCAL  

COMPLETARI  

LA  INVENTARUL   BUNURILOR   CARE   APARTIN   DOMENIULUI   PUBLIC    AL   COMUNEI   ADAMCLISI , JUDETUL CONSTANTA 

 

   Sectiunea I: Bunuri 
imobile 

   

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul dobandirii sau, 
dupa caz darii in 

folosinta 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situatia juridica 
actuala 

Denumire act 
proprietate  sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
1. 

1.3.7.1 

Teren intravilan in 
suprafata de 100 
mp amplasat pe 
raza localitatii  
Adamclisi, 
comuna 

Suprafata – 100 mp; 
Str. Muzeului, nr. 8 B 
Vecini: N – Consiliul 
Local Adamclisi; 
S. – Consiliul Local 
Adamclisi; 

1991 394 lei Domeniu public 
al comunei 
Adamclisi  



Adamclisi, judetul 
Constanta. 

V. – Str. Muzeului; 
E. – Str. Muzeului, nr. 8 
A Cc,  Str. Muzeului, nr. 
8 ; 

2. 1.3.7.1 Teren   intravilan 
in suprafata de 
30,71  mp 
amplasat pe raza 
localitatii 
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi. 

Suprafata – 30,71  mp; 

Vecini: 

N- Str. Traian; 

E- Consiliul Local 
Adamclisi; 

S- prop. Ciurariu Ioana 
Marian; 

V- Consilil Local 
Adamclisi 

1991 75 lei Domeniu public 
al comunei 
Adamclisi 

 

                              PRESEDINTE  DE SEDINTA                                                                                                             CONTRASEMNAT 

                                         CONSILIER                                                                                                                                    SECRETAR 

                                     OANCEA   VASILE                                                                                                                          SIBEL SERIF 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

PROIECT  DE  HOTARARE 

PRIVIND   COMPLETAREA   INVENTARULUI  BUNURILOR   CARE  ALCATUIESC  DOMENIUL  
PUBLIC  AL  COMUNEI   ADAMCLISI,  INSUSIT  PRIN  HOTARAREA   CONSILIULUI   LOCAL 

ADAMCLISI NR. 35 / 10.06.2011  PRIVIND  APROBAREA   INVENTARULUI  BUNURILOR  CARE 
ALCATUIESC  DOMENIUL  PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI,  JUDETUL  CONSTANTA 

 

  Consiliul Local Adamclisi intrunit in sedinta ordinara, legal constituita in data de 13 februarie 
2013; 

Analizand : 

- Proiectul de hotarare   privind   completarea   inventarului   bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al comunei Adamclisi, insusit prin HCL nr. 35 / 10.06.2011 privind 
aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Adamclisi, 
judetul Constanta; 

- Expunerea de motive  a domnului primar Burcea Anton Tudorel; 
- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru activitati economico – financiare, 

administrarea domeniuluyi public si privat al comunei adamclisi, avizul comisiei de 
specialitate nr. 2 pentru administratia publica locala, amenajarea teritoriului si 
urbanism, gospodarie comunala, juridical si de disciplina, munca si protective sociala, 
protective copii si tineret; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Adamclisi 
inregistrat sub nr. 430 / 05.02.2013; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi doamna Serif Sibel; 
- Procesul verbal nr. 324 din 01.02.2013 al Comisiei de inventariere a patrimoniului 

comunei  Adamclisi, constituita  in  baza  Dispozitiei  primarului  comunei  Adamclisi nr. 7 
/ 30.01.2013 ; 

In baza prevederilor: 

- art. 21  din Legea  nr. 213 / 1998  privind   proprietatea  publica  si  regimul  juridic  al 
acesteia, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare; 



-Hotararii   Guvernului   nr. 548 / 1999 privind  aprobarea normelor tehnice pentru 
intocmirea  inventarului  bunurilor care  alcatuiesc  domeniul public  al comunelor,  
oraselor, municipiilor si judetelor , Anexa  nr. 10  la Hotararea  Guvernului nr. 969 / 2001 
privind atestarea domeniului  public al judetului Constanta, precum  si  municipiilor, 
oraselor si comunelor  din judetul Constanta, cu  modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 2011 privind aprobarea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Adamclisi, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In baza  prevederilo r art. 36, alin.  (2), lit. c) din Legea  nr. 215 / 2001 a administratiei 
publice  locale  republicata, cu modificarile  si  completarile  ulterioare,  precum  si ale art. 
10 , alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia; 

In temeiul art. 38, alin. (1) si (2), lit. f) , art. 46, alin. (1) si (2) si art. 121-126 din legea nr. 215 
/ 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Fiind indeplinite prevederile art. 44 si art. 45 , alin. (3 ) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere necesitatea si oportunitatea completarii domeniului public al comunei  
Adamclisi , conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare; 

 

SE PROPUNE: 

Art. 1. Inventarul bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al comunei Adamclisi, insusit 
prin Hotararea Consiliului Local  nr. 35/2011 , se completeaza  conform Anexei nr. 1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Inventarul domeniului public al comunei Adamclisi se va completa  in mod 
corespunzator. 

