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CAPITOLUL I:Prezentarea generală a unităţii administrativ-teritoriale
Art. 1
(1) UAT Topraisar este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică
deplină şi patrimoniu propriu care are ca scop administrarea eficienta a resurselor
comunitatii in conditiile legii.
(2) UAT Topraisar are sediul în comuna Topraisar, judeţul Constanţa situat pe
strada Şcolii nr. 15, având codul de înregistrare fiscală 54599919.
(3) In comuna Topraisar, administratia publica este organizata si functioneaza
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019, în conformitate cu hotararile Consiliului Local.
(4) Administratia publica din localitate se organizeaza si functioneaza in temeiul
principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor
administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea
problemelor locale de interes deosebit.
Principalele domenii aflate sub administrarea autoritatii publice locale sunt:
a.
planificarea urbana si gestionarea spatiilor verzi de interes local;
b.
colectarea si gestionarea deseurilor menajere, inclusiv salubrizarea si
intretinerea terenurilor pentru depozitarea acestora;
c.
distribuirea apei potabile, construirea si intretinerea sistemelor de canalizare si
de epurare a apelor uzate si pluviale;
d.
constructia, intretinerea si iluminarea drumurilor publice locale;
e.
amenajarea si intretinerea cimitirelor;
f.
administrarea bunurilor din domeniul public si privat local;
g.
gestionarea institutiilor de invatamant ;
h.
activitati culturale, sportive, de recreere si pentru tineret, precum si
planificarea, dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de
activitati;
i. organizarea serviciilor S.V.S.U. al comunei Topraisar
Art. 2
(1)UAT Topraisar are reşedinţa în localitatea Topraisar, comuna Topraisar
judeţul Constanţa strada Şcolii nr.15.
(2 )Teritoriul UAT Topraisar este situat în partea de sud-est a judeţului Constanţa,
la o distanta de 30 km de municipiul Constanta, în zona de influență a Mării Negre, este
traversat de traseul DN 38, care face legătura între Constanţa şi punctul de trecere a
frontierei de la Negru Vodă.
UAT Topraisar se delimiteaza din punct de vedere teritorial:



la nord: Comuna Cumpăna
la nord/est: comuna Agigea
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la est: Orașul Techirghiol și Comuna Tuzla
la sud/vest: comuna Amzacea
la vest: comuna Mereni
la nord-vest: comuna Bărăganu

Localitatea Topraisar are următoarele coordonate geografice :

4400 latitudine nordică

2827longitudine estică
(3) UAT Topraisar are in componenta un numar de 4 localitati, dupa cum urmeaza:
- Topraisar- reședință de comună
- Biruința
- Movilița
- Potârnichea
(4) Comuna Topraisar, potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, - ca
reşedinţă de comună este localitate rurală de rangul IV. Localitățile Biruința, Movilița și
Potârnichea - ca localități componente a comunei sunt localități rurale de rangul V.
(5) Suprafata totala a comunei este de 14699,66 ha, din care :

►
►
►
►
►
►

Extravilan=13807,98 ha
Intravilan 891,68 ha,astfel:
Topraisar =468,38 ha
Movilita=167,02 ha
Biruinta=133,22 ha
Potarnichea=123,06 ha

