
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLET 

HOT ĂRÂREA NR. 15 
DIN DATA DE 16.03.2018 

Privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor şi aprobarea cooptirii de experţi 
externi pentru atribuirea contractului de executie a lucrArii "GRĂDINIŢA 2 GRUPE", În 
Comuna Toplel, judetul Caraş-Severin 

Consiliul local al comunei Toplel. Întrunit in şedintA extraordinară, În data de 16.03.2018; 

A vând in vedere: 
Expunerea de motive a Primarului Comunei Topleţ. initiatorul proiectului; 
Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Toplet: 
HotârâriJe Consiliului Local Toplet cu nr.5I2S.02.20 16 de implementarea a proiectului si cu 

nr.62117.12.2017 de aprobare a valorii de investitie la proiectul "Grldinita 2 grupe", În comuna Toplel; 
Contractul de finanlare nerambursabilă cu nr. C0720EMOOO2155 1 I 00305/22.12.2016 incheiat cu 

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 
In temeiul prevederilor art. 36, alin.(I), alin. (2),lit. b), alin. 41it d), al1. 45, alin (1), 

art.115, alin.(I), lit b} din Legea nr.21 SI2001 , privind administra~ia publică locală, cu modificările şi 
completări le ulterioare: 

HOTĂRĂşTE 

Art. 1.- Se desemnează comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execu1ie 
de lucrari" "GRĂDINITA 2 GRUPE", in Comuna Toplet, judetul Caraş-Severio, in urmatoarea 
componenta: 

POPESCU MARIANA - presedinte, cu drept de vot. 
HAŞCĂ CRISTINA-ROXANA - membru, cu drept de vot. 
DOROBANŢU GHEORGHE - membru, cu drept de vot. 

Arl.2.- Se desemnează domnul DRĂGAN CLAUDIU-COSMIN, in calitate de membru supleant 
al comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuiea contractului de executie de lucrari "GRĂDINIŢ A 2 
GRUPE" I În Comuna Tople.! judetul Caraş-Severin. 

Art. 3. - Se aproba cooptarea unui expert tehnic pe lângă comisia de evaluare, În persoana 
doamnei MANDRIC ELENA. 

Ari. 4. - Se aprobă cooptarea domnul BABEU ISAE, reprezentantul SC NIPAISMIM 
CONSULT SRL, În calitate de furnizor servicii auxiliare achizitiilor publice, ca expert achizitii publice 
pentru analiza Documentului Unic de Achiziţie European (DUAE), pe lângă comisia de evaluare a 
ofertelor pentru procedura simplificată pentru atribuirea contractului de executie a lucrării 
"GRĂDINIŢĂ 2 GRUPE", in comuna Topleţ, judeţul Caraş·Severin. 

Art. 5.- Prezenta hotărâre intră În vigoare confonn prevederilor legale şi se comunică Institutiei 
Prefectului - Judetul Caras-Severin, Primarului şi contabilului Comunei Toplet, persoanelor 
nominalizate la art.I, 2, 3 şi 4. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
ERIMESCU ILIE 

Contrasemnează, 
Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 



ROMÂNIA 
JUDEŢU L CARAŞ·SEVERJN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

HOT ĂRÂREA NR. 14 
DIN DATA DE 16.03.2018 

Privind modificarea HotAririi Consiliului Local al Comunei Tople! cu nr. 24/23.07.2014 
privind aprobarea proiectului de investitii "Modernizarea infrastructurii de apA şi apA uzatA În 
judetul Caraş-Severin" 

Consiliul Local al Comunei Toplet, intrunit in sedintA extraordinară, în data de 16.03.2018; 
Având În vedere: 
• Adresele S.C. AQUACARAS S.A. cu nr. 533115.02.2018, cu precizările ulterioare şi 570/01 .03.2018, 
Înregistrate cu nr. 477121.02.2018 , 47812 1.02.2018 ş i 646/08.03.2018 privind reînnoirea HCL T cu nr . 
. 24123.07.2014, cu date actualizate, potrivit solicitărilor MDRAPFE·DGPEIM; 
·Pro iectul de hotarare si Expunerea de motive a primarului comunei Toplet : 
-Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate, din cadrul aparatului de specialitate al 
primarulu i comunei Toplet; 

in temeiul art.36, alin. (2), lit. "b" ş i alin. (4), !it. ud", precum şi ale art. 45, alin. (2) din Legea 
admin istra1iei publice locale nr. 21 5/2001 , republicată. cu modificări le şi completArile ulterioare: 

HOTĂRĂşTE 

Art.I . · Hotărârea Consiliului Local al Comunei Toplel cu nr. 24123.07.2014 privind aprobarea 
proiectului de in vestiţii "Modernizarea infrastructurii de apă şi apA uzatA in judetul Caraş-Severin" se 
modifică, dupA cum urmează: 
1. Denumirea proiectului de investiţii "Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzat! În judeţul 
Caraş-Severin" din titlul şi din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Toplet cu nr. 
24/23.07.2014 se înlocuieşte cu proiectului de investitii "Sprijin pentru pregAtirea aplicatiei de 
finantare şi a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apA şi apă uzată În judetul Caraş-Severin/regiunea de vest, in perioada 2014-
2020" 
2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

" Art. 3.- Consiliul Local al Comunei Toplet işi exprimA acordul În vederea participirii la 
cofinantarea proiectului "Sprijin pentru pregAtirea aplicatiei de finantare şi a documentatiilor 
de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apA şi apA uzatA În 
judetul Caraş-Severinlregiunea de vest, in perioada 2014-2020", proiect finantat din Programul 
Operational de Infrastructuri Mare - POIM, cu un cuantum de 1 % din valoarea proiectului de 
asistenti tehnici, În sumA de 4.931.886 lei, aferentA ponderii Comunei Toplet, de 5,85% din 
valoarea totalA a proiectului de asistenti tehnid, respectiv, cu suma de 2.885,16 lei." 

Art. Il - Se împuterniceşte primarul Comunei Topleţ să semneze cererea de finantare, documentele 
aferente ş i contractul de finantare, în cazul aprobării proiectului. 
Art. III. - Cu ducerea la indepl inire a prezentei Hotărâri se incredintează Primarul Comunei Toplet ş i 

compartimentul contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Toplet. 
Art. IV.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intennediul secretarului comunei Toplet. În tennenul 
prevAzut de lege, primarului ş i contabil ului Comunei Toplet, prefectului judeţului Caras-Severin , 
S.C AQUACA RAS S.A ş i se aduce la cunoştinţa publicA prin afi şarea la sediul primArie i, precum şi 
pe pagina de internet a uni tăt ii. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
ERIMESCU ILI E 

;V 

ContrasemneazA, 
Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 



ROMÂNIA 
J UDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

HOT ĂRÂREA NR. 13 
DIN DATA DE 16.03.2018 

Privind aprobarea retelei şcolare care va functiona În comuna Toplet, În anul şcolar 2018-2019 

Consi liul local al comunei Topleţ, intrunit în şedinţă extraordinară, În data de 16.03.20 18; 

Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre al domnului primar Haşcă Ilie, privind 
aprobarea Retelei şco lare care va funcliona În comuna Toplel ş i raportul compartimentului de resort din 
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Toplei; 

Având În vedere adresa Şcolii GimnazÎale Toplet nr.146/0S.03.2018 prin care se sol icitA 
elaborarea proiectului de hotărâre privind Reteaua Şcolară în anul şcolar 20 18120 19; 

Văzând Hotărârea cu nr. 4/19.01.2018 a Consil iului de Administratie a Inspectoratului Şcolar 
Judetean Caraş-Severin privind aprobarea Proiectului planului de şcolari zare pentru anul şcolar 20 18-
20 19; 

Ţinând seama de prevederile art.19 al in.4 şi art.6 1 alin.1 din legea nr.1I201 J a educa1 iei 
nationale,cu modificări le ş i completările ulterioare; 

In temeiul al1.36 alin.(2), lit.d) ş i ale al1. 45 alin. (1) din legea nr.2 1 5/200 I privind administraţ i a 
publică loca Iă,republicat!, cu modificările şi completări le ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă reteaua şcolară care va funcţiona in comuna Toplet, in anul şcolar 20 J 8-20 19, după 
cum urmeazA . 

