
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
           Proces verbal 

Încheiat astăzi 24 septembrie 2021 
 

 Primarul comunei Topraisar a convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 131 din 17 
septembrie 2021 în şedinţa ordinară pe luna septembrie 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 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. 131 din 17 septembrie 2021 astfel: 

1. P.H.C.L. nr. 70/17.09.2021  
Rectificarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul 2021  

- Inițiator - Primarul comunei Topraisar 
2. P.H.C.L. nr. 68/13.09.2021  
Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Topraisar nr. 55/23.10.2015 

privind aprobarea strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul 
regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029  

- Inițiator - Primarul comunei Topraisar 
3. 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. 

Procesul-verbal este aprobat cu 15(cincisprezece) voturi “pentru”. 
În continuare, domnul Raul-Florinel SAVA, președinte de ședință, propune să se intre 

în ordinea de zi.  
Punctul unu 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. 
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Domnul primar – A fost aprobată o rectificare a bugetului național și au fost 
reprtizate sume către bugetul local al comunei Topraisar, astfel bugetul va crește cu 208875 
lei. 

Repartizarea se va face pentru locuri de joacă la Movilița și Biruința și construcția de 
cămine intermediare pe străzile Macilor și Daciei. La Movilița locul de joacă va fi amplasat 
în curtea căminului iar la Biruința între Biserică și grădiniță. Deasemeni, se va amplasa și 
un loc de joacă la interior la grădinița din localitatea Topraisar. 

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 doi al ordinii de zi: Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Topraisar nr. 55/23.10.2015 privind aprobarea strategiei de tarifare/mecanismul de 
tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029  

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

Secretarul general precizează că s-a primit o adresă de la ADI Apă-Canal prin care 
solicită modificarea strategiei de tarifare a operatorului regional RAJA S.A.   

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 trei al ordinii de zi: Probleme curente ale administrației publice locale 
Președintele de ședință, domnul Raul-Florinel SAVA, solicită înscrieri la cuvânt.  
Se înscriu: doamna Elena-Georgeta VASILE, domnul Marian TUDOSE, doamna 

Vica BUCUR 
Doamna Elena-Georgeta VASILE – Problema cu căinii în apropierea școlii, este un 

câine foarte agresiv în zona PECO și în zona poliției. 
Domnul viceprimar – Au fost luați 15 căini și mai urmează săptămâna viitoare încă 

15 căini.  
Domnul primar – Prețul este destul de mare dar urmează să mai ridicăm cîini. Am 

vorbit și cu o asociacie pentru castrare, știe și domnul Denis HAGICALIL. 
Domnul Denis HAGICALIL – Am vorbit cu Animal Society dar nu au timp anul 

acesta, or să ne ia în considerare pentru anul viitor. 
Domnul primar – Societățile nu au voie să eutanasieze căinii, trebuie să meargă spre 

adopție. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Părinții care au sesizat, dacă pot să precizeze exact 

cîinele agresiv pentru a putea fi ridicat. 
Doamna Elena-Georgeta VASILE – Se poate suplimenta numărul de coșuri de gunoi 

pe strada principală? 
Domnul primar – Să spuneți unde ar trebui să mai suplimentăm și suplimentăm. 
Domnul Marian TUDOSE – Avem câteva solicitări de la cetățeni că cei cu vitanje 

aruncă în apropierea locuințelor. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Dacă se face o sesizare oficială se pot verifica 

camerele de luat vederi, firma de pază poate verifica zona respectivă. 
Domnul Marian TUDOSE – Ar putea duce la stația de epurare? 
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Domnul primar – Să vorbesc cu cel care asigură mentenanța la stația de epurare, ce 
implică, ce costuri sunt, dacă stația ar face față. 

Domnul Marian TUDOSE – În legătura cu apa de la Biruința, cetățenii vor mai 
suporta ceva costuri pentru racordarea la noua rețea? 

Domnul primar – Cei care sunt deja racordați la vechea rețea nu vor avea costuri. 
Doamna Vica BUCUR – Loturile din cartierul nou ar trebui curățate. 
Domnul primar – Loturile libere vor fi atribuite în curând, au fost făcute adrese către 

solicitanți să completeze dosarele. Unele loturi au fost retrase altele se intabulează acum și 
vor fi atribuite.    

Domnul Raul-Florinel SAVA – Ce se face prin cadastrul general? La ce să se aștepte 
cetățenii? 

Domnul primar – Înainte de a începe activitatea de cadastru sistematic am făcut 
ședințe în fiecare localitate și am explicat oamenilor cum se procedează. Se strâng acte 
legalizate la primărie la domnul Anghel.  

Domnul Raul-Florinel SAVA – În curțile unde s-au construit mai multe locuințe cum 
se fac acte? Dacă oamenii spun cadastristului să tragă o linie să împartă pamântul. 

Domnul primar – Se notifică posesia celor înscriși în registrul agricol, partajul se face 
la notariat. 
  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 septembrie 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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