Suprafata administrativa totala a comunei Topraisar de 14,699,66 ha, din care
13846,66 ha au folosinta agricola. Dintre acestea 13527,66 ha sunt terenuri arabile,
699,6722 ha pasuni, 14 ha vii. Suprafata neagricola este de 853 ha, dintre care: 71 ha ape,
343 ha de constructii, 166 ha căi de comunicatii si 273 ha terenuri degradate.
La nivelul comunei exista un numar de 3094 de gospodarii.
Intravilanul comunei Topraisar este format din vetrele celor 4 sate componente și din
trupuri izolate formate din incinte de exploatații agro-zootehnice, terenuri cu clădiri și
amenajări aferente sistemului de irigații, terenuri cu clădiri și amenajări aferente sistemului
de alimentare cu apă, cimitire situate separat de vatra satelor.
O parte din trupurile izolate au fost luate în evidența PUG anterior și altele sunt
trupuri izolate apărute ulterior, cele mai multe fiind înființate ca anexe de exploatații
agricole neincluse în intravilan (conf. Legea 50/1991 art.3 pct.h), dar care cuprind
construcții și cu alte folosințe (locuire).
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Suprafața trupurilor luate în considerare în PUG anterior sunt cele preluate din
evidențele OCPI.
Art. 3
(1)
Retea hidrografica
În partea de est a teritoriului administrativ al comunei se află lacul Techirghiol, cu
resurse terapeutice apă sărată şi nămol saprofelic.Lucrările de barare a zonei de la coada
lacului, care pe lângă aportul de apă dulce din cele două văi avea ca sursă de apă dulce și
izvoare, ca și desființarea sistemului de irigații din terenurile aferente lacului, au dus la
ameliorarea salinității lacului și ameliorarea calității nămolului sapropelic.
(2) Flora si Fauna
Fauna este specifica si variata, deosebita de restul tarii, in care pe langa specii centraleuropene apar numeroase specii endemice, pontice, balcanice si mediteraneene. Teritoriul
comunei Topraisar se remarca prin culturi de cereale si plante tehnice.
(3) Solul, caracteristici geotehnice
In comuna Topraisar predomina solurile tipice de climat arid, cel mai intalnit fiind
cernoziomul, cu o fertilitate naturala, fiind propice culturilor cerealiere, de plante tehnice,
s.a.
Comuna Topraisar este situata in zona seismica „E”, coeficientul seismic Ks= 0.12,
iar perioada de colt Tc= 0.7 sec., macrozona „7” de intensitate seismica.
(4) Reteaua hidrografica
Reteaua hidrografica este reprezentata de: Canalul Dunare – Marea Neagra situat in
partea de nord a comunei; canalul de irigatii Negru Voda, ce strabate comuna de la nord
spre est si firele de apa (derea) ce strabat localitatile Biruinta, Movilita, Potarnichea
(5) Relieful si constitutia geologica
Relieful judetului cuprinde aspecte in general line, domoale, cu numeroase podisuri
netede, dar si vai adanci, sapate in masivele de calcare, zona comunei Topraisar facand
parte din zona podisurilor interioare de altitudine redusa, cu diferente mici intre partile
componente, inaltimi cuprinse intre 15-100 m.
(6) Clima
Clima judetului Constanta prezinta anumite particularitati, care o deosebesc de
climatul temperat continental din tara noastra, datorita pozitiei geografice, aspectelor de
relief si apropierea marii.
Circulatia atmosferica are o influenta puternica asupra climei in special in dreptul zonei
maritime.
Se inregistreaza ierni aspre si uscate datorate maselor de aer subpolar continental, veri
aride cu cantitati reduse de precipitatii datorate aerului tropical. Primavara si toamna se
caracterizeaza prin precipitatii cauzate de aerul umed mediteranian ce se deplaseaza in
aceasta regiune, facand ca toamna sa fie lunga si frumoasa, iar primavara mai rece, datorita
rolului jucat de apele marii in echilibrul termic.

4

Precipitatiile reduse sunt caracteristice intregului judet, avand in vedere ca judetul
Constanta reprezinta regiunea cu cele mai putine precipitatii din tara.
Vanturile predominante bat iarna dinspre nord-est si sud-vest, iar vara dinspre sudest, uneori dinspre nord.
Art. 4
(1)Infiintare localitate.
Satul Topraisar este atestat documentar din anul 1887.
(2) Atestare documentara
Prima atestare documentara a comunei Topraisar a fost in anul 1887, an în care au fost
emise pentru prima data acte de stare civila. În prezent comuna este compusă din 4
localități:

►
►
►
►

Topraisar- reședința de comună
Biruința
Movilița
Potârnichea

(3)Evolutia istorica
Istoria veche şi medievală a comunei
Vorbind despre ţinutul dintre Dunăre şi Mare, Constantin Brătescu îl caracteriza ca un
drum al vântului şi locul pe unde „cerul curge întruna peste această provincie pe care o
zvântă de umezeală.” În Dobrogea, în marele efort de edificare a aşezărilor omeneşti „piatra
juca un rol primordial, era materia primă cea mai căutată, fiind exploatată şi folosită în cele
mai variate nevoi”.
Cercetările arheologice au scos la iveală faptul că localitatea Topraisar, aşezată în zona
centrală a judeţului Constanţa, aproape de mare, o zonă de influenţă şi de interes pentru
cetătile greceşti dar şi pentru romani, a fost locuită din cele mai vechi timpuri. Vorbind
despre teritoriul agricol tomitan, Adrian Rădulescu şi Ion Bitoleanu fac referire la
interesantele ştiri privind „evoluţia societăţii băştinaşe din secolul IV î.e.n., în baza
cercetării unui tumul de la Topraisar. Din mormântul cu şanţ periferic circular, s-au scos 22
de amfore de tip Heracleia şi Thasos, un fragment de vas grecesc (scyphos) de tip atic, cu
figuri roşii, resturi dintr-o oală lucrată cu mâna, de factură indigenă, şi oase de cai. Totul
este similar unor apariţii din necropola tumulară de la Histria, are analogii cu mormântul
„princiar” de la Agighiol, sau cu cel de la Peretu (jud. Teleorman, unde s-au descoperit
splendide obiecte de argint).” Materialele arheologice de la Topraisar au fost descoperite în
anul 1963 într-un şanţ de canalizare, la adâncimea de circa 1 – 1,5 m de la suprafaţa
terenului. La momentul respectiv, cercetătorii nu s-au pronunţat dacă e vorba de o
necropolă sau de o aşezare de sine stătătoare.
Studiile arată că localitatea antică din zona Topraisar a fost un loc de contact între
popoarele perioadei respective. Astfel „contactul sciţilor cu geţii, semnalat prin
împrumuturi şi sinteze culturale încă din sec. V – IV î.e.n. se accentuează din sec.IV – III
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î.e.n. nu numai în artă dar şi în economie, printr-o serie de meşteşuguri. Aserţiunea se
sprijină pe răspândirea ceramicii – diferită de cea getică – descoperită chiar la Histria şi în
alte localităţă, ca Topraisar (...) etc., cu particularităţi identice zonelor nord şi vest-pontice.
Dar argumentul cel mai puternic îl constituie însă monedele de argint sau de bronz cu
efigiile unor căpetenii scitice, aşa-numiţii basilei, bătute în atelierele din Callatisşi pe care
se identifică numele: Kanites, Sariakes, Tanusa, Ailios, Akerosas,şi Charaspes. Ele vor
circula, probabil cu cele greceşti şi macedonene.” Deoarece se află la jumătatea distanţei
între Tomis şi Callatis, cercetătorii „pledează pentru cuprinderea lui tot în sfera de influemţă
a coloniei doriene”, cel puţin pentru perioada secolelor IV-III î.h. Cele opt amfore cu
ştampilă, descoperite în mormântul tumular de la Topraisar „şi-au aflat relativ
corespondenţa într-o ştampilă callatiană. Situarea localităţii la distanţe quasiegale de Tomis
şi Callatis nu exclude posibilitatea plasării ei în zona de influenţă a ultimei colonii, mai ales
că majoritatea materialelor amforice aflate acolo sînt de provenienţă heracleeană. Paralel cu
produsele heracleene se semnalează în zonă importuri amforice cu insula Thasos, importuri
care vor căpăta un caracter organizat de-abia în a doua jumătate a secolului IV î.e.n. şi mai
ales în prima jumătate a secolului III î.e.n.”
În urma descoperirilor arheologice, specialiştii constată prezenţa în zonele învecinate
Callatisului, (între care şi Topraisar) în această epocă, a unei populaţii autohtone relativ
numeroase. Din rândul acesteia s-au ridicat conducători de triburi – basilei – care „vor avea
o putere economică şi politică relativ mare. Acştia puteau dispune de mijloace materiale
care să le permită construirea unor morminte mari şi bogate. Grecii erau la fel de interesaţi
de întreţinerea unor raporturi de bună vecinătate cu şefii triburilor locale, deoarece fără
bunăvoinţa lor nu puteau avea loc schimburi comerciale regulate şi nici nu se asigura
protecţia politică necesară cetăţii. Cu toate acestea, mormintele în discuţie nu par, totuşi,
getice.” Aceasta deoarece în zona litorală a Dobrogei, în secolele V-III î.H. persistă
inhumaţia, într-o vreme în care în restul regiunii, ca şi în întreaga lume geto-dacică se
generalizase ritul incineraţiei. E posibil, în viziunea lui Mihai Irimia, ca persistenţa
inhumaţiei în această zonă să fie legată şi de unele tradiţii mai vechi, hallstatiene. Existenţa
unor triburi în această zonă este demonstrată şi de descoperirea unor monede de provenienţă