Denumire unitate de invAlAmânt Denumire structuri arondate 
cu personalitate iuridicA 

I ŞCOlIla Primari Birza 
Şcoala GimnazialA Topleţ GrAdinita cu Program Normal Toplet 

Grădinita cu Program Normal Bârza 

Art. 2. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredinteazA primarul ş i 
secretaru l comunei. 
Art. 3. - Prezenta hotărâre intrA În vigoare ş i se va comunica conform prevederilor legale 

Preşedinte de şedinţă 
ERiMESCU ILIE 

ContrasemneazA 
Secretar delegat 
Olaru Nicolae 



, 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

HOT ĂRÂREA NR. 12 
DIN DATA DE 16.03.2018 

Privind aprobarea contului de Încbeiere a exerciliului 
bugetar al Comunei Toplel pe anul 2017 

Consiliul local al comunei Toplet,Întrunit În şedinţă extraordinară in data de 16.03.2018; 

Văzând expunerea de motive a primarului Haşcă Ilie, la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 
contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2017 al comunei Topleţ; 

Văzând raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu; 
Ţinând cont de prevederile art.57 din legea,nr.273/2006 privind finantele publice locale; 

modificată ş i completată ulterior; 
In temeiul art.36 ali n. (2), Iit.b ş i art.45 alin. (2), din Legea nr.2 I 51200 I privind Administratia 

Publică locală, republicată, cu modificările ş i completări le ulterioare; 

HOTĂRĂşTE 

Art. 1. - Se aprobA contul de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2017 al Comunei Toplet 
cuprinzind venituri prevăzute pentru anul 2017 -Ia tnceputul anului au fost prevăzute - 2.818,00 
mii lei, iar dupA ultima rectifica re - 3.697,45 mii lei, iar realizat - 3.370,39 mii lei, iar cheltuieli 
prevAzute la începutul anului 2017 - 2.868,00 mii lei, (50 mii lei din excedent), iar dupA ultima 
rectifica re - 3.806,45 mii lei (109 mii lei din excedent) şi realizat 2.914,54 mii lei, excedent bugetar 
455,85 mii lei, conform anexei care face parte integrantA din prezenta hotArire. 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Toplet, serviciului contabilitate din cadrul 
Prim!l.riei Comunei Topleţ, Institu1iei Prefectului judetului Caraş-Severin, Directiei Generale a Finanţelor Publice 
Caraş-Severin. 

Preşedinte de şed intll 
ERJMESCU ILI E 

Contrasemnează. 

Secretar delegat 
Olaru Nicolae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

ANEXA 
LA HOT ĂRÂREA NR. 12 
DIN DATA DE 16.03.2018 

PRIVIND APROBAREA CONTUL DE INCHEIERE A EXERCIŢJULUI BUGETAR 
AL COMUNEI TOPLEŢ PE ANUL 2017 

A. VENITURI 

Nr. CATEGORJE DE VENIT PREVEDERJ INCASARI 
Crt. BUGETARE REALIZATE 

(mii lei) (mii lei) 
1. Impozit clădiri şi teren persoane fizice 86,00 110,27 

Din care : - impozit clădiri 45,00 54,84 
- impozit teren 4100 55,43 

2. Impozit cllldiri şi teren persoane juridice 49,00 42,16 
Din care : - impozit clădiri 35,00 34,26 

- impozit teren 1400 7,90 
3. Alte impozite directe 56,00 53,23 

Din care: - impozit mij.transport persoane fizice 46,00 48,30 
- impozit mij.transport persoane juridice 1000 4,93 

4. Impozite indirecte 10900 142,72 
5. Prelevări de la bugetul de stat 585,00 595,26 

Din care: - cote defalcate din impozit pe venit 157,00 180,90 
- sume alocate de CJ.Caraş-Severin 428,00 414,36 

6. Subventii de la bugetul de stat 30,00 8,95 
7. Sume defalcate din TVA ptr,finantare cheltuieli 1.505,86 1.48580 
8. Sume defalcate din TVA ptr.echilibrarea bu~etelor 643,00 643,00 
9. Sume defalcate din TV A pentru drumuri - -
10. VArsăminte din sect.de funct.otr. finamarea sect.de dezv. -203,50 -66 40 
II. VărsAminte din sect. de functionare 20350 66,40 
12. Subventii de la alte administratii 104 1\ 47,45 
13. Sume primite de la VE 52991 241 ,55 

TOTAL VENITURI 3.697,45 3.370,39 



B. CHELTUIELI 

Nr. CATEGORIE DE CHELTUIELI PREVEDERI PLĂŢI 
Crt. BUGETARE REALIZATE 

(mii lei) (mii lei) 
1. Cheltuieli Autorităţi publice Locale 1.106,81 716,32 

Cheltuieli cu salariile 499,00 493,44 
Cheltuieli materiale 230,30 227,73 
Cheltuieli de capital 23,50 23,17 
Proiecte cu finantare din FEN 354,01 7,48 

Plăti efectuate În anii precedenti. si cec. În anul curent - -35,50 
2. Cheltuieli pentru învăţământ 1.310,43 1.298,68 

Cheltuieli cu salariile 1.106,37 1.103,59 
Cheltuieli materiale 192,06 187,49 
Asistenţă socială 7,00 2,60 
Burse 5,00 5,00 

3. Celtu ieli pentru asistenţă socială 363,00 326,91 
Din care: - ajutoare sociale 258,00 226,86 

- salarii asistenti personali 105,00 10005 
4. Celtuieli servicii ptr.dezvo!tare publica ş i locuinţe 108,20 105,03 

Cheltuieli materiale- Iluminat public 96,20 94,05 
Cheltuieli de caDital 12,00 10,98 

5. Cheltuieli pentru protectia mediului 200,50 190,53 
Apă, canal. Salubritate 200,50 199,98 
Plăti efectuate În anii precedenti şi rec. în anul curent - -9,45 

6. Celtuieli pentru cultură 541 ,01 107,06 
Cheltuieli cu salariile 71,00 70,45 
Cheltiueli materiale 31,00 24,67 
Cheltuieli de capital - -
Proiecte cu finantare din FEN 439,01 15,07 

Plăti efectuate În anii preceden\i şi rec. in anul curent - -3,13 
7. Agricultură, s ilvicultură şi vânătoare - -
8. Ordine publicA şi asistentă nationalA 5,00 2,03 
9. Cheltuieli reparaţii drumuri 160,50 157,24 

Cheltuieli materiale 53,50 50,93 
Cheltuieli de caDital 10700 106,31 

10. Sănlltate 11 ,00 10,74 
Cheltuieli de capital 11,00 10,74 

TOTAL 3.806,45 2.914,54 
Excedent 2017 455,85 

Excedentul anului 2017 va fi utilizat in anul 2018 pe secţiunea de dezvoltare. 

