
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
           Proces verbal 

Încheiat astăzi 30 iulie 2021 
 

 Primarul comunei Topraisar a convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 106 din 23 iulie 
2021 în şedinţa ordinară pe luna iulie 2021 Consiliul Local al Comunei Topraisar la 
Căminul Cultural, situat pe strada Șoseaua Națională nr. 74. 
 La şedinţă participă 14 (paisprezece) din cei 15(cincisprezece) consilieri locali în 
funcţie, lipsește consilierul local: Vica BUCUR. 

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 
comunicată prin Dispoziția primarului nr. 106 din 23 iulie 2021 a fost modificată astfel: 

- A fost scos de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre nr. 56 din 22.07.2021 privind 
aprobarea înființării Biroului Poliție Locală în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Topraisar la solicitarea inițiatorului. 

- A fost suplimentată ordinea de zi cu Proiectul de hotărâre nr. 60 din 29.07.2021 
privind aprobarea documentației de atribuire pentru achizitie “Servicii de pază la obiectivele 
aparținând domeniului public al comunei Topraisar 2021-2023”. 

Ordinea de zi va fi următoarea: 
1. Alegerea președintelui de ședință 
2. Completarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al comunei 

Topraisar 
3. Acordul de principiu pentru vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață 

de 832 m2 situat în localitatea Topraisar, str. Fundătura nr. 2A, lot 1/4 
4. Înființarea asociației sportive UNIREA COMUNA TOPRAISAR 
5. Rectificarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul 2021 
6. Prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021 
7. Aprobarea documentației de atribuire pentru achizitie “Servicii de pază la 

obiectivele aparținând domeniului public al comunei Topraisar 2021-2023”. 
8. Probleme curente ale administrației publice locale 
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Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi este supusă la vot şi aprobată cu 
14(paisprezece) 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 14(paisprezece) voturi “pentru”. 
În continuare, domnul Vladimir SCÎNTEIE, președinte de ședință, propune să se intre 

în ordinea de zi.  
Punctul unu al ordinii de zi: Alegerea președintelui de ședință 
Domnul Vladimir SCÎNTEIE, președinte de ședință, invită consilierii locali să facă 

propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada august – octombrie 2021. 
Domnul Vladimir SCÎNTEIE propune pe domnul Raul-Florinel SAVA. 
Nu mai sunt alte propuneri.  
Se supune la vot și domnul Raul-Florinel SAVA este ales președinte de ședință 

pentru perioada august – octombrie 2021 cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul doi al ordinii de zi: 2. Completarea inventarului bunurilor imobile din 

domeniul privat al comunei Topraisar 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre. 
Președintele de ședință, domnul Vladimir SCÎNTEIE, solicită înscrieri la cuvânt.  
Domnul Vladimir SCÎNTEIE – Primăria nu poate cumpăra moara? 
Domnul primar – Ce destinație să aibă? 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Terenul supus inventarierii face parte din cel 

retrocedat? 
Domnul primar – Nu. S-a terminat cu retrocedarea. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul trei al ordinii de zi: 3. Acordul de principiu pentru 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. 

Președintele de ședință, domnul Vladimir SCÎNTEIE, solicită înscrieri la cuvânt.  
Domnul Stelian LUCACI – Un tărg de legume nu se poate face pe acel teren? 
Domnul primar – Suprafața e de doar 800 de metri și e la interior. 
Domnul Vladimir SCÎNTEIE – Terenul să rămână al comunei pentru că s-a vândut 

cam tot ce se putea vinde. 
Domnul primar – Nu s-a vândut, au fost retrocedări. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Cât teren deține comuna în domeniul privat? 
Secretarul general al comunei – Terenul prevăzut în anexa pe care ați primit-o. 
Se supune la vot proiectul și se obține următorul rezultat: 6(șase) 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.  
Punctul patru al ordinii de zi: Înființarea asociației sportive UNIREA COMUNA 

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

susține proiectul de hotărâre. 
Președintele de ședință, domnul Vladimir SCÎNTEIE, solicită înscrieri la cuvânt.  
Domnul Nicolaie PĂUN – 90 % din jucători să fie din comună.  
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru” și 1(unu) 

“abținere” (Vladimir SCÎNTEIE). 
Punctele cinci 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. 
Se va deschide o sesiune de depunere proiecte pe măsura 4.3. pentru modernizarea 

drumurilor de exploatare agricolă și intenționăm să depunem un proiect în acest sens. 
Președintele de ședință, domnul Vladimir SCÎNTEIE, solicită înscrieri la cuvânt.  
Domnul Stelian LUCACI – Propun ca drumul să fie modernizat de la castelul de apă, 

s-ar folosi și iarna. 
Domnul primar – Vom depune varianta care va putea obține cel mai mare punctaj 

pentru a primi finanțarea. 
Domnul Marian TUDOSE – Traseul propus trece prin zonă inundabilă. 
Domnul Florinel-Virgil ȚARINĂ – O să se folosească drumurile existente sau o să 

treacă peste proprietăți? 
Domnul primar – Numai pe drumurile existente, pe domeniul public. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru” și 1(unu) 

“abținere” (Stelian LUCACI). 
Punctul șase al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată 

de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021 
Are cuvântul domnul Mihai IACOBOAIA – secretarul general al comunei, pentru 

prezentarea raportului. 
Punctul șapte al ordinii de zi: Aprobarea documentației de atribuire pentru 

achizitie “Servicii de pază la obiectivele aparținând domeniului public al comunei 
Topraisar 2021-2023” 

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

Președintele de ședință, domnul Vladimir SCÎNTEIE, solicită înscrieri la cuvânt.  
Domnul Raul-Florinel SAVA – Agenții de pază să fie prezenți la sosirea și plecarea 

copiilor de la școală. 
Domnul Nicolaie PĂUN – Numărul de telefon să fie inscripționat pe mașină. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul opt al ordinii de zi: Probleme curente ale administrației publice locale  
Domnul Denis HAGICALIL – A fost un incendiu de vegetație la Movilița și ar trebui 

cosită iarba. Am vazut o achiziție de reparații drumuri, la ce se referă? 
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Domnul primar – Sunt lucrări de reparații pe două străzi, Inului și Salcâmilor. 
Doamna Elena-Georgeta VASILE – În curtea Scolii Potârnichea a căzut moloz de la 

un vecin, trebuie curățat terenul.  
Domnul viceprimar – Luni o să vedem despre ce e vorba. 
Domnul Marian TUDOSE – Spărturile celor de la RAJA în Biruința nu sunt reparate 

de două luni.  
Domnul primar – Acolo e un proiect mai mare, la recepție drumurile vor fi aduse la 

stadiul inițial.  
Domnul Constantin CHITUC – Pe strada Magnoliei să se achiziționeze un limitator 

de viteză. 
Domnul primar – Am pus limitare de 7,5 tone și au fost scoase denivelările pentru că 

fac zgomot. 
Domnul Nicolaie PĂUN – Viceprimarul comunei să depună un raport cu activitatea 

depusă. 
  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 iulie 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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