grecească şi donate muzeului de domnul Gularez Nicolae.
Începând din evul mediu, o constantă specifică a Dobrogei a constituit-o convieţuirea
românilor autohtoni cu populaţia musulmană turco-tătară. „După completa integrare
administrativă a Dobrogei, Poarta s-a îngrijit, înainte de toate, să întărească potenţialul
militar al noii provincii, încurajând colonizarea ei sistematică cu populaţia turcă mai ales
nord-pontică (tătari).”
De-a lungul istoriei, cele două entităţi etnice, îşi vor descoperi reciproc o serie de calităţi
şi afinităţi, care vor permite convieţuirea lor paşnică. Aceeaşi bună înţelegere o vom găsi
de-a lungul timpului şi la Topraisar, localitate aşezată în partea centrală a judeţului
Constanţa. Au rămas cu nume vechi unele localităţi atât în judeţul Constanţa, cât şi în
Tulcea, datorită unor convenţii (din 1878 şi după, când se încheie Congresul de pace de la
Berlin), prin care marile puteri au recunoscut României, revenirea pe drept a Deltei Dunării
şi Dobrogei, după ce fuseseră în administraţie otomană din 1417. Aşa sunt localităţile din
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judeţul Constanţa: Mejdie, Mankalie, Osmanşî, Topraksar, Cerchezchioi, Cubadin,
naturalizate în româneşte prin Medgidia, Mangalia, Osmancea, Topraisar, Cerchezu,
Cobadin etc.
De-a lungul timpului, localitatea a cunoscut perioade de decădere şi de prosperitate
economică.
La 1850 – şi, mai ales, în împrejurările redeschiderii „chestiunii orientale”, respectiv
prin declanşarea războiului Crimeii – „populaţiei turco-tătare dobrogene i se va adăuga un
nou val de tătari, proveniţi din Crimeea, ei stabilindu-se mai ales în mijlocul
Dobrogei...adică în întinsurile judeţului Constanţa.”
Cu această ocazie turcii au adus şi la Topraisar familii de tătari din Crimeea.. Cu
timpul aceştia s-au înmulţit. Ocupaţia lor principală era creşterea vitelor. Cultivau foarte
puţin orzul, meiul şi secara. După realipirea Dobrogei, în urma războiului din 1877-1878 au
început să vină şi în Topraisar, coloniştii români. Pe vremea aceea în Dobrogea era foarte
mult pământ nelucrat.
În urma războiului rămăsese şi mai mult pământ nelucrat prin plecarea mai multor
familii de turci şi tătari în Turcia. „Colonizarea cu elemente musulmane a afectat îndeosebi
zona de stepă, populaţia românească autohtonă fiind constrânsă să se refugieze spre
regiunile împădurite, spre Dunăre şi malul Mării.”
„Ea n-a dispărut însă niciodată cu totul din părţile centrale unde, deşi mult mai
izolate o vreme, aşezările româneşti se vor păstra tot timpul.
Denumirea localității provine din turcescul TOPRACISARI care, în traducere,
înseamnă “pământ galben“ sau “cetatea de pământ“ în versiunea unor localnici de etnie
tătară. Satul Topraisar este atestat documentar din anul 1887, an în care au fost emise pentru
prima data acte de stare civila.
De-a lungul timpului localitățile ce alcătuiesc comuna au făcut parte din diferite
unități administrative, funcție de oraganizarea administrativă a județului:
Anul 1895- plasa Mangalia
-com. Topraisar : -Topraisar (Toprac Sarî)
-Schitu (Mangea Punar)
-com. Movilița: -Movilița (Musurat)
-Biruința (Buiuk Muratan – Cuciuc Muratan)
-Carlichioi
-Ciatmalar
-Urluchioi
Potârnichea – componentă com. Bărăganu
Anul 1926 – plasa Constanța
- com. Topraisar: -Topraisar
-Biruința
Potârnichea – componentă com. Bărăganu
Movilița- componentă oraș Techirghiol
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Anul 1956 – raionul Negru Vodă
-comuna Topraisar:-Topraisar
-Biruința
Potârnichea – componentă com. Bărăgan
-comuna Movilița (Filimon Sârbu)- Movilița (Filimon Sârbu)
Anul 1966- raionul Negru Vodă
-comuna Topraisar: -Topraisar
-Biruința
-Muratan
-comuna Movilița-Movilița
-Potârnichea
Anul 1968 (Legea 2/1968 de organizare teritorial-administrativă a României)
- comuna Topraisar: -Topraisar
-Amzacea
-Biruința
-Movilița
-(Potârnichea)
Prin DCS 408/2.11.1982, urmare a reorganizării teritoriale impuse de realizarea
Canalului Dunăre- Marea Neagră, satul Potârnichea trece diu uat Cumpăna în uat Topraisar.
Anul 1989 (Legea 2/1989 de organizare teritorial-administrativă a României)
- com. Topraisar:- Topraisar
-Biruința
-Movilița
-Potârnichea
Conf.Decret- Lege 38/1990 se abrogă Legea 2/1989 și se revine la organizarea din
Legea 2/1968 (pt. Județul Constanța a fost emisă și Decizia CJ nr. 35/1992) :
- com. Topraisar: Topraisar
Biruința
Movilița
Potârnichea
Art. 5
(1)
Populatia
Populaţia UAT Topraisar, conform evidentelor statistice din anul 2015 numără 6152
locuitori.
(2)
Componenta si structura populatiei la Recensamantul din 2010:
Localitatea Nr. gospodării Nr . total
Din care:
Din care sub 18 ani:
populaţie
Femei
Total