Preşedinte de şed inl!. 
ERIMESCU ILIE 

Contrasemnează 
Secretar delegat 
Olaru Nicolae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERJN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

HOTĂRÂREA NR.ll 
DIN DATA DE 16.03.2018 

Privind modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor de consilier local, din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Toplet 

Consiliul Local al Comunei Toplet. întrunit in şedinţă extmordinară, in data de 16.03.2018; 

A vând in vedere: 
Expunerea de motive a Primarului Comunei Toplel. initiatorul proiectului de hotărâre privind 

modificarea componentei comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului 
Local al Comunei Toplel; 

Raportul de specialitate Întocmit de secretarul delegat al comunei Toplet; 
Hoti\.rârea Consiliului Local al Comunei Toplel cu nr. 11/23.06.2016 privind constituirea c 

comisiei de validare a mandatelor de consilier local, din cadrul Consi liului Local al Comunei Toplet; 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Top leţ privind validarea mandatului de consilier local al 

Consiliului Local al Comunei Toplel al domnului GEORGESCU IONUŢ-PETRE; 
Prevederile art. 31, alin. (2) din Legea nr.21512001. privind administratia publică locală, 

republicata. cu modificarile si completarile ulterioarej 

In temeiul ari. 45 alin. (1) din Legea nr.215/200I , privind administralia publică locală, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂşTE 

An. 1. - Se modifică componenţa comisiei de validare a mandatelor de consilier local, din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Toplet. după cum urmeazA: 

1. ERIMESCU ILIE PREŞEDINTE 
2. CERNESCU ILIE-ŞTEFAN SECRETAR 
3. GEORGESCU IONUŢ-PETRE MEMBRU 
4. MANŢOC NICOLAE MEMBRU 
5. BLiDARU ION MEMBRU 

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri modifică Hotărirea Consiliului Local al Comunei Toplet 
cu nr. 11/23.06.2016. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră in vigoare conform prevederilor legale şi se comun ică Instituţiei 
Prefectului - Judetul Caras-Severin, Primarului şi contabilului Comunei Toplet. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
ERIMESCU ILIE 

/"y 

Contrasemnează, 

Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

HOTĂRÂREA NR.10 
DIN DATA DE 16.03.2018 

Privind modificarea componentei unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Topleţ 

Consiliul Local al Comunei Toplet. intrunit in şedinţă extraordinară, in data de 16.03.2018; 
A vând În vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Comunei Toplet. initiatorul proiectului de hotărâre privind 
modificarea componentei unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Toplet; 

Raportul de specialitate intocmit de secretarul delegat al comunei Toplet; 
Hotărârea Consiliului local al Comunei Toplel cu nr. 18/07.08.2016 privind constituirea comisiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Toplel; 
Hotărârea Consiliului local al Comunei Toplet privind validarea mandatului de consilier local al 

Consiliului Local al Comunei Toplet al domnului GEORGESCU IONUŢ-PETRE; 
Prevederile art. 54 din Legea nr.21512001 , privind administratia publică locală, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

in temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.2 I 5/200! , privind administratia publică locală, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTĂRĂşTE 

Art. 1. - Se modifică componenta comisiei de muncă, protectie socială, protectia copilului, 
ÎnvAtământ, sAnAtate şi familie, activităti social-culturale, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului 
Local al Comunei Toplet, după cum urmeazA: 

I MANŢOC NICOLAE 
2 CERNESCU ILIE-ŞTEFAN 
3 GEORGESCU IONUŢ-PETRE 
4 MĂRGELU ŞTEFAN 
5 SUHARU BOGDAN-MIHAI 

PREŞEDINTE 

SECRETAR 
MEMBRU 
MEMBRU 

MEMBRU 
Art. 2. - Se modifică componenta comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului , urbanism, 

protectia mediului ş i turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Toplet, după cum urmeazA: 
I SUHARU BOGDAN-MIHAI PREŞEDINTE 
2 MANŢOCNICOLAE SECRETAR 
3 VIERICIU DUMITRU MEMBRU 
4 GEORGESCU IONUŢ-PETRE MEMBRU 
5. CERNESCU ILIE-ŞTEFAN MEMBRU 

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri modifică Hotărârea Consiliului Local al Comunei Toplet 
cu nr. 18/07.08.2016, cu modificările ulterioare. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre intrA În vigoare conform prevederilor legale şi se comunică Institutiei 
Prefectului - Judetul Caras-Severin, Primarului şi contabilului Comunei Toplet. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
ERIMESCU ILIE 

I'v 

ContrasemneazA, 
Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLET 

HOTĂRÂREA NR. 9 
DIN DATA DE 16.03.2018 

Privind modificarea componenţei Consiliului Local al Comunei Toplet 

Consiliul Local al Comunei Toplet, Întrunit În şedinţă extraordinară, În data de J 6.03.2018; 

Având În vedere: 
Expunerea de motive a Primarului Comunei Toplet. initiatorul proiectului de hotărâre privind 

modificarea componenţei Consiliului Local al Comunei Toplei; 
Raportul de specialitate Întocmit de secretarul delegat al comunei Toplet; 
Hotărârea Consiliului local al Comunei Toplet privind validarea mandatului de consilier local al 

Consiliului Local al Comunei Tople\ al domnului GEORGESCU I ONUŢ·PETRE; 

Prevederile art. 34 din Legea or.2 1 512001 , privind administratia publică locală, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

rn temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.2IS/200I, privind administratia publică localA, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTĂRĂşTE 

Art. 1. - Se modifică componenta Consiliului Local al Comunei Toplet, după cum unnează: 

cu nr. 13/23.06.2016, cu modificările ulterioare. 
Art. 3. - Prezenta hotărâre intră in vigoare conform prevederilor legale şi se comunică Institutiei 

Prefectului - Judetul Caras-Severin, Primarului şi contabilului Comunei Toplet. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ. 
ERJMESCU ILIE 

Contrasemnează, 
Secretar delegat, 

~ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLET 

HOTĂRÂREA NR. 8 
DIN DATA DE 16.03.2018 

Privind validarea mandatului de consilier local În cadrul Consiliului Local al Comunei Toplet al 
domnului GEORGESCU IONUŢ-PETRE 

Consiliul Local al Comunei Toplet. intrunit în şedinţa extraordinară, in data de 16.03.2018; 

A vând în vedere: 
HotArârea Consiliului Local al Comunei Toplet cu nr. 72126.12.2017 privind Încetarea de drept a 

mandatului de consilier local al Comunei Toplet al consilierului local TUDORESCU DUMITRU, ales 
pe lista de candidati ai Partidului Mişcarea PopularA, şi vacantarea mandatului de consilier local; 

Adresa Partidului Mişcarea Populară-Filiala Caraş-Severin, inregistratA cu nr. 583/28.02.2018 prin 
care propune pentru validare, in funcţia de consilier local in Consiliul Local al Comunei Toplet, pe 
domnul Georgescu lonut-Petre, care a candidat pe poziţia a treia a listei de candidaţi la Consiliul Local 
al Comunei Topleţ, din partea Partidului Mişcarea Populară, la alegerile locale din 05.06.2016; 

Expunerea de motive a Primarului Comunei Toplet, initiatorul proiectului de hotărâre privind 
validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Topleţ al domnului 
GEORGESCU IONUŢ-PETRE; 

Raportul de specialitate intocmit de secretarul delegat al comunei Toplet; 
Procesul-verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al Comunei Topleţ prin care se 

propune validarea domnului Georgescu Ionuţ-Petre În funcţia de consilier local; 
Prevederile art. 100 alin. (33) din Legea 11512015, pentru alegerea autoritătilor administratiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 21512001 , precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul aleşilor locali; 

Dispoziţiile art. 6, alin (2) şi (3) din Legea nr. 39312004, privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile art. 31, alin (2), (3) şi (5), art. 31' şi 32 din din Legea nr.21512001 , privind 
administra(ia publică locală, republicata. cu modificarile si completarile ulterioare; 

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publică locala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. I-Se valideaza mandatul de consilier local În cadrul Consiliului Local al Comunei Toplet 
al domnului GEORGESCU IONUŢ-PETRE, supleant pe lista Partidului Mişcarea Populară, la alegerile 
locale din 5 iunie 2016. 

Art 2 - HotArârea poate fi atacată de catre persoanele interesate În termen de 5 zile de la data 
adoptarii la instanta de contencios administrativ. 

