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ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
TOPRAISAR 

 

 
           Proces verbal 

Încheiat astăzi 29 ianuarie 2021 
 

 Primarul comunei Topraisar a convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 8 din 21 
ianuarie 2021 în şedinţa ordinară pe luna ianuarie 2021 Consiliul Local al Comunei 
Topraisar la Căminul Cultural, situat pe strada Șoseaua Națională nr. 74. 
 La şedinţă participă 12(doisprezece) din cei 15(cincisprezece) consilieri locali în 
funcţie, lipsesc consilierii locali: Florin DATCU, Raul-Florinel SAVA, Aidîn 
MOLAGEAN. 

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. 8 din 21 ianuarie 2021 cu mențiunea 
suplimentării cu trei puncte a ordinii de zi: 

1. Alegerea președintelui de ședință 
2. Aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare ale bugetului local al comunei, pe anul 2020 

3. Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Topraisar pentru 

perioada 2021-2027 

4. Aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții 
“Reabilitare străzile Macilor și Daciei, în comuna Topraisar” 

5. Desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Topraisar în Consiliul 

de Administrație al Liceului Tehnologic Topraisar   

6. Utilizarea excedentului de la finele anului 2020 și anilor precedenți pentru 

finanțarea cheltuielilor secțiunilor de funcționare și dezvoltare 

7. Stabilirea de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a ședințelor 

Consiliului Local al Comunei Topraisar, prin utilizarea de mijloace electronice 

8. Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Topraisar nr. 48/22.12.2020 

privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 

9. Modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Topraisar nr. 25/18.06.2020 

10. Adoptarea unui set de măsuri pentru creșterea transparenței activității 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Topraisar 



2 
 

11. Aprobarea acordului de principiu privind instituirea unor măsuri cu privire la 

digitalizarea activității aparatului de specialitate al Primarului comunei Topraisar 

12. Desemnarea reprezentantului Comunei Topraisar în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apă-Canal Constanța” 

13. Desemnarea reprezentantului Comunei Topraisar în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea” 

14. Aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, avizarea 

Documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii 

serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate 

15. Probleme curente ale administrației publice locale. 

Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi este supusă la vot şi aprobată cu 
12(doisprezece) 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 12(doisprezece) voturi “pentru”. 
În continuare, domnul Nicolaie PĂUN, președinte de ședință, propune să se intre în 

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

propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie – aprilie 
2021. 

Domnul Constantin CHITUC propune pe domnul Aidîn MOLAGEAN. 
Nu mai sunt alte propuneri.  
Se supune la vot și domnul Aidîn MOLAGEAN este ales președinte de ședință 

pentru perioada februarie – aprilie 2021 cu 11(unsprezece) voturi “pentru” și 1(unu) 
voturi “abținere” (Denis HAGICALIL).  

Punctul doi al ordinii de zi: Aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei, pe anul 2020. 
Președintele de ședință, domnul Nicolaie PĂUN, solicită înscrieri la cuvânt. Nu 

sunt. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 12(doisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul trei al ordinii de zi: Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Topraisar pentru perioada 2021-2027 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre și precizează că strategia este necesară deoarece orice proiect 
de investiții se finanțează cu condiția să fie prevăzut în strategia de dezvoltare. 

Președintele de ședință, domnul Nicolaie PĂUN, solicită înscrieri la cuvânt.  
Se înscrie domnul Denis HAGICALIL. 
Domnul Denis HAGICALIL – Ce se poate face în acest mandat din obiectivele 

propuse ? 
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Domnul primar – Se va face un studiu pentru mărirea capacității de captare a apei 
la Movilița, se vor face trotuare, podețe. Investițiile vor fi realizate și în funcție de 
oportunitățile de finanțare. 

Domnul Denis HAGICALIL – Ce se face pentru reducerea abandonului școlar ? 
Domnul primar – Se vor urmări cazurile vulnerabile prin compartimentul de 

asistență socială. Strategia a fost pusă în dezbatere publică și oricând ea poate fi 
modificată. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 12(doisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul patru al ordinii de zi: Aprobarea documentației tehnico-economice a 

obiectivului de investiții “Reabilitare străzile Macilor și Daciei, în comuna Topraisar” 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre și precizează că s-a rezolvat problema cu canalizarea pe 
aceste străzi și se poate face modernizarea străzilor din excedentul bugetar. 