8

bărbaţi

Fete
băieţi

Topraisar

Moviliţa

Biruinţa

Potârnichea

TOTAL

1522

790

277

263

2852

3628

1034

760

479

5919

1781 femei

Total -436
Din care 202 fete

1847 bărbaţi

Din care 234 băieţi

517 femei

Total-136
Din care 65 fete

517 bărbaţi

Din care 71 băieţi

376 femei

Total-102
Din care 55 fete

384 bărbaţi

Din care 47 băieţi

234 femei

Total-54
Din care 28 fete

245 bărbaţi

Din care 26 băieţi

Femei-2908

Total-728
Din care 350 fete

Bărbaţi-2993

Din care 378 băieţi

CAPITOLUL II:Autorităţile administraţiei publice locale
Art. 6
(1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
a) Consiliul Local al comunei Topraisar, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul
UAT Topraisar. Consiliul Local este format dintr-un numar de 15 consilieri locali.
b) Primarul UAT Topraisar reprezintă autoritatea executivă;
c) La nivelul UAT Topraisar, Consiliul local a ales un viceprimar.
(2) Apartenenţa politică a consilierilor locali/judeţeni este următoarea:
1.
Ghindeanu Ion - Partidul Social Democrat
2.
Chituc Constantin – Partidul Social Democrat
3.
Manea Valentin - Partidul Social Democrat
4.
Axîntei Florin - Partidul Social Democrat
5.
Bucur Vica - Partidul Social Democrat
6.
Molagean Aidîn - Partidul Social Democrat
7.
Sava Raul-Florinel- Partidul Național Liberal
8.
Datcu Florin-Partidul Național Liberal
9.
Lucaci Stelian- Partidul Național Liberal
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Scinteie Vladimir – Partidul Pro Romania
Tudose Marian – Partidul Pro România
Țarină Florinel-Virgil – Partidul Pro România
Hagicalil Denis – Alianța USR Plus
Vasile Elena-Georgeta – Alianța USR Plus
Păun Nicolaie – Partidul Mișcarea Populară
(3)
Constituirea Consiliului Local al comunei Topraisar s-a constatat prin Ordinul
Prefectului judeţului Constanta nr. 738/03.11.2020.