Art.3 - Prezenta hotărâre intra În vigoare conform prevederilor legale şi se comunica Instituţiei 
Prefectului - Judetul Caras-Severin, Primarului şi contabilului Comunei Toplet, domnului Georgescu 
lonul-Petre, Partidului Mişcarea Populară - Filiala Caraş-Severin. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
ERIMESCU ILIE 

Contrasemneaza, 
Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERJN 

CONSILIUL LOCAL TOPLEŢ 

HOTĂRÂREA NR.7 
Din dat. de 15.02.2018 

Privind acordul Consiliului Local al Comunei Toplet in vederea scoaterii definitive din 
fondul (orestier, proprietate privati a Comunei Toplet, a terenului situat in eJ:traviianul Comunei 
Toplet, in suprafatA de 0,0347 ha şi pentru ocuparea temporară, pentru o perioadă de 10 (zece) 
ani, a terenului din fondul forestier, proprietate privati a Comunei Toplet, situat in extraviiaDul 
Comunei Toplel, in suprafată de 4,4775, ha, pentru Obiectivul de investitii " LEA 400KV 
PORŢILE DE FIER-ANlNA-REŞIŢA" 

Consiliul Local al Comunei Toplet, intrunit in sedinta ordinară, din data de 15.02.2018; 

A vând În vedere: 
- adresa cu fir . 204/08.01.2018 emisă de către Transelectrica S.A. 5T Timişoara referitoare la Obiectivul 
LEA 400KV Porţile de Fier-Anina-Reşita; 
-Fişele tehnice de transmitere-defrişare întocmite de către Ocolul Silvic Băile-Herculane; 

·Proiectul de hotarare si Expunerea de motive a primarului comunei Toplet : 
-Raportul de specia litate al Compartimentului de special itate , din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Toplet; 
- Avizul comisii lor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Toplet; 

- Faptul cii terenul forestier propus a fi scos definitiv din fondul forestier ş i terenul forestier 
propus pentru a fi ocupat temporar nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instantelor de 
judecată; 

·Prevederil e Legii nr. 46/2008 privind codului silv ic, cu mod ifi cări le ş i completArile ulterioare, ale 
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică ş i regimul juridic al acesteia, cu modificArile ş i 
completArile ulterioare; 
- Dispozitiile art. 96, al in (l) din Legea nr. 18/199 1, a fondului funciar, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

in temeiul art.36, alin . (2), Iit. c) şi al in . (5), lit. ) ş i c), precum ş i ale art. 45, alin. (3),coroborate 
cu act. 11 5. alin. (1), lit. b) d in Legea administratiei publice loca le nr. 21512001, republicată , cu 
modificările şi completArile ulterioare: 

HOTĂRĂşTE 

Art.1.- (1) Se emite acordul Consiliului Local al Comunei Toplet in vederea scoaterii definitive 
din fondul forestier, proprietatea privatA a Comunei Toplet, a terenului situat in extravilanului 
Comunei Toplet, În supraratA de 0,0347 ba, in scopul realizării obiectivului de investitii " LEA 
400KV PORŢILE DE FIER-ANINA-REŞIŢ A" de cAtre S.C. TRANSELECTRJCA S.A. 

(2) Suprafata de teren prevăzuti al alineatul (1) este situati/identificati, dupi cum 
urmeazA: 
a) suprafata de 0,0162 ha În U.8. nr. 9. 
b) suprafata de 0,0067 ha În U.8. nr. IOD. 
c) suprafata de 0,0118 ha in u.a. nr. 11D. 
Articolul 2. - (1) Se emite acordul Consiliului Local al Comunei Toplet in vederea ocupirii 
temporare, pentru o perioadi de 10 (zece) ani , a terenului din fondul forestier, proprietate 
privată a Comunei Toplet, situat În extravilanului Comunei Toplet, in suprafată de 4,4775 ba, În 
scopul realizArii obiectivului de investiţii " LEA 400KV PORŢILE DE FIER-ANINA-REŞIŢ A" 
de cAtre S.C. TRANSELECTRJCA S.A. 
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(2) Suprafata de teren previzuti alalioeatul (1) este situati/ideotificati, dupi cum 
urmeazl: 
a) suprafata de 1, 3210 ba În u.a. or. 9. 
b) suprafata de 0,9258 ba În u.a. nr. 108. 
c) suprafata de 2,2307 ha În u.a. nr. 118. 
Art.3. Acordul prevAzut la articolele 1, alio (1) şi 2. alin. (1) este conditionat de obligatia S.C. 
TRANSELECTRICA S.A. de a respecta procedura de scoatere definitivA şi de ocupare 
temporari din fondul forestier a parcelelor prevAzute la aricolele 1. alin. (2) şi 2. alin. (2), 
conform legislatiei În vigoare. 
Art. 4. S.C. TRANSELECTRICA S.A. va acbita toate obligatiile bineşti aferente scoaterii 
definitive din fondul forestier, respectiv, ocupirii temporare din fondul forestier a parcelelor 
previzute la articolele 1, alin (2) şi 2. alin. (2), conform fişelor tehnice de transmitere-defrişa re 
Întocmite de dtre Ocolul Silvic Biile-Herculaoe, in baza Ordinului Ministrului Mediului, Apelor 
şi PAdurilor cu or. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivA, 
ocuparea temporarA şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor bAneşti, ce rac parte 
integrantA din prezenta hotArâre. 
Art. 5. Primarul comunei, domnul HaşcA Ilie va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri prin compartimentele de special itate. 
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretaru lui comunei Toplel în termenul 
prevăzut de lege, primarului Comunei Toplel, Instituţiei Prefectului Judeţului CaraşMSeverin , C.N de 
Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. S.T. Timişoara, Ocolului Silvic Băile-Herculane şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei. precum şi pe pagina de internet a 
unitatii . 

Preşedinte de şed inţă. Contrasemnează, 
Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 
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,'3;;,,,;;:~ REGIA NATIONAL,Ă A !'AOURlLOR - ROMSlLVA ! ',II. ~ Dlrec.:\la Sllvlca Ca ra ş - SeVe l"lll 
H~~,o Ocolul Si lvic BĂILE HERCULA NE 
ţ ... . a::$; Str CilSlanilm, Ilr. 18, cod poştll l . 325200 

~1\''''1-\' telefon: 004/0255 56() 178, 004/ 0255560518 . fax: 004/255 5605 10 
e-l1'lrlil: bnile.herculane@resi ta.rosilva ,l"o web: www.ros ilvll.r0 

NI'. IO I1J21DC.P/2J.0I.2018. 

1(~/f~/2J.o( zPltf 

DIRECTIA SILVICA CA RAS·SEVERIN 
Biroul Fond Forestier 

Anexat va inaintam, spre verficare si aprobare documentatia tehnica pentru 
scoaterea definit iva a suprafetei de 0,0347 ha din U.P. 1- Top let, u.a. 9, 108, I I de 
catre SC TRANSELECTRfCA SA, suprafata sol icitata pentru realizarea obiectivului 
traseu "LEA 400 kV Portile de Fier · Anina" 

Doc Lilllenwtin cont ine fisa tehnic8 pentru folos irea temporara .1 !erenuri k,1' 
fores ti er,;, c"dcu lata potrivit metodologiei tehnice In vigoare 1l11rrCUI18 Cli loul,,' 
dOClll11en telc necesare potrivit legislfl ti ei in vigoRre. 

(j.MIG,M 

1 [l :lg/915~~ 
nOl :;>O,PO 

ŞE f OCOL, 
IIlg. AC 



Aprobat <ECTIA SILVICA CARAS-SEV ERJN 
'OLUL SILVIC BAILE HERCULANE 
~Ldin e.~ .oV2_\Ih. . 

Garda FOI'estiera Ţimi:>uill"it 

FISA TEHNICA DE TRANS~1lTERE-[)EFRISARE 
pentnl scoaterea definitiva a terenului in Sllp(lrafa ta de 0,034 7 ha, 

in scopul re,lliza ri i obiectivului traseu «( LEA 400 1< V Portile de Fier - Aninu» 

1. OcscrierclI te renurilo r 

j"Nr Cit , 
" , , , 1 Un' lat<n .mtn~J'Slltn • ,oa II • 

li II 

.~~ , 
~ ~ ~ 

~ ,,' , , 
" 1 II I 

~ , , , 
~ , III. , , , , 

11' I lIlli 
10 1 c,,,,,, d, ,,,",", ', j " 4 

II , 
'" o .• o .• O •• 

, , 
" '. ';-"""""" , , , , 

~ ' " , 

II. Obl igllli i banes ti : 

J. Taxa pentru Sl:o;t iercn definitiva: 13.880,8 1 Ici. 
2. CO IlII'!lvalo:u'c:1 te renului scos definiti v din fondul forestier national 

0,77 Iri. 

