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PROCES-VERBAL, 
 

Incheiat astazi, 23 februarie 2015  cu ocazia desfasurarii sedintei  extraordinare a 

Consiliului Local  Adamclisi, judetul Constanta pe luna  februarie  2015 convocata 

conform art. 39, alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr. 44 / 19.02.2015  

a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul comunei şi a Convocatorului  anexa la 

dispozitia nr. 44 / 19.02.2015.  

 In conformitate cu prevederile  din Regulamentul de organizare si functionare al 

Consiliului Local al comunei Adamclisi, secretarul comunei Adamclisi efectueaza apelul 

nominal al membrilor consiliului, dupa convocatorul semnat de toti consilierii locali, 

anexat la prezentul proces verbal. 

           La sedinta de consiliu participa un numar de 11  consilieri locali din totalul de 11 

consilieri locali in functie. 

 Conform art. 35 si art. 41din Legea nr. 215 / 2001 calitatea de presedinte  de 

sedinta pentru  trei sedinte  ale Consiliului Local Adamclsi revine  domnului consilier  

Vlad Niculaie   ales in cadrul  sedintei de consiliu din data de  23.02.2015. 

 Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul consilier  Vlad Niculaie , presedinte  de 

şedinţă. 

 Conform art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , sedinta Consiliului Local  se 

desfasoara legal, in prezenta majoritatii consilierilor in functie, secretarul declarand 

sedinta deschisa. 

  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  ordinare   din data de  12.02.2015. 

In conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala secretarul comunei Adamclisi, doamna Sibel Serif , intreaba 

daca sunt obiectiuni  la continutul procesului verbal  al sedintei anterioare din data de  

12 februarie 2015. Nu se face nici o propunere  sau  observatie  si nu se contesta  

continutul acestui proces verbal. 

Secretarul comunei Adamclisi  supune la vot  pentru aprobare , consiliului local , 

continutul procesului verbal  al  sedintei  si acesta este  aprobat cu  11   voturi pentru din 

cei   11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 

Toti membrii consiliului local , prezenti la sedinta, au votat prin vot deschis, cu 



ridicarea mainii. 

 La lucrarile sedintei participa doamna secretar  Sibel Serif  si domnul viceprimar  

Rasit Beinur. 

           Domnul presedinte Vlad Niculaie   supune aprobarii Consiliului Local urmatoarele  

proiecte  de hotarare  inscrise  pe ordinea de zi a sedintei:  

 

1.  Proiect de hotarare privind  privind aprobarea actualizarii   devizului de lucrari  

pentru  investitia  ,,  Alimentare cu apa localitatea Abrud, comuna Adamclisi, judetul 

Cosntanta’’ . 

           Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea  devizului de lucrari  pentru  investitia  ,, 

Asfaltare drum  comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul 

Constanta’’ . 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

3. Proiect de hotarare privind  instrumentarea  proiectului intitulat  ,, Sistem de 

canalizare  apa   menajera si statii de epurare in comuna Adamclisi, judetul Constanta ’’. 

   

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

4. Proiect de hotarare privind  instrumentarea  proiectului intitulat  ,, Asfaltare drum  

comunal DC 31 Adamclisi – Zorile, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’. 

    Initiator: Burcea Anton Tudorel – primar. 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea  devizului de lucrari  pentru  investitia  ,, 

Modernizare  si reabilitare drumuri comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ . 

   

    Initiator: 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 Vlad Niculaie, presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si  

prezinta proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi. 

            1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii devizului de lucrari pentru 

investitia ,, Alimentare cu apa localitatea Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’. 

                Domnul Vlad Niculaie , prezinta raportul Comisiei de specialitate nr. 1 la 

proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii devizului de lucrari pentru investitia 

,, Alimentare cu apa localitatea Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’. 

Doamna Serif Sibel , secretara comunei  Adamclisi  da citire referatului  privind  

aprobarea actualizarii devizului de lucrari pentru investitia ,, Alimentare cu apa 

localitatea Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’i. 

Se  propune  actualizarea ,, Devizului general privind cheltuielile necesare realizarii 

obiectivului de investitie / lucrarilor de interventie  aferent investitiei ,, Alimentare cu 



apa localitatea Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ finantat prin Programul 

National de Dezvoltare Locala (PNDL), Subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’ 

in valoare totala de 1.654.998  lei, inclusiv TVA (24%) conform anexei nr. 1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 

- bugetul de stat (valoare eligibila) – 1.599.014  lei, inclusiv  24 % TVA; 

 - contributie proprie de la bugetul local (valoare neeligibila) – 55.984   lei, inclusiv TVA. 