Art.7
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de
cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Unitatea Administrativ
Teritoriala Topraisar.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de
fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Unitatea Administrativ
Teritoriala Topraisar.
CAPITOLUL III: Căi de comunicaţii
Art.8
(1)
Retele de transport
Circulația rutieră pe teritoriul comunei se face pe trei niveluri de relații:
a- relații teritoriale: DN 38
b- relații zonale, care asigură și relațiile intracomunale: DJ 381 și DJ 391
c- relațiile în interiorul localităților: rețeaua stradală,pista ciclişti
Circulaţia rutieră de nivel teritorial se face pe DN38 – Agigea-Negru Vodă, care
traversează satele Movilița și Topraisar, şi are un caracter predominant de circulaţie de
tranzit.
Prin DJ 381 se asigură legătura cu satul Potârnichea și cu localități din vestul comunei,
iar prin DJ391 se asigură legătura Topraisar cu satul Biruința și cu localități de la est și de la
vest de comună. Mai există și Dc 1A, care constituie un fragment al fostului DN 38 spre
Straja, declasat prin schimbarea traseului DN 38.
În zona de traversare a DN 38 prin localitățile Movilița și Topraisar traficul de tranzit
se suprapune cu traficul local, care înseamnă nu numai circulație mijloace auto ci și
circulație căruțe, tractoare, pietoni, bicicliști.
Transportul de persoane se efectuează cu autobuze şi microbuze, prin mai multe linii,
pe direcția Negru Vodă – Constanța.
(2)Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, din drumuri de interes naţional, drumuri de interes judeţean şi
drumuri de interes comunal şi poduri, după caz.
Lungimea străzilor aparţinând UAT Topraisar :
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-Localitatea Topraisar=32,283 km
-Localitatea Biruinţa =10,835 km
-Localitatea Moviliţa-18,847 km
-Localitatea Potârnichea=11,347 km
CAPITOLUL IV:Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza
teritorială a unităţii administrativ-teritoriale
Art. 9.
(1) Institutiile din domeniul invatamantului
Reţeaua şcolară de la nivelul UAT Topraisar, potrivit Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi de
învăţământ de stat şi particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze
provizoriu, numărul total al unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura
universităţilor de stat, şi numărul total al furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze
provizoriu.
(2)
Pe raza teritorială a UAT Topraisar îşi desfăşoară activitatea un număr total de
8 unităţi de învăţământ de stat.
Unitatea de învăţământ
cu personalitate juridică
Liceul Tehnologic
Topraisar

Unitatea de învăţământ fără personalitate juridică
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BIRUINŢA
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BIRUINTA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MOVILIŢA
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MOVILITA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL POTÂRNICHEA
SCOALA PRIMARA NR.3 POTARNICHEA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TOPRAISAR

(3)
UAT Topraisar susţine unităţile de învăţământ potrivit prevederilor Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 10
(1) Institutii de cultura
Pe raza UAT Topraisar îşi desfaşoară activitatea un număr de 4 de cămine culturale şi o
bibliotecă comunală.
(2) Manifestari culturale
Pe raza teritoriala a UAT Topraisar se organizeaza festivitati de premiere,
spectacole pentru copii, serbari scolare, intalniri cu comunitatea,ansamblu de dansuri.