TC'I~I 

-

~ 

4 

223.471,72 Ic i plus '1'\ \ 

J. CO lllr:l\'n!ofl ,'c ;I pierderii ele cres tere determinate de exp loatarea masei IClIlnoase inain!(- dl' \ a r'~l;1 

oahlbilit:lIii teh nice: 4.209,77 lei plus TVA 799,86 Ici. 

.. L Contrn vnloarc,I obicctive lor deznfec lnt e : NU ESTE C AZUL. 

III. Condit ii d e ocupnre n terenurilor 
fl Titulflrlll aprobflri i va respecta prevederile an. 100 si 101 din Leg.18/1991 republicata pentru lertllu r:" 

'i1\111;:. 
b Alte COlldllii speci li ce si tuatiei concrete: 

.. beneficiarul nu va ataca lucrarea pana la obtinerea aprobarilor legale si mi 
.... ireazH sumele cakulate; 

.. in ct)zlll pre.iudicicrii fondului fores ti er limitrof terenurile cedate se vor evalua 
pngllbele adus!: ~eclorului silvic ca re au afectat productia silvica a terenurilor, 

Ocolul silvic Baile Herculane nu va inteprinde nicio actiune legata de transmi terea terenului solicn31 in;lI llll' l' 
ticiaru l sa obtin::t aprobarea si sa achite integral toate obligat iile banesti care ii rev in potrivit legii , 



Pi'czenta tisa a fos t intocmi ta la data de 23 .0 1.2018 de catre domnul ing. Gheorghe MOATER. 

INTOCMIT, 
IIlg. Gheorgl' MOATER 

-'-'-
SEF OCOL, 

, ' 

Pentru terenurile administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, fisa tehnica a fosl verifical J'I dat"..i, 
...... ....... .. ....... . de ca tre domnul.. .......... .. .din cadrul Directiei Silvice Caras-Severill . 

Ho tararea de ap robare a comitetului director 
~ NI". ........... dln data de ........... .... .. . 

DIRECTOR, 
elr. ing. Petru Daniel POLITA 

, ~:: :~hn:~' :: :"\ :051 \'eri ficata scriptic si pe teren de domnul 
es\ :t:·: Timi:.:· ::~.'.. 

VERIFICAT, 

din cadrul ( J,lI /1 

VERIFICAT, 
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OCOLUL SILVIC BAILE HERCULANE 
NI". \-O\co / 2:~,O\.~\t:.. 

II~ 17 fr (Z;' fl/ bit 
CALCULUL 

pentru oCllparea definitiva a unor terenuri din fondul foreoer proprietate 
a comunei TOPLET in baza O.M. 694/20 16 

SI darea in folosinta la SC TRANSELECTRICA SA 

Suprafata de teren soli ci tata pentru scoaterea definitiva este de 0,0347 ha, situata pe raza cOlllunei 
Toplet, U.P. 1- Toplet, ll.a. 9% (0,0 162 ha), 1 OB% (0,0067 ha), II B% (0,0 11 8 ha) 

A. CALCULUL TAXA SCOATERE DEFIN ITI VA 

Calculul taxei pentru scoaterea definitiva a terenului din fondul forestier national se f t:ilI IZ<':dL,l 

c~)n torm fonmllei : 

T x = S x V(I:Xf') x P (ML) X Tp 

T ...... taxa pentru scoaterea definitiva; 
S - suprafata terenului ex.pnmal8 in hectare; 
' ",E.\I'! - \'OIUlllUl masei Jeml10ase la exploatabilitate in functi e de specia prinCIpala 

de baza corespullzatoare conditii lor sla lionale si de bonilalea acestora; 
r .\IL. pretul mediu <II unu i I11C de masa lemnoasa; 
T p - taxa pl'ocennlala forestiera 

V.I'. 1 - TQPLET 

S = 0,0162 ha; 
V(EXP) = 386mc/ha (specIa de baza gorun, clasa IV, conform O.M. 694/20 16 anexa 111'. I ): 
P(ML) = 164,00 x l , 70 = 278,80 lei; 
Tp:= 400%. 
T(x) = 0,U 162 x 386 x 278,80 x 4 = 6.973 ,57 Iei. 

lUt IOB 
S = 0,0067 ha, 
V(EXP) "" 307 mc/ha ( specia de baza cer, clasa 1 V, conform O.M. 694/20 16 anexa nI'. I ). 
P(ML) = 164,00 xl, 70 = 278,80 lei; 
Tp = 400%. 
T(x) = 0,0067 x 307 x 278,80 x 4 = 2.867,32 lei. 

u.a. 11 B 

S = 0,0 1 18 ha; 
V(EXP) = 307 mc/ha (specin de baza cer. clasa IV, conform O.M. 694/2016 anexa nI'. I ). 
I'(ML) = 164 ,00 xl, 70 = 278,80 lei; ~,o""-<';-_ 

~ ,:,W>I\e.t c",-,()i; 
iltt 1 ~ c.\ 
". OCOLUL ~ " \ J~ 
(t' ." SttVl <~ 

{7 , P ,1:":: ~1 ""'" U:r·;:j<Y'\""'~cu •• "j:; , 



Tp= 400%. 
T(x) = 0,0118 x 307 x 278,80 x 4 = 4.039,92 lei. 

TOTAL Tx = 13.880,81 lei. 

B. CONTRAVALOAREA TERENULUI SCOS DEFINITIV 

Se calculeaza cu formula' 
V r = S x C I' x Il X PU,'I I. ) X N, 
V T - va loarea terenului; 
S - suprafata terenului care se scoate defini tiv; 
Cr - cres tera medie la exploatabi litate a arbo retului total; 
Il - numarul de ani necesari de la infiintarea umli arbore! si pana la reeo ltarea primelor 

produse secundare care PO! fi valorificate; 
P(ML) - prelu lmediu al unui metru cub de masa lemnoasa; 
N - coeficient. 

LI'. I - TOP LET 

S = U.01 62 Il",: 
C:' == :.5 lllC ha. (specia de baza gorun, clasa IV, conform O.M. 694/2016, anexa 111". 3); 
:: == ~ I) : 

P \ i!..., = 16-i ,OO x 1,70 = 278,80 lei; 
:.: = ( l)dicin!u] rezultat ca suma a notelor prevazute in anexa nr. 3 dupa cum urmeza : 

I.Paduri si tuate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 de grade T(II) = 10 p; 
2 .. Alllplasarea fata de statiuni balneare (B. Herculane) '= 80 p; 
3.AmplasareCl la sub 2 km fata de autostrazi si drumuri nationale ellfopene = 40 p. 
-I.Poncierea fondu lLli forestier nat ional, in cadrul judetului Caras-Severin (peste 4 (1"/.») 

= 10 p. 
:\ = 10+ 80 + 40 + 10 = 140 p. 
C I'IA';: 0,0162 x 5,5 x 30 x 278,80 x 140 = 104.332,54 Ici. 

u.a. IOB 

S = 0,067 ha, 
Cr = 5,5 mc/ha, (specia de baza cer, clasa IV, conform O.M. 694/2016, anexa nI". 3); 
n '= 30 
P(ML) = 164 ,00 x 1,70 = 278,80 lei; 
N = coeficintul rezLll tat ca suma a notelor prevazute in anexa nr. 3 dupa cum urmeza : 

I.PadllJ"i de pe versanti directi si din jurul izvoarelor care alimenteaza pastravaria 
Toplet, incadra te in ti pu l functional Ter I) '= 10 p; 

2.Amplasarea fata de statiuni ba lneare ( B. Herculane ) '= 80 p; 
3.Amplasarea la sub 2 km fata cle autostrazi si drumuri nationale europent: = -1 0 p. 
4.Ponderea fondu lu i forestier national, in cadrul judetului Caras-Severil1 (pes te -1 0°,01 

= 10 p. 



