
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
HOTARÂREA 

nr. 23 din 29 martie 2022  
privind scoaterea temporară din circuitul agricol a suprafetei de teren de 3137 mp situat în 

parcela Pș 656 lot 1 și a suprafetei de teren de 697 mp situat în parcela Pș 680/2 lot 1 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)    art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 90 - 103  din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările 

ulterioare;  
e)  art. 4 din Ordinul MADR nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea 

definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, 
precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare 
a fondului funciar;  

f) art. 3, alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Topraisar, în calitatea sa de inițiator 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Topraisar 
c) Avizul Comisiei nr. 1 – Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală 

d) Avizul Comisiei nr. 3 – Comisia de specialitate pentru culte, juridică, disciplină, 
apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenilor, administrație publică 
locală 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR, întrunit în ședința ordinară din 
data de 29 martie 2022, adoptă prezenta hotărâre 
 
          Art. 1 Se aprobă scoaterea temporară din circuitul agricol a suprafetei de teren de 
3137 mp situat în parcela Pș 656 lot 1 și a suprafetei de teren de 697 mp situat în parcela Pș 
680/2 lot 1 în vederea realizării investiției de utilitate publică locală ,,Proiect regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta 
in perioada 2014-2020”. 



Art. 2 Investiția de aducțiune apă potabilă din cadrul ,,Proiectului  regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA  Constanta 
in perioada 2014-2020, este de utilitate publică locală. 
  Art. 3 Se mandatează primarul comunei Topraisar pentru luarea tuturor masurilor 
considerate necesare în vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de 
lege, primarului comunei Topraisar, prefectului județului Constanța, RAJA S.A. și se aduce 
la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:  
www.primariatopraisar.ro     
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PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, 
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 23/29.03.2022 

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mîinii individual 
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL 

0 
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali în funcție 

Voturi necesare 8 

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 15 
2 Numărul consilierilor locali în funcție 15 
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 13 
4 Numărul voturilor “PENTRU” 13 
5 Numărul voturilor “ÎMPOTRIVĂ” Voturilor “ABȚINERE” se 

numără la voturi “ÎMPOTRIVĂ” 
0 

6 Numărul voturilor “ABȚINERE” 0 
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0 
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 2 

9 
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, 
neavând drept de vot 0 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 
                  Vica BUCUR 

Contrasemnează pentru legalitate, 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI TOPRAISAR 
 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 


