
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
           Proces verbal 

Încheiat astăzi 08 octombrie 2021 
 

 Primarul comunei Topraisar a convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 139 din 01 
octombrie 2021 în şedinţa ordinară pe luna octombrie 2021 Consiliul Local al Comunei 
Topraisar la Căminul Cultural, situat pe strada Șoseaua Națională nr. 74. 
 La şedinţă participă fizic 12 (doisprezece) consilieri și domnul Denis Hagicalil online 
din cei 15(cincisprezece) consilieri locali în funcţie, lipsesc consilierii locali: Aidîn 
MOLAGEAN și Florin DATCU. 

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. 139 din 01 octombrie 2021 a fost suplimentată cu 
două proiecte de hotărâre astfel: 

- Proiectul de hotărâre nr. 76 din 08.10.2021 privind rectificarea bugetului local al 
comunei Topraisar pentru anul 2021. 

- Proiectul de hotărâre nr. 77 din 08.10.2021 privind alegerea președintelui de 
ședință. 

Ordinea de zi va fi următoarea: 
PHCL 69/16.09.2021  
Preluarea concesiunii suprafeței de 174 m2 de către Nicolae MANGIUREA 
PHCL 71/01.10.2021  
Completarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Topraisar  
PHCL 72/01.10.2021  
Desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Topraisar în Consiliul de 

Administrație al Liceului Tehnologic Topraisar   
PHCL 73/01.10.2021  
Desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Topraisar în Comisia de 

evaluare a probei interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct a Liceului tehnologic Topraisar   

PHCL 74/01.10.2021  
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Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiții “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA TOPRAISAR, 
JUD. CONSTANȚA” 

PHCL 75/01.10.2021  
Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiții “EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ SAT TOPRAISAR, COM. 
TOPRAISAR, JUD. CONSTANȚA” 

PHCL 76 din 08.10.2021  
Rectificarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul 2021 
PHCL 77 din 08.10.2021  
Alegerea președintelui de ședință 
Probleme curente ale administrației publice locale 
Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi este supusă la vot şi aprobată cu 

13(treisprezece) 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 13(treisprezece) 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: Preluarea concesiunii suprafeței de 174 m2 de către 

Nicolae MANGIUREA 
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. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”. 
Punctul doi al ordinii de zi: 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 Raul-Florinel SAVA, solicită înscrieri la cuvânt.  
Domnul Raul-Florinel SAVA – Terenul care se inventariază va fi pus la dispoziție 

furnizorului de gaze? 
Domnul primar – Da, deocamdată se inventariază în domeniul comunei 
Președintele de ședință, domnul Raul-Florinel SAVA, solicită înscrieri la cuvânt. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Se face un drum prin pășune? 
Domnul primar – Nu se face niciun drum. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul trei al ordinii de zi: Desemnarea reprezentanților Consiliului local al 

comunei Topraisar în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Topraisar   
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre. 
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S-a modificat legislația și acum trebuie să desemnăm trei reprezentanți ai consiliului 
local în consiliul de administrație al Liceului tehnologic Topraisar. 

Președintele de ședință, domnul Raul-Florinel SAVA, propune reconfirmarea celor 
doi reprezentanți și solicită să se facă propuneri pentru cel de-al treilea reprezentant.  

Doamna Vica BUCUR propune pe domnul Constantin CHITUC 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”. 
Punctul patru al ordinii de zi: Desemnarea reprezentantului Consiliului local al 

comunei Topraisar în Comisia de evaluare a probei interviu a concursului pentru ocuparea 
funcțiilor de director și director adjunct a Liceului tehnologic Topraisar   

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

Președintele de ședință, domnul Raul-Florinel SAVA, solicită să se facă propuneri 
pentru reprezentantul consiliului local în comisia de examinare a probei interviu a 
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct a Liceului tehnologic 
Topraisar. 