N = 10 + 80 + 40 + 10 = 140 p. '" 
C"A = 0,0067 x 5,5 x 30 x 278,80 x 140 = 43.149,88 lei. 

u.a. IIB 

S = 0,0118 ha; 
CI' = 5,5 I11c/ha, (specia de baza cer, clasa IV, conform O.M. 694/2011, anexa nr. 3); 
Il = 30; 
P(ML) = 164,00 x 1,70 = 278,80 lei; 
N = coeficintul rezultat ca suma a notelor prevazute in anexa nr. 3 dupa clim unneza 

I.Padllri de pe versanti direc ti si din jlll'ul izvoarelor care alimenteaza P351l'<1\ ari" 
Taplel, incadrate in tipul func tional T(ll) = J O p; 

2.Amplasarea fala de statiuni balneare ( B. Herclilane ) = 80 p; 
3.Amplasarea la sub 2 km fala de autostrazi si drumuri nationale europene =< 40 p: 
4.Ponderea fondului forestier national, in cadrul jlldetului Caras-Severin (pes te 40%) 

= 10 p. 
N = 10 + 80 + 40 + 10 = 140 p. 

CII II = 0,0118 x 5,5 x 30 x 278,80 x 140 = 75.995,30 Ici. 

TOTAL ClI .. \ = 223.477,72 Ici plu s TVA 42.460,77 lei 

C. CONTRAVALOAREA PIERDERII DE CRESTERE 

.'~ .:':llculeaza Cli formula: 

I)'\\III=SX Pt,\ILI x(V(I:,\ I'I- VA) xNl 
l) ';L\il - contl'a\'<1loflre<1 pi~'rderii de crestere; 
S - suprafata ocupata temporal'; 
PlivlL) - pretul mediu al tlnui metru cub de masa lemnoasa; 
V1EXP) - volull1ul masei lemnoase la exploatabi litate in functi e de specia 

principala de baza corespunzatoare conditii lor stationale si de bonitatea 
acestora; 

VA - volumul actllal al masei lemnoase la hectar; 
NI - coeficient (egal cu nota acordata pen trul criteriul prevazulla nI". erI. I din 

aneX3 111".3) . 

V.I'. 1 . TOPLET 

S = 0,0162 ha; 
P(ML) = 164,00x 1,10= 180,40 lei; 
V(EXP) = 125 l11e/h3 (specia principala majoritara carpinita din l<l stari, clasa V Cvll!l>rJl1 U .\ 1 

694/2016 ttn.:xa nr, 1): 
VA:=' 33 + 24.5 (cresterea curellta) = 57,5 mc/ha; 
N I "" 10. 
D,vl.,"'= 0,0162 x 180,40 x (125 - 57,5) x 10 = 1.972,67 le;' 



lI.a. 10B 

- nu se calculeaza, fiind depasita vars ta exploatabilitatii. 

ll.a. I IB 

S=0,0118ha; 
I'lML) = 164,00 x 1,70 = 278,80 lei; 
VtEXP) = 245 !TIc/ha (specia principala majoritara cer di n lastari, clasa IV conform O. ,vl 

694/2016 anexa nr. I); 
Vr\ = 142 + 35,0 (cresterea Cllrenta) = 177,0 mc/ha; 
N,= 10. 
D(H,\ I)= O,OIl8 x 278 ,80 x\ 245 - 177,0) x 10 = 2.237,09 lei. 

TOATAL I) (V L, M )= 4.209,77 lei plus TVA 799,86 Iei. 

SEF OCOL FO ND FORESTIER, 
ing. Grigore BA 

l/fI~1 ing~he::~ ~~~ER 
~~_ .. 

I , 
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~.~ REGIA NATIONAlĂ A P~DURILOR -ROMSILVA 
1 ~i : DIREC}1A SILVlCA CARAS-SEVERIN 
V' f~/ OCOLUL SILVIC BAILE HERCULANE 
"""""." str. castanilor, nr. 18, Baile Herculane, cod poştal 325200, caraş-Severi~ 

j(hitr /2} «?(. ?P ItJ . Tel./Fax.Om-S60S18,560S10 
i 

MfNISTERULAPELOR SI PADURILOR 
GARDA fORESTIERA TIMISOARA 

In atenIia DOMNULUI INSPECTOR ŞEF. ing. Ioan FAUR 

În conformitate cu prevederile ar!. 20 din Ordinul Ministerului Mediu lui si Padurilor nr. 924 '~O ll , 
;'l"iZllll1 bl vonl bil solic itarea se TRANSELECTRICA SA de ocupare defini ti va a suprafetei de O,O).:l"! hd 
terenuri forestiere situate in raza comunei Taplel, U.P. 1 - Taplet, u.a . 9, 10B, 118 in scopLII re;:d JI'<lri: 
ob ieclivullii trasell "LEA 400kV Portile de Fier - Anina". 

G M IGM 
Ipni/·/5e.~ , 

2J 01201 8 

..-



REGIA ~~AIĂ A P~DURlLOR -ROMSILVA 
DI SILVICA CARAS-SEVERIN 
OCOLUL SILVIC BAILE HERCUlANE 

str, castanilor, nr, 18, Baile Herculane, cod poşta l 325200, caraş-Severin 
Tel./Fax,025S-S60518,560510 

NI'. iiM" I n ,OI, 2..1& . 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR 
GARDA FORESTIERA TIMISOARA 

In atenli. DOMNULUI INSPECTOR ŞEF. IIlg. Ioan FAUR 

În conformitate cu arI'. 39, alin (6) si (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul :. ih I l' . 
mod i fica tă prin OUG m. 133/2015, vl.\ înştiinţl.\m că beneticiand se TRANSELECTR1CA SA 11,1 

deţine în raza comunei IOPLET terenuri forestiere in folosinjă temporară, ocupate anterior un L' t! 

termene expirare, care să llU fie redll te în circulwJ silvic si nu se inregistreaza cu datorii 1,1 d;ll.t 
prezentei. 

GM I (lM 
Ipng/ ·I~e.x 

23 01.201~ 



!'lT";C\i;~ HEG IA NAT IONA~Ă A !'ĂDUJ< I LOJ< - IWIVIS ILV/\ 
7" ' "\ J)weC:"l fl SlIvJcn Canl,l'-Severlll ' ... " ~ '/ 

\"" "~1; ,;: Ocolul Silvie BĂ I LE J-JlmCULANIC 
'.'<~:C:'..:',,)'.> Str Cil~Wllllm, 111' 18. cod poştal ]25200 (Jj' Il,;, Il}!}! ~'/f, "le lo l1 OD'/ 025.1 56DI7i, DOM U25.1 5GU.lIH , re, DO'II.1.1 560.\ 1" 

' : ___ --.:e~, '::.::."~I_=b=H=i 1=\.=i1'=I'="=d=,,=~=,",=~r={,s!:,I=,,=.,·=os=i I='='=I'O=--"':':,:"',::'b~,,=,"=,,=v 1'C,'1~bL!l1 ---_.- , '--
N, 1 (J09JIDc'P.l2J.0 120 18 

DIRECTIA SIL VI CA CI'\RAS-SEVERIN 
Birou l Fond Forestier 

AIWXell VCI Jllaintam,'spre ve rficare si ;aprobare documentatia !ehlllr: ; :l"!' 

Jl.dosirea telllporR ra din fondul forest ier pe o perio8c1a cle 10 8nl (\ supndete l dl .;", ' 
ha din lJ.I' , I - Top lel, LI a, 9, 10B, I! de CeIi'e SC TRANSELECTH ICA SA, "'J"" 
:\o) lcildl:i pentru ['eaJizarea obiectivulUI [f8sell "LEA 400 kV Ponil e cit, h ei . '\I ~" 

))oclilllent,ltI8 contine fis" tehnica pen tru fo losireC! tem porar<: rl 1:.' \. '1 ,1., 

LJI'CSIICre, calcula l fl potrivit melodologJeI tehni~e In vigoare IlnpreLlml ~ lI :\ 
dOGlImenrele lleCeS8re pot n vlt legislatiei in vigo<1re. 

.I", " .\1 
~l ;, !:,·I)'~n 

lî O, 'OlR 

ŞEF OCO L, 
Iilg GJ'lgore BARDAC 

\ 



!/L /N(2J.(Jf blO 
'IRECTIA SILVICA CARAS·SEVER IN 
'COLUL SILVIC BAILE HERCULANE 
r . .l1.<l%.dill..1l ,,~\~_. 