Obiectivul investitional este  infiintarea sistemului de alimentare cu apa potabila care 

cuprinde amenajarea captarii de apa in vederea alimentarii cu apa, statie de tratare, 

rezervor de inmagazinare, retea de alimentare cu apa, inclusiv racordarea 

consumatorilor la  reteaua de apa si va deserve  localitatea Abrud. Nivelul de satisfacere 

a cerintelor va fi conform prevederilor Legii nr. 458 / 2002 privind calitatea apei 

potabile, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Secretarul comunei Adamclisi doamna Serif Sibel prezinta avizul de legalitate la proiectul 

de hotarare nr. 1 de pe ordinea  de zi. 

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

,,împotrivă” din 11  consilieri prezenţi din totalul de 11 consilieri în funcţie, in forma 

prezentata  in proiect. 

Toti membrii consiliului, prezenti la sedinta au votat prin vot deschis, cu ridicarea 

mainii. 

Domnul consilier Vlad Niculaie  presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si 

prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi  al ordinei de zi. 

  

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului de lucrari pentru investitia ,, 

Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta. 

           Se discuta proiectul in ansamblu precum si necesitatea adoptarii acestui proiect 

de hotarare. 

           Doamna Serif Sibel, secretara comunei Adamclisi prezinta referatul privind  

aprobarea  devizului de lucrari pentru investitia ,, Asfaltare drum comunal DC 54 

Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’. 

 Se propune  participarea comunei Adamclisi la Programul National de 

Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’ cu proiectul 

intitulat ,, Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, comuna Adamclisi, judetul 

Constanta’’ . 

                    De asemenea se propune aprobarea proiectului  tehnic intocmit  conform HG 

nr. 28 / 2008, aferent investitiei mai sus mentionate si principalii indicatori tehnico – 

economici, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

                   Se propune aprobarea  ,, Devizului  general privind cheltuielile necesare 

realizarii obiectivului de investitie ,, Asfaltare drum comunal DC 54 Adamclisi – Abrud, 

comuna Adamclisi, judetul Cosntanta’’ in valoare totala de 6.099.980  lei inclusiv 24 % 

TVA  conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 

- bugetul de stat – 5.948.995,58   lei, inclusiv 24 % TVA; 

- bugetul local (cofinantarea) – 150.985,22 lei, inclusive 24% TVA. 



 Realizarea proiectului ,, Asfaltare drum comuna DC 54 Adamclisi – Abrud, 

comuan Adamclisi, judetul Constanta’’ este de stricta necesitate si portunitate pentru 

dezvoltarea infrastructurii rurale necesare unui trai decent, ridicarea gradului de confort 

pentru populatie, pentru o dezvoltare durabila a comunei. 

                   Oportunitatea realizarii lucrarilor de modernizare a retelei rutiere in aceasta 

etapa este data de: 

- Strategia de dezvoltare locala a comunei Adamclisi  care prevede realizarea investitiilor 

la nivelul comunei; 

- Existenta posibilitatilor de accesare a fondurilor nerambursabile guvernamentale 

pentru aceste investitii prin Programul National de Dezvoltare Locala; 

    Secretarul comunei Adamclisi , doamna Serif Sibel prezinta avizul de legalitate la 

proiectul de hotarare nr. 2  de pe ordinea de 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, in forma 

prezentata  in proiect. 

Domnul consilier Vlad Niculaie  presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si 

prezinta proiectul de hotarare de la punctul trei   al ordinei de zi.  

3. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului intitulat ,, Sistem de canalizare 

apa menajera si statii de epurare in comuna Adamclisi, judetul Constanta’’. 

                  Se discuta proiectul in ansamblu precum si necesitatea adoptarii acestui 

proiect de hotarare. 

 Se propune aprobarea  participarii  comunei  Adamclisi la Programul National 

de Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’ cu proiectul 

intitulat ,, Sistem de canalizare apa menajera si statii de epurare in comuna Adamclisi, 

judetul Constanta’’  

                    De asemenea se propune aprobarea  studiului de fezabilitate  intocmit  

conform HG nr. 28 / 2008, aferent investitiei mai sus mentionate si principalii indicatori 

tehnico – economici. 

