
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
           Proces verbal 

Încheiat astăzi 23 august 2021 
 

 Primarul comunei Topraisar a convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 119 din 16 
august 2021 în şedinţa ordinară pe luna august 2021 Consiliul Local al Comunei Topraisar 
la Căminul Cultural, situat pe strada Șoseaua Națională nr. 74. 
 La şedinţă participă toți cei 15 (cincisprezece) consilieri locali în funcţie. 

La şedinţă mai participă domnul Stelian GHEORGHE, primarul comunei, domnul 
Mihai IACOBOAIA, secretarul general al comunei și domnul Mihai Petre în calitate  de 
invitat. 

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 
comunicată prin Dispoziția primarului nr. 119 din 16 august 2021 a fost suplimentată cu 
două proiecte de hotărâre astfel: 

- Proiectul de hotărâre nr. 66 din 20.08.2021 privind stabilirea taxelor pentru 
folosirea terenurilor de sport din comuna Topraisar. 

- Proiectul de hotărâre nr. 67 din 29.07.2021 privind rectificarea bugetului local al 
comunei Topraisar pentru anul 2021. 

Ordinea de zi va fi următoarea: 
1. Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Topraisar nr. 56/29.10.2009 și 

aprobarea concesionării rețelei de apă Movilița, rețelei de apă Potârnichea și a 
rețelei de canalizare și stație de epurare Topraisar către RAJA S.A. Constanța 

2. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Pieței Agroalimentare 
Topraisar  

3. Solicitarea radierii asociației sportive UNIREA TOPRAISAR din registrul sportiv 
4. Avizul de principiu privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață 

de 832 m2 situat în localitatea Topraisar, str. Fundătura nr. 2A, lot ¼ 
5. Stabilirea taxelor pentru folosirea terenurilor de sport din comuna Topraisar 
6. Rectificarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul 2021 
7. Probleme curente ale administrației publice locale    

Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi este supusă la vot şi aprobată cu 15(cincisprezece) 
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. 
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Procesul-verbal este aprobat cu 15(cincisprezece) voturi “pentru”. 
Domnul consilier Stelian LUCACI – În procesul verbal al ședinței anterioare nu se 

regăsesc discuțiile legate de subtraversare și curațarea podurilor. 
În continuare, domnul Raul-Florinel SAVA, președinte de ședință, propune să se intre 

în ordinea de zi.  
Punctul unu al ordinii de zi: Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Topraisar nr. 56/29.10.2009 și aprobarea concesionării rețelei de apă Movilița, rețelei de 
apă Potârnichea și a rețelei de canalizare și stație de epurare Topraisar către RAJA S.A. 
Constanța 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre. 

Domnul Mihai IACOBOAIA - secretarul general al comunei, face precizări cu privire 
la legislația în vigoare. 

Domnul Stelian LUCACI – Se trece clauză în contract să se înlocuiască țevile? 
Domnul primar – Vor fi trecute în contract toate clauzele. La Movilița investiția este 

a Consiliului Județean. Daca nu se concesionează către RAJA SA, o să avem mari probleme 
deoarece apa nu este recomandată consumului de către copiii sub doi ani. Noi nu ne putem 
permite investiția într-o stație de tratare a apei. 

Domnul Raul-Florinel SAVA – Am înțeles că noi pe lângă delegare, concesionăm și 
sistemele de apă și redevența este stabilită prin contractul din 2009.  

Domnul primar – Detaliile contractului vor fi prezentate consiliului local. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Cetățenii aduc în discuție că acolo unde au fost 

predate astfel de obiective, prețurile au crescut. 
Domnul primar – prețul apei este aprobat de către A.N.R.S.C., nu face RAJA chiar ce 

vrea cu prețul apei. RAJA justifică prețul prin cofinanțarea la proiectele cu fonduri 
europene. 

Domnul Nicolaie PĂUN – Sunt acolo doi angajați, ce se va întâmpla cu ei? 
Domnul primar – Ei sunt angajații primăriei, vor rămâne în continuare la gospodăria 

comunală. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 15(cincisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul doi al ordinii de zi: Aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Pieței Agroalimentare Topraisar 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre. 
Președintele de ședință, domnul Raul-Florinel SAVA, dă citire taxelor propuse pentru 

închirierea tarabelor și a spațiilor din piață.  
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 15(cincisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul trei al ordinii de zi: Solicitarea radierii asociației sportive UNIREA 

TOPRAISAR din registrul sportiv 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre. 
Președintele de ședință, domnul Raul-Florinel SAVA, solicită înscrieri la cuvânt.  
Domnul Stelian LUCACI – Nu poate să cedeze Brise partea lor de participare și să se 

meargă pe aceeasi asociație sportivă? 
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Domnul primar – Nu se poate deoarece Brise este în insolvență și procedura la 
instanță ar dura foarte mult 

Domnul Raul-Florinel SAVA – Avem o asociație din 2002 pentru care nu s-au 
prezentat actele și totuși a mai fost înființată o altă asociație sportivă fără personalitate 
juridică. 

Domnul primar – Asociația sportivă din 2002 a fost desființată dar nu a fost radiată 
din registrul sportiv 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru” și 1(unu) 
“abținere” (Raul-Florinel SAVA). 