I\Pl l,h,,, 

Gard? Forest i er~l 111111 

~ I SA TEHN ICA Il E TllANSMITERE·OlcFR ISARE 
pentru ocuparea temporara a terenului in sllparafal~ de 4,4775 ha, 

ili scopull'ealizarii obiectivului traseu «LEA 40011(V Portile de fier -A nimo, 

1. Desc r ierea 1t! l'cl l uri lor 

Nr ~tI D~s~n\.·r,'n lel~lImilor 

UI1l181~" d< J"'Kh'~\I,' 

II""~I<M 8111CI1~J i$(iCM 

SI! ), nl'u l8 Illlnin l' R "" NI fii o."S~r."·I~U 1~1~""rllor 

• S" kl;u" lolic'I~la ", , T, )ul de lndurclG E «XI 
6 CAfaclcruluc!ual - li ,,1 de I~d"re , C~k 'on" '""ctiollnln , Co,nll'O~'II~ ~rbofellOl u i 

9 Val"SlM I1Ic(he k Hroorelllhll 

10 O,ISIO Ik )lfOdll~ll(' 

1---
" 1... ""","' ".' 

, , , VoIu,,",II~ heCI~r "le 

" v,,1 '11'" "r~,~," ~",'rnltICI lohclI~le 

I 1'"\1 
" -;" 11 ;,1:11" II~ Ik!·, ,~,' l 1!lLi , 
(' Vr,hun .1, ,1~ln.nllll:l 

Il. Obliga ti i JIIIII {:s ti: 

1. (;l1 l'lIlItill: <11 2.33 I,68 1('i, 

I ro ICI 
9 'OU 

'2l 16.2 

I )210 o 92Sg 
5162 7113 

Nnl, rumhunCi1lnl lrexl. 1111" 
1·2A le 1.111 le I 

7CR2GOI PIN 7CEJGO I 

" 111 , • 
U.6 0,1> 

II ". 
" IH 

1J2 1() o 92Sa .. "' 

", 
.12 ? 

22307 
111 J 

' ·21'! le 
8CEtCRIDT 

" • 
,ro 

'" ' . , 

2 V01 

'" 

TOIHI 

. - 1 
,Ţ--'-1 

! C<lrl! 1I1tlklnii <tprobelrli trebuie Sfl o dep\llul in Fondul de ameliorarea <1 fondldHI flln<.:i,u <':\1 dt'SllnHtll' ~I !' , ' . 

PI:1!i1 g,'l'fll1tiei St: J~1ce catre autoritateu publica centrala care raspunde de sijvi<':lIllura, .,11:1 ,I.. 
sed .1.1 I It:zoreria Operativa fi Municipiului Bucuresti, in contuL .............. ... . .. , , 

2. Chirin all lHl1n: 968.077,59 Ici/all plus TVA 183.934 ,74 Iei. 

3. COl1lnIVnlo,lI'cll pierderii de cres tere d elermitHlt e d e cxploatarcu IllHse i /clllIlQIISe iJl HiJlll' tit- , .11""1 
,p lunl:lbi/itlltii tchn ice : 583.763,20 Ic i p lus T V/\ 110.915,0 1 Ici . 

• j, CO lllr:!\ irlllHI"I';I ohi(:l·tivl') nr ((('z:r f Ci.· tal i.' ; NU f.STI~ CAZUL. 

5. ChdlllidJ tll' n, j ll .~ lli"lr<· il \ cgcl ali ci fo n.·.!1 I Îcn: !I i d e illln:lillcn: li lIl:c~[e ia pa IUl la rea/iz'ln·;] '1:lli ! j 

IlI !>i \ : .17.S.W,OO Il·i plu., T VA 9.0_12,4 1 Ici. 

III. Conrlitii dt O~lIpll rC;l ter(' nurilor 
il ri1Ulll!'ul Hprobani Vii rc:spel.:lR prev,t:derile ~rt 100 SI 101 din l.eg.18/1991 repuhl;<.:at~1 PC'iltl(, '1 , 

111l:1I.11~ 

b Alk' (.:1.111dllll spc..:itke situatiei concrete: 
. benl,,:llcianl! IlU Vii (l!HCa lucran:a pana la obunercii aprobCiJ'llor leg.ale SI nil 

VI:t:.lI..:1 "lllh.:),: 1.:"IC\ I !ni~; 

- lJ1 t":ILul p!eJudicierii ti.ll1dului fores11er lil11itrofterenurile 



pagubelt: (lch!se sec lorllhll silvic Care ali afecta! productia si lv ica a terelHll'ilol' 

(lcolul SilViC: OHlle HerClilallt: nu VClllltepl'il1(k l1ieio (1Ctilille legala de !ral1 $llll l en~.:1 1t:1(;'.a :I LI. 

()\-ol' !iciiIH II Sit ohtin., ajJrobarea si SIl ach i t.::' Integl',d t081t! obl lgmlile banesii C<il"{! li reVlll jJO I I I VI: I l' ~ ,! 
)'1'0\::11!<'I li S,1 il ti.1St intocmit,1 );:1 c!C1((! de 23 .01.20 18 de catre domnul ing. Gheorgl1t! MOArEI~ 

P,-'IIl I'Ulerelllirile fldl11inÎstrme de Regia N~IIQna la a Paduri lor - ROl1lsilva, fisii tehn ic'l il r'o~1 \'.' l lli , ;:: 
.. , ... ele Ciltre dOI11IlLII ..... . , ... , ..... ...... .... .. ... , " ... din cadrul Directiei Silvice Car<ls-SC'l'l'l' i ll 

j '!\1!il 11I re<t de iljJi'Obare a COl1liU:~t ll hll dil'CCIOI' 
1' ,1 din cI,II,'1 de. 

DII,lcCTOR, 
\I l' Ing, ))\:! l ru 1),!Ili~'J POLI TA 

1.' ;1 1t:i1illl'f1 d !()st vel'iflcaw SCl'iPllC SI pe teren de domllul 
" ll ' ~llt'I',- ' l'il11150ill'el 

VF:I<IFI CI\1. 

VEHIFICAT, 



!IL IlC,(tJo! ZP/(j 
UeOLIJL SILVIC BAILE HERCULANE 
NI' "m';- /]"1. .. 0\· ~" \2.. 

CALCU LUL 
pentnl OCUpfll'ea temporara fi unor terenuri din fondul foresti!!! propnt:l'lll' 

fi comunei TopJc\ il1 b!IZa O.M . 694/2016 
SI darea in folosinta c(lIre se TRANSELECTR1CA SA 

, 
Sllpri:\r~1!H de teren solicitatn pel1tru OCllparC!I tt:1l1j)OI'f1l"U estt: cle 4,4775 ha, ~thlill:1 p'. 

lnplel, lJ.P.! - Toplet, lUI. 9% (1,3210 11(1).108% (O,92Sg hll), II B (2,2307 ha), 

A. CALCULUL GA I~ANTIE I 

ESle egfll<1 eli ! flxa pel1tru scoa tere,! deflllllÎVCl EI terellllll lj elin fondul forestier ClIl'OIl1Pi,;;1' 

Lq~ii 46/2008. an. 42 (1) si se cHlculeaza Cli fOrll1l11a : 

T x = S X V(l~.'\ I·1 x P(MI.l 

rlo: garillltiCl, 
~ - 'iuprafmel terell lll l ii exprimata IJl ht::c.la re, 
\lU:XI'1 - voJlIJlwl mast!I kl11110ase 1<1 exptoatabdit8te in fUJlclie de :-;pt'(,;I<~ p:-lI1<.' 1 \1.1: 1 

de b<lz<I corespunzll loare (';ollcl!tiilol' s'tatÎonnJe si de bOllit<ll<.:R il(,;C"!!)I.1 

1'.",,1., pl'etlll mediu al lllllli mc ele 111f1SR lelllJ10,ISEl 

!hLl..- TQI'LET 

~::." 1,3 210 ha , 
V{EXIJ) >r 386 111c/lla (specl<'\ de b<lza gOl'IIJ'1. cl<lsa IV. COJ'lfol1ll O M 691!/2U!'). IL 
I'(ML) = 164,00 x 1.70 - 278,80 lei, 
'1'(") = 1,3210 , 386 x 278,80 = 142.161,79 Ici. 

