
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
           Proces verbal 

Încheiat astăzi 25 iunie 2021 
 

 Primarul comunei Topraisar a convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 90 din 15 iunie 
2021 în şedinţa ordinară pe luna iunie 2021 Consiliul Local al Comunei Topraisar la 
Căminul Cultural, situat pe strada Șoseaua Națională nr. 74. 
 La şedinţă participă 11 (unsprezece) din cei 15(cincisprezece) consilieri locali în 
funcţie, lipsesc consilierii locali: Florinel-Virgil ȚARINĂ, Florin DATCU, Aidîn 
MOLAGEAN și Ion GHINDEANU. 

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. 90 din 15 iunie 2021 astfel: 

1. Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Topraisar 
în anul școlar 2021-2022 

2. Vânzarea către soții Lucian NICULAIE și Elena-Monica NICULAIE a 
terenului în suprafață de 300 m2, situat în localitatea Topraisar, str. Magnoliei nr. 18, CF 
102655 

3. Aprobarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al comunei 
Topraisar 

4. Prelungirea aplicării, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, a procedurii 
de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 
martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local 

5. Aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții 
“Reabilitare străzile Macilor și Daciei, în comuna Topraisar” 

6. Aprobarea documentației de atribuire pentru achiziție execuție lucrări de 
construcții privind obiectivul de investiții “Reabilitare străzile Macilor și Daciei, în 
comuna Topraisar” 

7. Rectificarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul 2021 
8. Probleme curente ale administrației publice locale 
Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi este supusă la vot şi aprobată cu 

11(unsprezece) voturi “pentru”. 
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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 11(unsprezece) voturi “pentru”. 
În continuare, domnul Vladimir SCÎNTEIE, președinte de ședință, propune să se intre 

în ordinea de zi.  
Punctul unu al ordinii de zi: Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

din comuna Topraisar în anul școlar 2021-2022 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre. 
Președintele de ședință, domnul Vladimir SCÎNTEIE, solicită înscrieri la cuvânt.  
La ședința consiliului local participă și domnul consilier local Aidîn MOLAGEAN. 
Se înscrie domnul Raul-Florinel SAVA. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Școala cu personalitate juridică include și școlile fără 

personalitate juridică? 
Domnul primar – Până acum câțiva ani școlile erau independente, aveau personalitate 

juridică, după care s-a făcut o restructurare și a rămas un singur director și o singură unitate 
cu personalitate juridică. 

Domnul Raul-Florinel SAVA – Există un singur buget administrat de Liceul 
Topraisar? 

Domnul primar – Da, există un singur buget. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12(doisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul doi al ordinii de zi: Vânzarea către soții Lucian NICULAIE și Elena-

Monica NICULAIE a terenului în suprafață de 300 m2, situat în localitatea Topraisar, str. 
Magnoliei nr. 18, CF 102655. 

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

Președintele de ședință, domnul Vladimir SCÎNTEIE, solicită înscrieri la cuvânt.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 12(doisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul trei al ordinii de zi: Aprobarea inventarului bunurilor imobile din domeniul 

privat al comunei Topraisar 
Are cuvântul domnul Mihai IACOBOAIA – secretarul general al comunei, care 

prezintă modificările aduse inventarului domeniului privat al comunei. 
Președintele de ședință, domnul Vladimir SCÎNTEIE, solicită înscrieri la cuvânt.  
Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 12(doisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul patru al ordinii de zi: Prelungirea aplicării, până la data de 31 ianuarie 

2022 inclusiv, a procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare 
principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local 

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

Președintele de ședință, domnul Vladimir SCÎNTEIE, solicită înscrieri la cuvânt.  
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Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 12(doisprezece) voturi “pentru”. 
Punctele cinci al ordinii de zi Aprobarea documentației tehnico-economice a 

obiectivului de investiții “Reabilitare străzile Macilor și Daciei, în comuna Topraisar” 
La ședința consiliului local participă și domnul consilier local Florinel-Virgil 

ȚARINĂ. 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre. 
Președintele de ședință, domnul Vladimir SCÎNTEIE, solicită înscrieri la cuvânt.  
Se înscrie domnul Raul-Florinel SAVA. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Să stabilim un loc unde să se depoziteze piatra 

scoasă. 
Domnul primar – Între Biserică și Geamie este o stradă pe care o să se pună piatra ce 

se va soate de pe aceste două străzi. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”. 
Punctul șase al ordinii de zi: Aprobarea documentației de atribuire pentru achiziție 

execuție lucrări de construcții privind obiectivul de investiții “Reabilitare străzile Macilor 
și Daciei, în comuna Topraisar” 

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 șapte 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 Vladimir SCÎNTEIE, solicită înscrieri la cuvânt.  
Se înscriu domnii Raul-Florinel SAVA și Denis HAGICALIL. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Funcționarii din aparatul de specialitate să fie mai 

atenți când întocmesc referatele către consiliul local, odată se spune că bugetul local crește, 
odată că scade. 

Domnul Denis HAGICALIL – La punctul 21 din Lista de investiții, la cămine 
intermediare, se scade de la 170.000 la 160.000. De ce este scădere? 

Domnul primar – Inițial la cele două străzi erau prevăzuți 1.000.000 lei, suma 
necesară fiind de 1.700.000 plus TVA. Au fost repartizați aici mare parte din bani. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul opt al ordinii de zi: Probleme curente ale administrației publice locale  
Președintele de ședință, domnul Vladimir SCÎNTEIE, solicită înscrieri la cuvânt. 
Se înscriu: domnul Denis HAGICALIL, doamna Vica BUCUR. 
Domnul Denis HAGICALIL – Am vazut că s-a făcut o achiziție de servicii de 

ecarisaj. S-a efectuat? 
Domnul primar – Nu s-a făcut, urmează să vină firma pentru 30 de câini. 
Doamna Vica BUCUR – Când se dau în folosință loturile pe legea 15? 
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Domnul primar – Lucrăm la intabulare, am constituit o comisie și după ce se 
finalizează intabularea o să le prezentem consiliului local pentru aprobare. 

Domnul Raul-Florinel SAVA – Sunt stabilite criteriile de atribuire? 
Domnul primar – Da, sunt stabilite prin lege, singurul criteriu suplimentar stabilit de 

consiliul local este să fie căsătoriți.  
Domnul Raul-Florinel SAVA – Problema cu iarba, mai ales la Școala Biruința. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – În fața porții cine trebuie să cosească iarba? 
Domnul primar – În fața porții proprierarul trebuie să-și facă curățenie, am putea cosi 

noi dar ar însemna să ne coste foarte mult. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Există un serviciu care să intervină în caz de 

inundații? 
Domnul primar – Noi avem serviciu voluntar pentru situații de urgență, avem 

motopompe și putem interveni. 
Doamna Elena-Georgeta VASILE - Cine se ocupă de curățenie în fața poștei?  

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

 
 …………………………….……… 

                  Vladimir SCÎNTEIE 

SECRETARUL GENERAL AL 
COMUNEI TOPRAISAR 

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