Domnul Nicolaie PĂUN propune pe domnul Constantin CHITUC 
Domnul Vladimir SCÎNTEIE propune pe domnul Florinel-Virgil ȚARINĂ 
În urma votului domnul Florinel-Virgil ȚARINĂ obține 4(patru) voturi și domnul 

Constantin CHITUC obține 9 (nouă) voturi. 
Proiectul este aprobat cu 13(treisprezece) voturi “pentru”. 
Punctele cinci al ordinii de zi: Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ 
ÎN COMUNA TOPRAISAR, JUD. CONSTANȚA” 

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

S-a aprobat programul Anghel Saligny prin care autoritățile pot depune proiecte de 
construire, modernizare, extindere, reabilitare a rețelelor de apă, canalizare, drumuri și 
rețele de gaze și intenționăm să depunem spre finanțare intenționăm un proiect de 
modernizare străzi. 

Președintele de ședință, domnul Raul-Florinel SAVA, solicită înscrieri la cuvânt.  
Domnul Stelian LUCACI – Șanse sunt 50 cu 50?  
Domnul primar – Tot ce avem drumuri modernizate sunt pe fonduri guvernamentale 

sau fonduri europene, din bugetul local nu se pot face asemenea investiții. 
Domnul Stelian LUCACI – Dacă în standardul de cont sunt drumurile pe lățime de 6 

metri și se fac drumuri pe 4 metri se poate mări lungimea ? 
Domnul primar – Proiectul se face în funcție de bani și vom face actualizări. 
Domnul Raul-Florinel SAVA – Trebuie să ne înscriem cu acest proiect pentru a 

beneficia de finanțare, investiția se va face în urma unui proiect tehnic. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”. 
Punctul șase al ordinii de zi: Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții “EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ 
SAT TOPRAISAR, COM. TOPRAISAR, JUD. CONSTANȚA” 
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Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre. 

Tot prin programul Anghel Saligny se finanțează și extinderi de canalizări și aici 
avem mai multe șanse deoarece ne încadrăm în toți indicatorii din ghid. 

Domnul Raul-Florinel SAVA – Care sunt străzile pe care se introduce canalizare?  
Domnul primar dă citire listei străzilor ce vor fi incluse în proiect. 
Președintele de ședință, domnul Raul-Florinel SAVA, solicită înscrieri la cuvânt.  
Domnul Stelian LUCACI – Dacă se face proiectul, rețeaua va fi predată către RAJA? 
Domnul primar – Da, după finalizarea investiției va fi predată. 
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.  
Am primit 50.000 lei prin hotărâre de guvern și avem o solicitare de la Liceul 

tehnologic Topraisar pentru decontarea transportului cadrelor didactice.  
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”. 
Punctul opt al ordinii de zi: Alegerea președintelui de ședință 
Domnul Raul-Florinel SAVA, președinte de ședință, invită consilierii locali să facă 

propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2021 – 
ianuarie 2022. 

Domnul Nicolaie PĂUN propune pe domnul Denis HAGICALIL. 
Nu mai sunt alte propuneri.  
Se supune la vot și domnul Denis HAGICALIL este ales președinte de ședință pentru 

perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022 cu 13(treisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul opt al ordinii de zi: Probleme curente ale administrației publice locale  
Domnul Raul-Florinel SAVA – Sunt probleme cu resturile vegetale care sunt scoase 

pe domeniul public 
Domnul viceprimar – Resturile vegetale vor fi ridicate de către cei de la Iridex 

contracost. 
Domnul primar – Cei de la Iridex să facă o informare, trebuie centralizat la primărie.  
Am avut o discuție cu cei de la Iridex ca o dată pe an să preia gratuit aceste resturi 

vegetale. Pentru anul viitor la hotărârea de taxe și impozite să facem o consultare publică cu 
privire la resturile vegetale.  

Domnul Nicolaie PĂUN – Iridex nu cred că are voie să ducă la groapa de gunoi 
deșeuri vegetale și oricum prețul o să fie unul mai mare decât la deșeurile menajere. Propun 
să achiziționăm o tocătoare și să fie folosit în grădină ca îngrășământ.   

Domnul primar – Trebuie să ai un serviciu pentru așa ceva, primăria nu poate face. În 
țară sunt firme private care prestează astfel de servicii. 

Domnul Raul-Florinel SAVA – Trebuie să luam măsuri împotriva celor care aruncă 
pe câmp astfel de deșeuri. 

Florinel-Virgil ȚARINĂ – Se apropie 25 octombrie, poate marcăm și noi acest 
moment. 
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Domnul primar – Coroane de flori am depus în fiecare an. 
    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 octombrie 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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