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ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
           Proces verbal 

Încheiat astăzi 21 aprilie 2021 
 

 Primarul comunei Topraisar a convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 63 din 13 aprilie 
2021 în şedinţa ordinară pe luna aprilie 2021 Consiliul Local al Comunei Topraisar la 
Căminul Cultural, situat pe strada Șoseaua Națională nr. 74. 
 La şedinţă participă 13(treisprezece) din cei 15(cincisprezece) consilieri locali în 
funcţie, lipsesc consilierii locali: Valentin MANEA și Constantin CHITUC. 

La şedinţă mai participă domnul Stelian GHEORGHE, primarul comunei și domnul 
Mihai IACOBOAIA, secretarul general al comunei. 

Se constată că la ședința consiliului local participă majoritatea consilierilor locali în 
funcție, este întrunit astfel cvorumul pentru desfășurarea legală a ședinței.  

Domnul secretar general Mihai IACOBOAIA roagă pe domnul Stelian GHEORGHE, 
primarul comunei, ca în conformitate cu dispozițiile art. 135 alin. (7) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, să supună spre aprobare 
proiectul ordinii de zi. 

Domnul Stelian GHEORGHE, primarul comunei, precizează că ordinea de zi este cea 
comunicată prin Dispoziția primarului nr. 63 din 13 aprilie 2021 astfel: 

1. Alegerea președintelui de ședință 
2. Completarea art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-

Canal Constanța 
3. Aprobarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul 2021 
4. Aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate de Liceul Tehnologic 

Topraisar, în anul 2020-2021  
5. Vânzarea către domnul Valentin NAHARNIUC a terenului în suprafață de 300 m2, 

atribuit în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat în localitatea Movilița, str. 
Ancorei nr. 9, CF 106527 

6. Vânzarea către domnul Florin BENCHEA a terenului în suprafață de 300 m2, 
atribuit în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat în localitatea Movilița, str. 
Brizei nr. 21, CF 106452 

7. Vânzarea către domnul Gabriel SPRIVAC a terenului în suprafață de 300 m2, 
atribuit în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat în localitatea Movilița, str. 
Brizei nr. 23, CF 106460 

8. Vânzarea către domnul Sergiu LUPU a terenului în suprafață de 300 m2, atribuit în 
conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat în localitatea Movilița, str. Pescărușului 
nr. 2, CF 106612 
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9. Vânzarea către doamna Ioana MILEA a terenului în suprafață de 300 m2, atribuit 
în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat în localitatea Movilița, str. Albatrosului 
nr. 26, CF 106504 

10. Vânzarea către domnul Ion STRUNGARU a terenului în suprafață de 300 m2, 
atribuit în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat în localitatea Topraisar, str. 
Lăcrămioarei nr. 15, CF 106505 

11. Vânzarea către doamna Mădălina BÎRDĂNAȘ a terenului în suprafață de 300 m2, 
atribuit în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat în localitatea Topraisar, str. 
Gladiolei nr. 19, CF 106357 

12. Vânzarea către domnul Iosif-Romulus SEREȘ a terenului în suprafață de 300 m2, 
situat în localitatea Movilița, str. Brizei nr. 24, CF 103675 

13. Vânzarea către domnul Răzvan-Andrei MĂRCULESCU a terenului în suprafață de 
300 m2, situat în localitatea Topraisar, str. Lăcrămioarei nr. 18, CF 103023 

14. Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 
15. Aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare ale bugetului local al comunei, pe trimestrul I 2021 
16. Probleme curente ale administrației publice locale 
Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi este supusă la vot şi aprobată cu 

13(treisprezece) voturi “pentru”. 
Este supus spre aprobare, în temeiul art. 138 alin. (15) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, procesul verbal al ședinței anterioare și 
întreabă dacă sunt obiecții sau contestații la acesta. 

Procesul-verbal este aprobat cu 12(doisprezece) voturi “pentru” și 1(unu) “abținere” 
(Raul-Florinel SAVA). 

În continuare, domnul Aidîn MOLAGEAN, președinte de ședință, propune să se intre 
în ordinea de zi.  