                   Se propune aprobarea ,, Devizului  general privind cheltuielile necesare 

realizarii obiectivului de investitie ,, Sistem de canalizare apa menajera si statii de 

epurare in comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ in valoare totala de  7.796.715,76 lei, 

inclusiv 24% TVA , conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta 

hotarare, astfel: 

- bugetul de stat – 5.568.770,56 lei, inclusiv 24% TVA; 

- bugetul local (cofinantarea) – 2.227.945,20  lei, inclusiv 24% TVA. 

Secretarul comunei Adamclisi , doamna Serif Sibel prezinta avizul de legalitate la 

proiectul de hotarare nr. 3  de pe ordinea de 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, in forma 

prezentata  in proiect. 

Domnul consilier  Vlad Niculaie  presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si 

prezinta proiectul de hotarare de la punctul  patru   al ordinei de zi.  



4. Proiect de hotărâre privind  instrumentarea proiectului  intitulat ,, Asfaltare drum 

comunal DC 31 Adamclisi – Zorile, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’. 

            Se discuta proiectul in ansamblu precum si necesitatea adoptarii acestui proiect 

de hotarare. 

 Se propune participarea comunei Adamclisi la Programul National de 

Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’ cu proiectul 

intitulat ,, Asfaltare drum comunal Dc 31 Adamclisi- Zorile, comuna Adamclisi, judetul 

Constanta’’ si aprobarea  studiului  de fezabilitate  intocmit  conform HG nr. 28 / 2008, 

aferent investitiei mai sus mentionate si principalii indicatori tehnico – economici. 

                  Se propune aprobarea ,, Devizului general privind cheltuielile necesare 

realizarii obiectivului de investitie ,, Asfaltare drum comunal  DC 31 Adamclisi – Zorile, 

comuna Adamclisi, judetul Constanta ’’ in valoare totala de  906.116,40  lei, inclusiv 24% 

TVA , astfel: 

- bugetul de stat  - 871.765,17 lei, inclusiv 24% TVA; 

- bugetul local (cofinantarea) – 34.351,23  lei, inclusiv 24% TVA. 

            Secretarul comunei Adamclisi , doamna Serif Sibel prezinta avizul de legalitate la 

proiectul de hotarare nr.  patru  de pe ordinea de 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, in forma 

prezentata  in proiect. 

Domnul consilier  Vlad Niculaie  presedinte  de sedinta preia lucrarile sedintei si 

prezinta proiectul de hotarare de la punctul  cinci  al ordinei de zi.  

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  devizului de lucrari pentru investitia ,, 

Modernizare si reabilitare drumuri comuna Adamclisi, judetul Constanta. 

         Se discuta proiectul in ansamblu precum si necesitatea adoptarii acestui proiect de 

hotarare. 

 Se propune aprobarea participarii comunei Adamclisi la Programul National 

de Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’ cu proiectul 

intitulat ,, Modernizare si reabilitare  drumuri  comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ . 

                    Se propune aprobarea studiului de fezabilitate  intocmit  conform HG nr. 28 / 

2008, aferent investitiei mai sus mentionate si principalii indicatori tehnico – economici. 

                   Se propune aprobarea ,, Devizului general privind cheltuielile necesare 

realizarii obiectivului de investitie ,, Modernizare si reabilitare drumuri  comuna 

Adamclisi, judetul Cosntanta’’ in valoare totala de 9.944.941,94  lei inclusiv 24 % TVA , 

astfel: 

- bugetul de stat – 7.109.235, 97  lei, inclusiv 24 % TVA; 

- bugetul local (cofinantarea) – 2.835.705, 97  lei, inclusiv 24% TVA. 

Secretarul comunei Adamclisi , doamna Serif Sibel prezinta avizul de legalitate la proiectul 

de hotarare nr.  cinci  de pe ordinea de 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, in forma prezentata  in proiect. 

Toti membrii consiliului, prezenti la sedinta au votat prin vot deschis, cu ridicarea mainii. 



Diverse : Domnul consilier Vlad Niculaie solicita asfaltarea unui km de drum  in 

localitatea Urluia. Doamna consilier Petrut Mariana  solicita efectuarea urgenta a unor 

reparatii curente  la Caminul Cultural din localitatea Zorile si Adamclisi. 

Domnul Francu solicita  suspendarea popririi  pentru o perioada de 6 luni si esalonarea 

datoriei de aproximativ 500.000 lei reprezentand debite (impozite si taxe neachitate  

pentru terenuri si cladiri incepand dina nul 2011). 

  

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

   

 

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                           CONSILIER, 

                       VLAD NICULAIE                                                      CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                Jr. Sibel Serif 

  

 

 