Președintele de ședință, domnul Nicolaie PĂUN, solicită înscrieri la cuvânt.  
Se înscrie domnul Florinel-Virgil ȚARINĂ 
Domnul Florinel-Virgil ȚARINĂ – Propun să se urgenteze licitația astfel încât să 

nu se ajungă să se facă asfaltarea în iarnă. 
Domnul primar – Pentru demararea procedurii de licitație, trebuie să fie aprobat 

bugetul și întocmit caietul de sarcini care va fi supus spre aprobare consiliului local. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 12(doisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul cinci 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 și precizează că din cadrul Consiliului de Administrație fac 
parte și reprezentanții consiliului local și invită consilierii locali să facă propuneri pentru 
desemnarea reprezentanțiolor. 

Domnul Denis HAGICALIL propune pe doamna Elena-Georgeta VASILE. 
Domnul Vladimir SCÎNTEIE propune pe domnul Florinel-Virgil ȚARINĂ. 
Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 12(doisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul șase al ordinii de zi: Utilizarea excedentului de la finele anului 2020 și 

anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de funcționare și dezvoltare 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre și precizează că excedentul va fi folosit pentru investiții și 
pentru funcționare dacă va fi cazul. 

Președintele de ședință, domnul Nicolaie PĂUN, solicită înscrieri la cuvânt. Nu 
sunt. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 12(doisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul șapte al ordinii de zi: Stabilirea de măsuri necesare pentru desfășurarea 

în bune condiții a ședințelor Consiliului Local al Comunei Topraisar, prin utilizarea de 

mijloace electronice 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre și precizează că trebuia de mult dată această hotărâre și 
aceasta este necesară pentru buna funcționare a consiliului local prin mijloace electronice. 
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Președintele de ședință, domnul Nicolaie PĂUN, solicită înscrieri la cuvânt. Nu 
sunt. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 12(doisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul opt al ordinii de zi: Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Topraisar nr. 48/22.12.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre și precizează că au fost aprobate taxele locale în luna 
decembrie dar au apărut unele modificări la Codul Fiscal ulterior adoptării acestora. 

Președintele de ședință, domnul Nicolaie PĂUN, solicită înscrieri la cuvânt. Nu 
sunt. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 12(doisprezece) voturi “pentru”.  
Punctul nouă al ordinii de zi: Modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Topraisar nr. 25/18.06.2020 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre și precizează că a fost prelungit până la data de 31 martie 
2021  termenul în care contribuabilii pot beneficia de facilități fiscale. 

Președintele de ședință, domnul Nicolaie PĂUN, solicită înscrieri la cuvânt. Nu 
sunt. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 12(doisprezece) voturi “pentru”.  
La ședința consiliului local este prezent și domnul consilier local Aidîn 

MOLAGEAN. 
Punctul zece al ordinii de zi: Adoptarea unui set de măsuri pentru creșterea 

transparenței activității aparatului de specialitate al Primarului comunei Topraisar  
Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 

susține proiectul de hotărâre. 
Președintele de ședință, domnul Nicolaie PĂUN, solicită înscrieri la cuvânt.  
Se înscrie domnul Denis HAGICALIL. 
Domnul Denis HAGICALIL – A fost depus un amendament cu privire la 

comunicarea din oficiu a listei certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire și 
un alt amendament legat de contractele de bunuri și servicii 

Domnul primar – orice cetățean poate solicita un contract și acesta îi va fi pus la 
dispoziție. 

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

instituirea unor măsuri cu privire la digitalizarea activității aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Topraisar 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, pentru a susține 
proiectul de hotărâre și precizează că vor fi respectate actele normative privind 
digitalizarea. 

Președintele de ședință, domnul Nicolaie PĂUN, solicită înscrieri la cuvânt. Nu 
sunt. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”. 
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 Punctul doisprezece al ordinii de zi: Desemnarea reprezentantului Comunei 

Topraisar în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apă-Canal 

Constanța” 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre și precizează că facem parte dintr-o Asociație de Dezvoltare 
Locală care are ca obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă și canalizare și 
propune ca reprezentant pe domnul Denis HAGICALIL. 

Nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot proiectul și se aprobă cu 
13(treisprezece) voturi “pentru”. 

Punctul treisprezece al ordinii de zi: Desemnarea reprezentantului Comunei 

Topraisar în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Dobrogea” 

Are cuvântul domnul Stelian GHEORGHE – primarul comunei, inițiator, pentru a 
susține proiectul de hotărâre și precizează că facem parte dintr-o Asociație de Dezvoltare 
Locală care are ca obiect de activitate serviciile de salubrizare și propune ca reprezentant 
pe domnul Denis HAGICALIL. 

Nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot proiectul și se aprobă cu 
13(treisprezece) voturi “pentru”. 

Punctul paisprezece al ordinii de zi: Aprobarea Actului Adițional nr. 1 la 

Documentul de Poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare, 

prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate 

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

Președintele de ședință, domnul Nicolaie PĂUN, solicită înscrieri la cuvânt. Nu 
sunt. 

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 13(treisprezece) voturi “pentru”. 
Punctul cincisprezece al ordinii de zi: Probleme curente ale administrației publice 

locale  
Președintele de ședință, domnul Nicolaie PĂUN, solicită înscrieri la cuvânt. 
Se înscriu: Doamna Elena-Georgeta VASILE, domnul Denis HAGICALIL, 

doamna Vica BUCUR, domnul Constantin CHITUC. 
Doamna Elena-Georgeta VASILE – Transportul elevilor de la unitate de la IAS, 

dacă se poate pune transport către școală. 
Domnul primar – Noi avem obligația de transport a elevilor de la Potârnichea, 

trebuie să fie un însoțitor, un cadru didactic să-și asume să supravegheze copiii, acestea 
trebuie să fie discutate în Consiliul de Administrație al școlii. 

Domnul Florinel-Virgil ȚARINĂ – Am fost și în consiliul de administrație trecut la 
școală și nimeni nu vrea sa-și asume responsabilitatea pentru supravegherea copiilor la 
transport. 

Domnul Denis HAGICALIL – Pe loturile care nu sunt întreținute la Movilița, în 
cartierul nou, să se mărească impozitul pentru cei care nu îngrijesc. 
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Domnul primar – Acolo sunt loturi care nu sunt date încă pe Legea 15 și o să le 
curățăm noi.  

Doamna Vica BUCUR – A fost rezolvat cazul cu incendiul de la Movilița. Domnul 
Scînteie, aveați un proiect de înfrumusețare. 

Domnul Vladimir SCÎNTEIE – Avem un proiect, am luat niște piatră să punem pe 
unde sunt bălți, noroaie.   

Doamna Vica BUCUR – Să facem ceva cu moara, să o izolăm, să o conservăm. 
Domnul primar – Acolo la moară este un litigiu pe fond funciar, terenul a fost 

retrocedat pe Legea 10. O să îngrădim, am blocat intrarea, o să avertizăm și vom igieniza. 
Doamna Vica BUCUR – Cu dispensarul ce vreți să faceți ? 
Domnul primar – Vrem să facem un centru de permanență dar m-am lovit de 

numărul de medici de familie care să fie de acord să facă permanență. 
Domnul Constantin CHITUC – La complexul cooperației s-a creat o parcare pe 

domeniul public unde erau trandafiri. Propun să aducem niște băncuțe, să îngradim pentru 
că e în centru. 

La Movilița, la cimitirul musulman, oamenii merg pe carosabil, nu au pe unde să 
traverseze, ar trebui un trotuar. 

Domnul primar – Nu avem unde să mai facem treceri de pietoni, nu putem lua aviz, 
să identificăm proprietatea terenului. La complex nu este terenul nostru și nu putem 
investi decât pe domeniul 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 ianuarie 2021. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
.    
   
                                                                                                                                                        
   

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
 

� …………………………….……… 
                  Nicolaie PĂUN 

SECRETARUL GENERAL AL 
COMUNEI TOPRAISAR 

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


