
 

Județul Constanța 

Primarul comunei Topraisar 

 

DISPOZIŢIA  
nr. 8  din 21 ianuarie 2021 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Topraisar în şedinţa ordinară 

pe luna ianuarie 2021 
 

 

            Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 133 alin. (1), art. 154 alin. (1) și art. 155 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ;  
e) Hotărârii Consiliului Local nr. 1 din 13 februarie 2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Topraisar; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

 

PRIMARUL COMUNEI TOPRAISAR emite următoarea dispoziție: 

 

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al Comunei Topraisar, în ședință ordinară, 
vineri 29 ianuarie 2021, ora 16:00 în  sala de ședință din incinta Căminului Cultural din 
localitatea Topraisar, str. Șoseaua Națională, nr. 74, județul Constanța. 

Art. 2. -  Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 3. - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului 
Constanța, doamnelor și domnilor consilieri locali și se aduce la cunoștință publică prin 
publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariatopraisar.ro     

 

  
  

 

 

 

                                                                      
 

PRIMARUL COMUNEI TOPRAISAR, 

 

 …………………………….……… 
                  Stelian GHEORGHE 

Contrasemnează pentru legalitate: 

SECRETARUL GENERAL  

AL COMUNEI TOPRAISAR, 

 ………………….……… 
Mihai IACOBOAIA 



 
A N E X Ă 

                                                  la DISPOZIȚIA PRIMARULUI  nr.  8 din 21 ianuarie 2021 
 

P R O P U N E R I L E 

privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29 ianuarie 2021 
 

1. Alegerea președintelui de ședință 
Inițiator: domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei; 
 
2. Aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale 
bugetului local al comunei, pe anul 2020 
Inițiator: domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei; 
 
3. Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Topraisar pentru perioada 2021-2027 
Inițiator: domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei; 
 
4. Aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare străzile 
Macilor și Daciei, în comuna Topraisar” 
Inițiator: domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei; 
 
5. Desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Topraisar în Consiliul de 
Administrație al Liceului Tehnologic Topraisar   
Inițiator: domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei; 
 
6. Utilizarea excedentului de la finele anului 2020 și anilor precedenți pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunilor de funcționare și dezvoltare 
Inițiator: domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei; 
 
7. Stabilirea de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a ședințelor Consiliului Local 
al Comunei Topraisar, prin utilizarea de mijloace electronice 
Inițiator: domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei; 
 
8. Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Topraisar nr. 48/22.12.2020 privind 
aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 
Inițiator: domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei; 
 
9. Modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Topraisar nr. 25/18.06.2020 
Inițiator: domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei; 
 
10. Adoptarea unui set de măsuri pentru creșterea transparenței activității aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Topraisar 
Inițiatori: domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, domnul Denis HAGICALIL - 
consilier local; 
 
11. Aprobarea acordului de principiu priivnd instituirea unor măsuri cu privire la digitalizarea 
activității aparatului de specialitate al Primarului comunei Topraisar 
Inițiator: domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei; 
 
12. Probleme curente ale administrației publice locale. 



 
Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format 
electronic la adresele de e-mail comunicate. 
 
Proiectele de hotărâri sunt transmise spre avizare comisiilor de specialitate astfel: 
Comisia nr. 1 – Proiectele înscrise pe ordinea de zi la pozițiile: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 
Comisia nr. 2 – Proiectele înscrise pe ordinea de zi la pozițiile: 3, 5,  
Comisia nr. 3 – Proiectele înscrise pe ordinea de zi la pozițiile: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 
 
Doamnele și domnii consilieri sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri.  
 
 

SECRETARUL GENERAL  

AL COMUNEI TOPRAISAR, 

 ………………….……… 
Mihai IACOBOAIA 

 