Punctul unu al ordinii de zi: Alegerea președintelui de ședință  
Domnul Aidîn MOLAGEAN, președinte de ședință, invită consilierii locali să facă 

propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 2021. 
Domnul Nicolaie PĂUN propune pe domnul Vladimir SCÎNTEIE. 
Nu mai sunt alte propuneri.  
Se supune la vot și domnul Vladimir SCÎNTEIE este ales președinte de ședință 

pentru perioada mai – iulie 2021 cu 13(treisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul doi al ordinii de zi: Completarea art. 20 din Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța. 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul trei al ordinii de zi: Aprobarea bugetului local al comunei Topraisar 

pentru anul 2021 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre. 
Președintele de ședință, domnul Aidîn MOLAGEAN, solicită înscrieri la cuvânt.  
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Se înscrie domnul Raul-Florinel SAVA. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – La cheltuielile cu salariile este prevăzută o cheltuială 

cu 23% mai mare față de anul trecut. Aveți acești bani? 
Domnul primar – Au fost prevăzuți acești bani deoarece este o creștere a numărului 

de asistenți ai persoanelor cu handicap grav, sunt unele posturi vacante care se vor ocupa și 
mai sunt și promovări în grade profesionale. 

Domnul Raul-Florinel SAVA – Cheltuiala cu burse școlare s-a mărit cu 150.000 lei. 
Domnul primar – S-a mărit prin lege cuantumul bursei la minim 100 lei, am primit 

bani de la Consiliul Județean Constanța. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – La secțiunea de dezvoltare sunt prevăzuți 1.900.000 

lei pentru lucrări de anul trecut care sunt prevăzuți în bugetul de anul acesta? 
Domnul primar – Sunt bani pentru lucrările de anul trecut prin PNDL și banii i-am 

primit anul acesta. 
Domnul Florinel-Virgil ȚARINĂ – Bugetul pe anul acesta este mai mic decât anul 

trecut. 
Domnul primar – Bugetul este mai mic pentru că anul trecut am avut în derulare un 

proiect pe fonduri europene. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul patru al ordinii de zi: Aprobarea cuantumului și a numărului de burse 

acordate de Liceul Tehnologic Topraisar, în anul 2020-2021 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre și prezintă adresa primită de la Liceul Tehnologic Topraisar cu 
numărul de elevi care ar putea primi burse școlare. 

Președintele de ședință, domnul Aidîn MOLAGEAN, solicită înscrieri la cuvânt.  
Se înscrie domnul Denis HAGICALIL. 
Domnul Denis HAGICALIL – De când se acordă bursele ? 
Domnul primar – Ele se vor acorda de la începutul anului școlar dar în funcție de 

alocările bugetare. 
Domnul Florinel-Virgil ȚARINĂ – În anii trecuți au fost copii în comună cu rezultate 

sportive deosebite. 
Domnul primar – Putem stabili printr-o hotărâre de consiliu cuantumul premiilor. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”.  
Punctele cinci-treisprezece ale ordinii de zi sunt luate în discuție, se supun la vot și  

se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul paisprezece al ordinii de zi: Indexarea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul cincisprezece al ordinii de zi: Aprobarea execuției bugetului local pe 

secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei, pe 
trimestrul I 2021 
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Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul șaisprezece al ordinii de zi: Probleme curente ale administrației publice 

locale  
Președintele de ședință, domnul Aidîn Molagean, solicită înscrieri la cuvânt. 
Se înscriu: doamna Elena-Georgeta VASILE, domnul Denis HAGICALIL, domnul 

Raul-Florinel SAVA. 
Doamna Elena-Georgeta VASILE – Cei de la IRIDEX nu își respectă programul. 
Domnul viceprimar – Ei au un program, se mai defectează mașinile  
Domnul primar – Noi avem un contract pentru gunoiul menajer, celelalte se plătesc 

separat, anul acesta sperăm că asociația constituită la nivel de județ să țină licitația pentru 
gestionarea deșeurilor. 

Doamna Elena-Georgeta VASILE – Am primit mesaje că nu se răspunde la telefonul 
primăriei și la e-mail. 

Domnul primar – Am făcut un contract pentru înlocuirea centralei telefonice pentru a 
pune telefon și în clădirea cu starea civilă și asistența socială.  

Domnul Denis HAGICALIL – Tot de IRIDEX vream să spun că nu ridică deșeurile, 
o să fac o sesizare scrisă către ei. 

Domnul Raul-Florinel SAVA – Dacă am face noi un serviciu, să avem o mașină de 
gunoi. 

Domnul primar – Ne-ar costa mai mult decât să fie serviciu delegat. 
  Domnul președinte de ședință constată că ordinea de zi a fost parcursă, mulțumește 
pentru participare și pentru colaborarea la reușita ședinței și declară închise lucrările 
ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Topraisar pe luna aprilie 2021. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
.    
  PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

 
� …………………………….……… 

                  Aidîn MOLAGEAN 

SECRETARUL GENERAL AL 
COMUNEI TOPRAISAR 

� …………………………….……… 
                  Mihai IACOBOAIA 