11

(3) Tipul si denumirea institutiilor de cultura ori tipul si denumirea
manifestarilor culturale:
Localitatea Topraisar:
-Cămin cultural: 400 locuri
-Biblioteca comunala: 1
Localitatea Movilita :
-Cămin cultural: 300 locuri
Localitatea Biruinta :
-Cămin cultural :200 locuri
Localitatea Potirnichea:
-Cămin cultural :100 locuri
Manifestari culturale :
-Ansamblul de dansuri local- Uniunea Democrata Turco Tatara ,,Can Rencler”.
(4) Finantarea manifestarilor culturale
UAT Topraisar participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele locale,
din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii,
după caz, potrivit legii.
Art. 11
(1) Forme de asistenta medicala
Pe raza teritorială a UAT Topraisar se asigură asistenţă medicală profilactică şi
curativă.
(2) Finantarea activitatilor de asistenta medicala
UAT Topraisar participă, dupa caz, potrivit legii la finanţarea activităţilor de asistenţă
de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile
şi nerambursabile, contracte cu terţii.
(3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin cabinetele medicale
ambulatorii ale medicilor de familie.
(4) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură, dacă este cazul, la
nivelul judeţului Constanţa prin unităţi specializate de urgenţă şi transport sanitar public
precum şi prin structuri de primire a urgenţelor, organizate în acest scop.
(5) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală :

Localitatea Topraisar –3 cabinete medicale individuale, 3 unitati farmaceutice

Localitatea Movilita –un cabinet medical individual, 1 unitate farmaceutica

Localitatea Biruinta -un cabinet medical individual

Localitatea Potirnichea- un cabinet medical individual
Art.12
(1) Pe raza teritorială a UAT Topraisar se asigură servicii sociale definite potrivit art.
30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
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(2) UAT Topraisar asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la
alin. (1).
(3) La nivelul Primariei Comunei Topraisar functioneaza Compartimentul de
asistenta sociala al comunei Topraisar, structura acreditata pentru servicii sociale primare
pentru acordarea beneficiilor de asistenta sociala, infiintata la nivel de compartiment
functional in aparatul de specialitate al primarului.
Art. 13
Pe raza teritorială a UAT Topraisar nu îşi desfăşoară activitatea instituţii de presă în
domeniul presei scrise, media on-line şi/sau, după caz, media audiovizual.
Art.14
(1) Pe raza teritorială a UAT Topraisar îşi desfăşoară activitatea o asociaţie
sportivă.
(2) In domeniul sportiv, cel mai bine reprezentat este fotbalul. In localitate
îşi desfăsoară activitatea Asociaţia sportivă ,,Unirea’’ Topraisar, persoana juridica
fara scop lucrativ, non profit, ce desfasoara activitati sportive în interesul colectivităţii
înfiinţată conform Ordonanţei de urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii.
CAPITOLUL V: Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale
Art.15 Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din
sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultura
Comuna Topraisar are o economie exclusiv agrara, profilul agricol predominant este
dat de productia vegetala si cresterea animalelor.Functia agricola a comunei Topraisar se
materializeaza in productie vegetala,viticola, productie animaliera, elemente de activitati
adiacente,precum prelucrarea primara a produselor vegetale si animaliere(produse de lapte
de vaca si oaie), precum si valorificarea pe piata libera a produselor agroalimentare
obtinute.
Din suprafata totala de teren peste 94.6% este folosit pentru agricultura.
Pe raza UAT Topraisar isi desfasoara activitatea un numar de 215 operatori
economici cu profil agricol (societati agricole, asociatii familiale, inteprinderi individuale),
un operator economic cu activitate de prelucrarea laptelui, operatori economici cu activitate
de comert produse agricole ,alimentare si nealimentare ,2 restaurante,un operator economic
cu activitate de colectare a materialelor feroase si neferoase ,un operator economic cu
activitate de vulcanizare auto,operatori economici cu activitate de service-auto.
CAPITOLUL VI:Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale
Art. 16