Art.3. Cu  ducerea la indeplinire   a  prevederilor  prezentei hotarari se incredinteaza 
Primarul  si  Viceprimarul  comunei  Adamclisi , precum  si  Compartimentul  de Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului, Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de 
specialitate  al  Primarului  comunei  Adamclisi. 



Art. 4.  Secretarul comunei   Adamclisi   va  comunica prezenta hotarare Institutiei 
Prefectului   Judetului   Constanta  pentru control  si verificarea   legalitatii,   Consiliului 
Judetean Constanta, Primarului   comunei   Adamclisi,   Viceprimarului,   Compartimentului 
de Urbanism   si   Amenajarea   Teritoriului,   Compartimentului   Registrul   Agricol  si se 
aduce la cunostinta  publica  prin publicarea la sediul Primariei   Adamclisi si pe site-ul 
comunei   Adamclisi. 

 

 

                              INITIATOR                                                                         CONTRASEMNAT 

                                 PRIMAR                                                                                 SECRETAR 

                             BURCEA ANTON TUDOREL                                                    SIBEL SERIF 

 

 

NR. 5 

DATA 13.02.2013 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
PRIMARIA\NR. 430 / 05.02.2013 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
La proiectul de hotarare privind  completarea inventarului  bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public al comunei Adamclisi 
 

  Avand in vedere  Dispozitia Primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta nr. 
7 / 30.01.2013  s-a constituit comisia de inventariere  a patrimoniului public si privat al 
comunei Adamclisi. 

In data de 31 ianuarie 2013 s-au inregistrat o serie de modificari in evidenta 
domeniului public , in sensul intrarii  de bunuri imobile. 

Bunurile Imobile (terenuri) au fost inventariate  prin identificarea acestora la fata 
locului de catre comisia de inventariere  si evidentiate in listele de  inventariere  
conform procesului verbal nr. 324 / 01.02.2013 . 

Comisia de inventariere , in temeiul atributiilor sale , a identificat suprafete de 
teren ce urmeaza a se inregistra  in evidenta domeniului public , astfel ca se impune 
completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei 
Adamclisi, dupa cum urmeaza: 

1. Teren intravilan in suprafata de 100 mp amplasat pe raza localitatii  Adamclisi, 
comuna Adamclisi, judetul Constanta,str. Muzeului, nr. 8 B,  vecini: N – Consiliul 
Local Adamclisi; S. – Consiliul Local Adamclisi; V. – Str. Muzeului; E. – Str. 
Muzeului, nr. 8 A Cc,  Str. Muzeului, nr. 8 ; 

2. Teren   intravilan in suprafata de 30,71  mp amplasat pe raza localitatii Adamclisi, 
comuna Adamclisi, vecini: N- Str. Traian; E- Consiliul Local Adamclisi; S- prop. 
Ciurariu Ioana Marian; V- Consilil Local Adamclisi 
 

Terenurile mentionate sunt identificate  prin planurile  de situatie, iar elementele de 
identificare  sunt prezentate   in anexa nr. 1 la prezentul raport.. 

In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  si art. 
3, art. 21  din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia , si HG nr. 548 / 1999 privind aprobarea normelor tehnice  pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, 
municipiilor si judetelor ; 

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c) si art. 45 , alin. (3) din legea nr. 215 / 
2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Supunem dezbaterii Consiliului Local al comunei Adamclisi proiectul de hotarare 
privind COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL 
PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI, INSUSIT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL 
ADAMCLISI NR. 35 / 10.06.2011 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE 



ALCATUIESC DOEMNIUL PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 
conform anexei  nr. 1 care face parte integranta din prezentul raport de specialitate . 

 
SECRETAR 

SIBEL SERIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la raportul nr. 430 / 05.02.2013  
 

COMPLETARI  
LA  INVENTARUL   BUNURILOR   CARE   APARTIN   DOMENIULUI   PUBLIC    AL   

COMUNEI   ADAMCLISI , JUDETUL CONSTANTA 
 

   Sectiunea I: 
Bunuri 
imobile 

   

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobandirii 
sau, dupa 
caz darii in 
folosinta 

Valoarea 
de 

inventar 
-lei - 

Situatia 
juridica 
actuala 

Denumire 
act 

proprietate  
sau alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
1. 

1.3.7.1 

Teren 
intravilan in 
suprafata 
de 100 mp 
amplasat pe 
raza 
localitatii  
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta. 