Punctul patru al ordinii de zi: Avizul de principiu privind vânzarea prin licitație 
publică a terenului în suprafață de 832 m2 situat în localitatea Topraisar, str. Fundătura 
nr. 2A, lot ¼ 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre. Acum terenul nu este folosit, prin vânzarea acestuia se vor 
aduce venituri suplimentare la buget prin impozite și taxe. 

Președintele de ședință, domnul Raul-Florinel SAVA, solicită domnului Mihai Petre 
dacă are ceva să spună legat de acest proiect. 

Domnul Mihai Petre – Am depus o cerere pentru cumpărarea acestui teren deoarece 
vreau să fac un depozit de legume și fructe cu o valoare de peste 1.000.000 euro. Dacă nu se 
vrea, voi face acest depozit în altă parte. 

Domnul Denis HAGICALIL – Dacă aveți acest teren în concesiune ? 
Domnul Mihai Petre – Pentru obținerea proiectului trebuie să îl am în proprietate. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Cât teren aveți împrejmuiți acolo ? 
Domnul Mihai Petre – 7800 de metri pătrați, nu am făcut o măsurătoare exactă. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Se poate construi acolo conform PUG ? 
Domnul primar – Da, se poate construi fără să facă PUZ. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Prin proiectul de hotărâre se aprobă vânzarea ? 
Domnul secretar general – Prin proiectul de hotărâre se solicită doar acordul de 

principiu, adică să se poată face un raport de evaluare, o documentație de licitație care vor fi 
aprobate tot de consiliul local. 

Domnul Denis HAGICALIL – Am vazut pe portalul ANCPI că terenul acesta nu are 
ieșire la stradă. 

Domnul Raul-Florinel SAVA – Să se inventarieze terenul care este in plus.   
Domnul Nicolaie PĂUN – În mandatul trecut am avut o solicitare similară, a venit o 

societate de la Techirghiol care vrea să facă o investiție și să creeze locuri de muncă. Nu s-a 
finalizat nimic și terenul este în continuare la fel. 

 Domnul Denis HAGICALIL – Luăm o pauză pentru consultări ? 
Se ia pauză pentru consultări. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Cu câte voturi se aprobă hotărârea ? 
Domnul secretar general – Se aprobă cu 8 voturi, când se va supune la vot vânzarea 

va fi necesară aprobarea cu două treimi din numărul consilierilor în funcție. 
Se supune la vot proiectul și se obține următorul rezultat: 7(șapte) voturi “pentru” și 

8(opt) “abținere” (Vladimir SCÎNTEIE, Florinel-Virgil ȚARINĂ, Marian TUDOSE, Raul-
Florinel SAVA, Elena-Georgeta VASILE, Denis HAGICALIL, Stelian LUCACI, Florin 
DATCU). 
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Proiectul de hotărâre nu este adoptat.  
Punctele cinci al ordinii de zi: Stabilirea taxelor pentru folosirea terenurilor de 

sport din comuna Topraisar 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre și prezintă taxele propuse pentru folosirea terenurilor de sport. 
Președintele de ședință, domnul Raul-Florinel SAVA, solicită înscrieri la cuvânt.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 15(cincisprezece) voturi “pentru”. 
Punctul șase al ordinii de zi: Rectificarea 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 Raul-Florinel SAVA, solicită înscrieri la cuvânt.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 15(cincisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul șapte al ordinii de zi: Probleme curente ale administrației publice locale  
Domnul Stelian LUCACI – Legat de școli. Vine iarna, avem combustibil? 
Domnul primar – Aceasta este problema consiliului de administrație unde noi avem 

reprezentanți, dacă aveau nevoie de sume suplimentare solicitau și acordam, acum au 
stocurile necesare de combustibil.  

Doamna Vica BUCUR – Ce destinație are terenul de la dale? 
Domnul primar – Acum așteptăm să iasă intabularea acolo, inițial am vrut să facem 

un teren de sport dar a apărut o oportunitate prin CNI să se construiască creșă. După ce vom 
avea terenul intabulat vom face o solicitare la CNI în acest sens. 

Doamna Vica BUCUR – Cum ajutăm oamenii pentru racordarea la apă? 
Domnul Denis HAGICALIL – O să întreb la asociația de dezvoltare Apă-Canal. 
Domnul Marian TUDOSE – Mulțumesc domnului comandant al unității militare 

pentru că a curățat gardul. Pomii de lângă drumul județean trebuiesc curățați.   
Domnul primar – O să facem o adresă către unitatea militară să curețe pomii.  
Domnul Marian TUDOSE – Spărturile celor de la RAJA în Biruința nu sunt reparate 

de trei luni.  
Domnul Marian TUDOSE – In legătura cu bornarea islazului, din noiembrie am zis 

dar nu s-a făcut nimic. 
Domnul primar – Domnul viceprimar are această atribuție. 
Domnul viceprimar – Nu am putut face bornarea din cauza cadastriștilor. 

  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 august 2021. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
.    
  PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

 
 …………………………….……… 

                  Raul-Florinel SAVA 

SECRETARUL GENERAL AL 
COMUNEI TOPRAISAR 

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