13

(1)Patrimoniul UAT Topraisar este compus din bunurile mobile şi imobile care
aparţin domeniului public şi domeniului privat al UAT Topraisar, precum şi din totalitatea
drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial.
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Topraisar este întocmit şi însușit
prin hotărâre a consiliului local.
(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Topraisar se actualizează ori de
câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a UAT
Topraisar în secţiunea dedicată acestui statut.
CAPITOLUL VII:Serviciile publice existente
Art. 17
Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul UAT Topraisar sunt:
a) serviciul public de alimentare apă şi canalizare, furnizat de SC RAJA S.A.
b) serviciul public de salubrizare,furnizat de SC IRIDEX SALUBRIZARE SRL
Art. 18 Alimentare cu energie electrica si iluminat public
Comuna Topraisar este complet alimentata cu energie electrica. Sistemul de distributie
este realizat de la retele aeriene de 20 kv, prin posturi de transformare catre reteaua aeriana
de pe drumurile comunale,de la care sunt realizate racorduri catre consumatori.
Iluminatul public este realizat din reteaua de joasa tensiune a comunei. Sunt utilizati
pentru pozare, stalpi destinati retelei de alimentare a consumatorilor casnici (0,4 KV)
echipati cu corpuri de iluminat cu lampi cu led.
Art.19 Alimentarea cu gaze naturale pe raza UAT Topraisar.
La nivelul UAT Topraisar sunt demarate procedurile:Actualizarea Studiu de
fezabilitate pentru investitie ,,Infiintare retea distributie de gaze naturale in comuna
Topraisar si Intocmire Studiu geotehnic pentru aceasta investitie.
Art.20 Servicul public de administrare a domeniului public
La nivelul UAT Topraisar judetul Constanta administrarea domeniului public se realizeaza
prin Compartimentul de gospodarire comunala a UAT-ului.
CAPITOLUL VIII:Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de
obiective de interes public local
Art. 21
(1) Comuna Topraisar atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi de
obiective de interes public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local
aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002
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privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr.
48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune
atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice,
culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor
putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de
denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean,
se face prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu
administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările
ulterioare.
CAPITOLUL IX:Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi
organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea
administrativ-teritorială
Art. 22
(1) UAT Topraisar realizează ,dupa caz,un cadru de cooperare sau asociere cu
organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice,
organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează
dezvoltarea comunităţii.
(2) UAT Topraisar acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative cu
caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de
dezvoltare a unităţii administrativ - teritoriale.
Art. 23
(1) Pe teritoriul UAT Topraisar îşi desfăşoară activitatea un număr 6 de partide
politice sau organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile Legii
partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea pe raza UAT
Topraisar:
-PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
-PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
-PARTIDUL PRO ROMANIA
-USR PLUS
-PARTIDUL MISCAREA POPULARA
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-UDTTMR

Art. 24
(1) Pe teritoriul UAT Topraisar nu îşi desfăşoară activitatea organizaţii sindicale
sau asociaţii profesionale.
Art.25
(1) Pe raza UAT Topraisar îşi desfăşoară activitatea următoarele culte religioase:
-cultul religios ortodox
-cultul religios musulman
-cultul religios adventist
(2) Lăcașele apartinand cultelor religioase:
-Parohia ortodoxa ,,Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”-Topraisar
-Capela ortodoxa ,,Sfantul Dumitru”-Topraisar
-Parohia ortodoxa ,,Sf.Nicolaie”-Movilita
-Parohia ortodoxa ,,Nasterea Maicii Domnului”-Biruinta
-Parohia ortodoxa ,,Sf Gheorghe”-Potarnichea ,,
-Biserica Adventista de ziua a 7-a-Topraisar
-Geamia musulmana- Topraisar
-Geamia musulmana- Movilita
CAPITOLUL X:Participare publică
Art. 26
Populaţia UAT Topraisar este consultată şi participă la dezbaterea problemelor de
interes local sau judeţean, după caz, astfel:
a)prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii;
b)prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi pe cartiere
şi/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz;
c)prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;
d)prin participarea la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz;
e)prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de
organizare şi funcţionare al consiliului.
Art. 27
(1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi
validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau
ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare, după caz.
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale
comunei ori numai în unele dintre acestea.
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CAPITOLUL XI:Cooperare sau asociere
Art. 28
UAT Topraisar se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept
public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a
unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor
art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare.
UAT Topraisar este membra in :
►
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,,APACANAL CONSTANTA’’
►
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA,,DOBROGEA”
►
ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA (ACoR)
Art. 29
UAT Topraisar aderă ,dupa caz,la asociaţii naţionale şi internaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
CAPITOLUL XII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 30
Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului UAT Topraisar se realizează
numai prin hotărâre a autorităţii deliberative.
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