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ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
           Proces verbal 

Încheiat astăzi 19 martie 2021 
 

 Primarul comunei Topraisar a convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 43 din 11 martie 
2021 în şedinţa ordinară pe luna martie 2021 Consiliul Local al Comunei Topraisar la 
Căminul Cultural, situat pe strada Șoseaua Națională nr. 74. 
 La şedinţă participă 13(treisprezece) din cei 15(cincisprezece) consilieri locali în 
funcţie, lipsesc consilierii locali: Raul-Florinel SAVA și Nicolaie PĂUN. 

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. 43 din 11 martie 2021 cu mențiunea suplimentării 
cu un punct al ordinii de zi: 

1. Stabilirea situațiilor care motivează acordarea unor ajutoare de urgență 
2. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților 

comerciale și a serviciilor de piață în comuna Topraisar 
3. Aprobarea Statutului comunei Topraisar, județul Constanța 
4. Însușirea Raportului de evaluare nr. 1653/11.03.2021 întocmit de P.F.A. Gheorghe 

N Niculae 
5. Însușirea Raportului de evaluare nr. 1654/11.03.2021 întocmit de P.F.A. Gheorghe 

N Niculae 
6. Înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Topraisar, 

județul Constanța 
7. 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 Aidîn MOLAGEAN, președinte de ședință, propune să se intre 

în ordinea de zi.  
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Punctul unu al ordinii de zi: Stabilirea situațiilor care motivează acordarea unor 
ajutoare de urgență 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre și prezintă situațiile în care să se acorde ajutoare de urgență. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul doi al ordinii de zi: Aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în comuna Topraisar. 
La ședința consiliului local participă și domnul consilier local Nicolaie PĂUN. 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre. 
Președintele de ședință, domnul Aidîn MOLAGEAN, solicită înscrieri la cuvânt.  
Se înscrie domnul Florinel-Virgil ȚARINĂ și domnul Constantin CHITUC. 
Domnul Florinel-Virgil ȚARINĂ – Comercianții ambulanți au aprobare pentru 

comerț? 
Domnul primar – Ei trebuie să plătească o taxă pentru comerț stradal. 
Domnul Constantin CHITUC – Cei cu pompe funebre să nu mai pună reclame în 

centrul comunei și barurile din vecinătatea liceului să fie reglementate. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul trei al ordinii de zi: Aprobarea Statutului comunei Topraisar, județul 

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

susține proiectul de hotărâre. 
Secretarul general al comunei, domnul Mihai IACOBOAIA, precizează că a apărut 

Ordinul MLPDA nr. 25/2021 prin care a fost aprobat un model-cadru pentru statutul 
comunei și dă citire principalelor date cuprinse în acesta. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul patru al ordinii de zi: Însușirea Raportului de evaluare nr. 

1653/11.03.2021 întocmit de P.F.A. Gheorghe N Niculae 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre și prezintă prețurile de pornire pentru negocierea în vederea 
vânzării loturilor. 

Președintele de ședință, domnul Aidîn MOLAGEAN, solicită înscrieri la cuvânt.  
Se înscrie domnul Denis HAGICALIL. 
Domnul Denis HAGICALIL – Mai mulți cetățeni spun că au cereri pentru a primi 

terenuri pe Legea 15. 
Domnul primar – Au cereri dar pentru atribuirea acestora loturile trebuiesc intabulate. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul cinci al ordinii de zi: Însușirea Raportului de evaluare nr. 1654/11.03.2021 

întocmit de P.F.A. Gheorghe N Niculae 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
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Punctul șase al ordinii de zi: Înființarea și organizarea Serviciului de iluminat 
public al comunei Topraisar, județul Constanța 

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

Președintele de ședință, domnul Aidîn MOLAGEAN, solicită înscrieri la cuvânt.  
Se înscrie domnul Nicolaie PĂUN. 
Domnul Nicolaie PĂUN – Delegarea se face către firme autorizate sau către Enel 

direct? 
Domnul primar – Delegarea se face către firme autorizate prin licitație. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul șapte al ordinii de zi: Probleme curente ale administrației publice locale  
Președintele de ședință, domnul Aidîn Molagean, solicită înscrieri la cuvânt. 
Se înscriu: domnul Denis HAGICALIL, domnul Vladimir SCÎNTEIE, domnul 

Nicolaie PĂUN, domnul Marian TUDOSE. 
Domnul Denis HAGICALIL – Unii cetățeni se plâng de calitatea apei potabile. Care 

este procedura prin care se pot face teste la apa potabilă?  
Domnul primar – Se poate face o reclamație la DSP pentru verificarea calității apei. 

Apa are încărcătură de nitrați și proiectul demarat pentru reabilitarea rețelei de apă va aduce 
apă de la Medgidia. 

Domnul Denis HAGICALIL – Cam câte semnături s-au strâns pentru rețeaua de 
gaze? 

Domnul primar – Avem aproape 800 de semnături și continuăm strângerea de 
semnături, aceasta fiind doar prima fază a proiectului. 

Domnul Denis HAGICALIL – Felicitări domnule viceprimar pentru inițiativa cu 
curățenia și vă rugâm să invitați consilierii locali și chiar cetățenii la aceste acțiuni. 
 Domnul Vladimir SCÎNTEIE – La următoarea acțiune veți fi invitați. 
 Domnul Vladimir SCÎNTEIE – Firma de salubrizare va trimite o mașină pentru 
colectarea resturilor vegetale în fiecare zi de miercuri timp de trei săptămâni. 
 Domnul Nicolaie PĂUN – Propun să achiziționăm un tocător de crengi, materia tocată 
să rămână la proprietar. La intrare în localitatea Movilița există un crescător de animale care 
depozitează gunoi pe acel teren, vă rog să luați măsurile necesare pentru ca acea sursă de 
infecție să dispară. 
 Domnul primar – Pentru achiziționarea tocătorului trebuie să vedem ce tocător trebuie 
achiziționat, să vedem prețul și cine o să îl folosească. 
  Domnul Marian TUDOSE – La Biruința se schimbă toată instalația din sat? 
 Domnul primar – Se schimbă toată instalația din sat. 
 Domnul Marian TUDOSE – Când se poate delimita islazul, deoarece s-a arat în islaz. 
 Domnul primar – O să meargă domnul viceprimar cu cadastristul pentru delimitare. 
 Domnul Marian TUDOSE – Microbuzele de transport persoane nu respectă programul 
și nu mai intră în Biruința pentru o persoană și locuitorii trebuie să meargă pe jos.  
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  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 martie 2021. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
.    
  PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

 
� …………………………….……… 

                  Aidîn MOLAGEAN 

SECRETARUL GENERAL AL 
COMUNEI TOPRAISAR 

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


