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ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
           Proces verbal 

Încheiat astăzi 26 februarie 2021 
 

 Primarul comunei Topraisar a convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 30 din 18 
februarie 2021 în şedinţa ordinară pe luna februarie 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: Raul-Florinel SAVA. 

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, menționează că ordinea de zi este 
cea comunicată prin Dispoziția primarului nr. 30 din 18 februarie 2021 astfel: 

1. Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei 
Topraisar, județul Constanța, pentru perioada 2021-2025 

2. Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat în anul 2021 

3. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și aprobarea 
Programului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul 
agricol al comunei Topraisar, județul Constanța 

4. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al 
comunei Topraisar, județul Constanța 

5. Alipirea a două terenuri situate în localitatea Movilița, str. Brândușei nr. 29 și 
str. Brândușei nr. 31 

6. Desemnarea reprezentantului Comunei Topraisar în Adunarea Generală a 
S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța 

7. Însușirea rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aparținând comunei 
Topraisar pentru anul 2020 

8. Înregistrarea Primăriei Comunei Topraisar în Sistemul Naţional Electronic de 
Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare 
a comisionului bancar la tranzacțiile on-line 

9. Aprobarea finanțării din excedentul de la finele anului 2020 și anilor 
precedenți a unor investiții 
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10.  Aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru 
salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Topraisar 

11. Aprobarea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafețe de pajiste a 
comunei Topraisar judetul Constanta 

12. Prezentarea Raportului primarului comunei Topraisar privind starea 
economică, socială și de mediu a Comunei Topraisar pe anul 2020  

13. Prezentarea Raportului primarului comunei Topraisar privind gestionarea 
bunurilor în anul 2020 

14. Prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali 
ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020 

15. Probleme curente ale administrației publice locale 
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 Aidîn MOLAGEAN, președinte de ședință, propune să se intre 

în ordinea de zi.  
Punctul unu al ordinii de zi: Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor 

sociale la nivelul comunei Topraisar, județul Constanța, pentru perioada 2021-2025 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre și prezintă serviciile sociale prestate. 
Președintele de ședință, domnul Aidîn MOLAGEAN, solicită înscrieri la cuvânt.  
Se înscrie domnul Denis HAGICALIL 
Domnul Denis HAGICALIL – Căt se preconizează să se cheltuie cu asistența socială. 
Domnul primar – În funcție de numărul de beneficiari de venit minim garantat și 

asistenți ai persoanelor cu handicap, la întocmirea bugetului vor fi prevăzute sumele 
necesare. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul doi al ordinii de zi: Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat în anul 
2021. 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre și prezintă planul de acțiune al beneficiarilor de venit minim 
garantat. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul trei al ordinii de zi: Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul 

agricol și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a 
datelor în registrul agricol al comunei Topraisar, județul Constanța 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre și prezintă stadiul înregistrării în registrul agricol. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
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Punctul patru al ordinii de zi: Aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului local al 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 regulament-cadru pentru 
funcționarea consiliilor locale și dă citire principalelor modificări aduse. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul cinci al ordinii de zi: Alipirea a două terenuri situate în localitatea 

Movilița, str. Brândușei nr. 29 și str. Brândușei nr. 31 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre și prezintă situația celor două terenuri. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul șase al ordinii de zi: Desemnarea reprezentantului Comunei Topraisar în 

Adunarea Generală a S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța 
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”.  
Punctul șapte al ordinii de zi: Însușirea rezultatului inventarierii anuale a 

bunurilor aparținând comunei Topraisar pentru anul 2020 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre și prezintă rezultatul inventarierii anuale. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul opt al ordinii de zi: Înregistrarea Primăriei Comunei Topraisar în Sistemul 

Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 
(SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line 

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”.  
Punctul nouă al ordinii de zi: Aprobarea finanțării din excedentul de la finele 

anului 2020 și anilor precedenți a unor investiții 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre și prezintă lista propusă spre finanțare din excedent. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul zece al ordinii de zi: Aprobarea Regulamentului pentru decontarea 

cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Topraisar 

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”.  
Punctul unsprezece al ordinii de zi: Aprobarea inchirierii prin atribuire directa a 

unor suprafețe de pajiste a comunei Topraisar judetul Constanta 
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Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, pentru a susține 
proiectul de hotărâre și solicită să se facă propuneri pentru membrii comisiei de atribuire a 
pajiștii. 

Sunt propuși domnii Ion Ghindeanu și Stelian Lucaci, ceilalți trei membri urmând să 
fie numiți din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin dispoziția acestuia.  

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 14(paisprezece) voturi “pentru”. 
 Punctul doisprezece al ordinii de zi: Prezentarea Raportului primarului comunei 

Topraisar privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Topraisar pe anul 
2020  

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, pentru prezentarea 
raportului 

Punctul treisprezece al ordinii de zi: Prezentarea Raportului primarului comunei 
Topraisar privind gestionarea bunurilor în anul 2020 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, pentru prezentarea 
raportului 

Punctul paisprezece al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind activitatea 
desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al 
anului 2020 

Are cuvântul domnul Mihai IACOBOAIA – secretarul general al comunei, pentru 
prezentarea raportului. 

Punctul cincisprezece al ordinii de zi: Probleme curente ale administrației publice 
locale  

Președintele de ședință, domnul Aidîn Molagean, solicită înscrieri la cuvânt. 
Se înscriu: doamna Vica BUCUR, domnul viceprimar, domnul Florinel-Virgil 

ȚARINĂ. 
Doamna Vica BUCUR – Dacă se poate să fie invitați la o ședință de consiliu 

ulterioară un reprezentant de la poliție și un funcționar din compartimentul de asistență 
socială. 

Să fie folosit spațiul amenajat pentru cazurile de violență în familie  
Domnul primar – Vreau să vă felicit pentru că v-ați ocupat de cazul cu bătrâna căreia 

i-a luat foc casa.  
Domnul viceprimar – Să fie invitat un reprezentant al poliției pentru că s-au înmulțit 

cazurile de spargeri din mașini și locuințe. 
Domnul primar – Avem în vedere să montăm mai multe camere de luat vederi și în 

perspectivă dorim înființarea poliției locale. 
Domnul Florinel-Virgil ȚARINĂ – Trebuiesc tăiați arbuștii din cimitire și să se 

asigure punctele de aprindere a iluminatului public. 
  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 februarie 2021. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
.    
  PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

 
� …………………………….……… 

                  Aidîn MOLAGEAN 

SECRETARUL GENERAL AL 
COMUNEI TOPRAISAR 

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