Suprafata – 
100 mp; 
Str. 
Muzeului, nr. 
8 B 
Vecini: N – 
Consiliul 
Local 
Adamclisi; 
S. – Consiliul 
Local 
Adamclisi; 
V. – Str. 
Muzeului; 
E. – Str. 
Muzeului, nr. 
8 A Cc,  Str. 
Muzeului, nr. 
8 ; 

1991 394 lei Domeniu 
public al 
comunei 
Adamclisi  

2. 1.3.7.1 Teren   
intravilan in 
suprafata 
de 30,71  
mp 
amplasat pe 
raza 

Suprafata – 
30,71  mp; 
Vecini: 
N- Str. 
Traian; 
E- Consiliul 
Local 

1991 75 lei Domeniu 
public al 
comunei 
Adamclisi 



localitatii 
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi. 

Adamclisi; 
S- prop. 
Ciurariu 
Ioana 
Marian; 
V- Consilil 
Local 
Adamclisi 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR 
SIBEL SERIF 



 
          ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
            SECRETAR 
 

AVIZ  DE  LEGALITATE 
 
 

 
 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art.47 si art. 117 din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 
 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  
COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL 
COMUNEI ADAMCLISI, INSUSIT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL ADAMCLISI NR. 35 
/ 10.06.2011 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC 
DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile  art. 36, alin. (2), lit. c) , art. 45  coroborat cu prevederile   art. 115, alin. (1), 
lit. b)  din Legea  215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
 

 
 
 

 
SECRETAR 

SIBEL SERIF 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al comunei Adamclisi insusit prin Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 10.06.2011 
privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al comunei Adamclisi, 

judetul Constanta 
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul Constanta 
propune prin acest proiect completarea inventarului bunurilor care alactuiesc domeniul public al 
comunei Adamclisi insusit prin Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 10.06.2011 privind 
aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Adamclisi , judetul 
Constanta; 
 Avand in vedere: 

- Raportul compartimentului de specialitate  din cadrul primariei comunei Adamclisi 
inregistrat sub nr. 430 / 05.02.2013 ; 

- Dispozitia primarului comunei Adamclisi  nr. 7 / 30.01.2013 privind  constituirea comisiei 
de inventariere anuala a patrimoniului public si privat al comunei Adamclisi ; 

- Procesul verbal nr. 324 / 01.02.2013 al Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei 
Adamclisi , constituita in baza Dispozitiei primarului comunei Adamclisi nr. 7 / 
30.01.2013 ; 

- In data de 01.02.2013  Comisia de inventariere  a patrimoniului public si privat al 
comunei Adamclisi a identificat o seria de bunuri imobile (terenuri ) care au fost 
evidentiate in lista de inventariere  conform procesului verbal nr. 324 / 01.02.2013  si a 
formulat propuneri pentru completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al comunei Adamclisi, in conformitate cu anexa nr. 1  la prezenta expunere de 
motive. 

- Prevederile  art. 21  din Legea  nr. 213 / 1998  privind   proprietatea  publica  si  regimul  
juridic  al acesteia, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare; 

- prevederile  Hotararii   Guvernului   nr. 548 / 1999 privind  aprobarea normelor tehnice 
pentru intocmirea  inventarului  bunurilor care   alcatuiesc  domeniul public  al 
comunelor,  oraselor,  municipiilor  si  judetelor , Anexa  nr. 10  la  Hotararea   
Guvernului  nr. 969 / 2001 privind atestarea domeniului  public al judetului Constanta, 
precum  si  municipiilor, oraselor  si  comunelor  din  judetul  Constanta,  cu  modificarile  
si  completarile   ulterioare; 

- prevederile Hotararii  Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 2011 privind aprobarea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Adamclisi, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



-  prevederilor  art. 36,  alin. (2), lit. c) din Legea  nr. 215 / 2001 a   administratiei publice  
locale  republicata,  cu  modificarile  si  completarile   ulterioare, precum si ale art. 10 , 
alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia; 

- Prevederile  O.G. nr. 35 / 2002 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 
si functionare a consiilor locale; 

- In temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 
privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Sustin ca fiind importanta si necesara analizarea si  aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  COMPLETAREA INVENTARULUI 
BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI, INSUSIT 
PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL ADAMCLISI NR. 35 / 10.06.2011 PRIVIND 
APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOEMNIUL PUBLIC AL 
COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 

- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), art. 10, alin. (2) , art. 115, alin. (1), lit. b) 
coroborat cu art. 45   din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Avand in vedere considerentele prezentate  supun aprobarii dvs. proiectul de hotarare 
anexat, cu rugamintea de a fi adoptat in forma prezentata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 
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