~I.<I IOB 

s .;. U.9258 ha, 
VWXI)) "" 307 Jllc/hEl (speciH de baz<1 cer, clasa, IV, conform O M 694/2016.! \~ , 
I'IML)·· 164,00., 1,70 = 27R,80 I,i; 
I( \) = O,nS8 .~ .'\07 :oi 27S,80 = 79.2 4U,70 le i. 

LI ci. IIB 

S ;;; 2,2307 11a; 
V( I::.XP) .. 307 mc/hn ( :-ipecia de baza cer, clasa l V, conform O. tv1 6<;i1i2UI f <.11-':.', I '1. 

PIMI.) = 164.00 x 1,70 = 278,HO I,i, 
T(·'l = 1, lJ U7., ]tJ7, 278,80 = 190.n9,IS IO.i. 

rOTA L '1".'.: = 412.33J,68 Ici. 



Il. CHIRIA ANUA LA 

Se (,,:C1lculc8zn Cli fonmila : 

CII,\ = S X Cr x 11(1\i1.) X (1 +N) 

c.v . . chiria rll1llflli1, 

S - suprafata ocupaU! temporar; 
CI' - cresterfl medie IfI exploellabilitC1LI;: a fll'borClldui lo[al ; 
P(ML) . pret l1! mediu al lIIwi melnl Cllb de !l)(lsa lemnoflsa; 
N - coeJkien!. 

(J.I'. 1 . TQl'l.ET 

5= 1,)2 10h;l ; 
CI''' 5,5 111<:/11<1, {SpCCIC'I ele baza gorun, clasa IV, conform O.M.694/20 16, fllH:\: d I I 

P1MLJ ~- 164,00 ..... 1,70"" 278,80 ICI, 

N "" coeficinlul reZlillat ca sumH CI notelor pl'evazute in eHlexC1 nI' ti dupa nun l ;1 'lK. 
1 ,Pfldpri Sllll(\l t! pe tel'enul'i C\.I inclinare mai J1l1tre de 35 dt" gl,:ck ,1: 
2 Amplasarea fata de S[fltililli ba lneflre ( B. H!:'l'culane ) '" 80 P 
lAl11plasarea IH Sllb 2 kl11 fma de fllllQs trazi Sllll drullluri I1Hlin!l.d .. - . II "1-

40 p; 
4,Pol1derea rOI1,hdui forestier Jlfll ional, in cHdnd JudetLllui c:.11' 0I:-· :'i ~ 
40%): IOp. 

N " 1 a .,. Ma .,. 40 .,. 10 • 140 Il 

CI I,\ = 1,3210 x 5,5 .'\ 278,80 x ( 1 +l40 ):c 285.612,62 Ic" 

\1 a. 108 

S "0,Y258 11,; 
CI::: 5,5 I1lc/ho, (specia d~ baza cer, ChlS(l!V. conform O.M 69412016. ;lIlt::': <l I ~r 
IJ(ML) '" 16[1,00 x 1,70 = 27R,RO Ici; 
N Z l;odiclIl!ul rezll.ltfH (.;,1 SlIllHl a 110!l.!I(H preVuLLIte in unexl:llll' . .:I dupu (,; W: l l l i l ',. 

I.pflduri de pe versan t i cli re!::ii SI dill jurul 'LYOMel(JI' ":,'1 , 

P<lSlIC1Vfll!<l TopitI, Il1caeha te in tlp,1I flll1c tiollal T(II) :: III r: 
2,Alllplasarefl ffllo d~ statiuni bll lneare ( B . Hercldane ) = gO P 
) AlllplHSfll'CfI In Sllb 2 klll fala de eHl!oslrazi SI clnlJnuri n<lllonak t dH'J'''!1 

p; 
4.PondercfI rondldlli rores tier I1f1tionnl. in cadrul juc1ehdlol CHIiIS':-"" 
40%) = 10 p. 

N ., 10 + 80 + 40'" 1 a = 140 p. 

CII \ = 0,9258 .... 5,S x 278,80 .\ ( 1+ 140 ) = 200.1 GG,(iG 1,,1. 

:, = 2,2307 ha; 
CI" 5,5 mclhn, (::ipe(.;1C\ de balfl (.;er, cJ8sn IV, conform O M 694/2U16. rt lle .\ill!/ ; 

PI,Y1 1.) '" 164,O()x 1,70: 278 ,801l!1 , ~\O~"'A 
..-",,"C ... 'G 

'i~1il~~0\ C~ ~ ~~ SI. C 19 



N:;; coefi cil1lul rezultR I t.:a SlIIlHI" !lotelor pl'eV<lZlIIe in I.II1<;:Xil 111 I.! dupii \'l ,I I , :1
'
" 

) Paduri ele pe vel'SClil tl di recl i si dm jllnrJ Izvoarelor r.; <d'~ ,1111111.'11 1,,"1 /' ,1 p.: 
loplel, il1(.;ac!nt te in tip Li I J"unr:;llonal T(lI) '" 10 p; 

2.All1plasarea fa la eJe stat iuni ba lnea re (B HercuJane) '" HO Jl. 
J Amplasare,] In stlb 2 kl11 [ali! ele autos lrazi sau drUIl1U1'1 1l i'lI IOI1i:ll' , '\1', , 

4,Pollclerel1 fondului forest iel 1l81JOlHtI, 111 c<rdnrJ judelul\1I Cctld~j .St' VI: J ,:1 ' . I 
" 10 p. 

N" 10+80 HO+IO" 140p 

c""" 2,2 307" 5,5" 278,811 " ( 1+140)" 482.2 98,31 Ici. 

TOTAL Cr l/\ = % 8.0 77, 59 leih ll1 plus TVA 18J. 9JI.!,74 Ici 

C. CONT1V\VALOARllA PIJ,i;RD~I{JJ 1l1, CRESTE1"'; 

s~· calcu leaza Cli fO l'llilllfl 

U(I, 1. .1'1);; S .'\ P(~'JL) .\ ( V(I~ ,'\I'I • VA ) ,\ N I 

I1l vl MI' COl1tJ'C\VeilOflrea J.m: relerr i ele creste re; ! 
,') " Slip l ll[;-I!Cl OClIjJH t <l telllpol"<1I"; 

PU"II.) .. pre tulll1edill ,IIIL'Hl I Ille tru cub de Il1flSa JeI11JlOaSfl, 

V~!;;\:I') • vol unn ll masei lell l110aSe 1<1 explo<ltab i ll[a le 111 rU llctle cle Spt'Cl i t 

pr incipala de bAzH coreSpUIlZa tofll 'e cond i tiilo r S!CltIOIlIl!t; "1 ~Ic bOll
t
i
il

1, 
r!ces lora, 

\1" . volulllul aC!lIaJ <r11l1<1sei leil1noase Iti hect'lr; 
, 

NI· coeficient (ega l Cli 110[a acordata pemnrl :criteriul preVaZll 1 la Ilr cr:. ) din 
Ill1exa nI". 4). 

:S ". 1.J21 011<1; 
I'(ML) " 164,00x 1,IO= I77, IOlei; 

VrJ::xl') "" 125 Illc/ha (specia prillc ipalClIll('l.l 0ritll ra cmpinllil (hn b~IRI' 1 <:I eh ii '1 ,; < 

694/2016 EllleX<l 11i" 1), 
\' \ ,-.' :;3 + 24,5 (creSIf.!rt:1\ Cll rel1l(1)::: 57,5 J11c/hfli 
N I =<IO 

nil' 1.11) "" 1,3 21 o x J n, J o x (J 25 - 57,5) x J o "" J 00.8 S8, J 7 1(:' i 

~ "~ 2,2JU7 ha; 

I'IMI )" 164,00 x 1,70 = 278,80 le;, 



V(EXP) = 245 !nc/ha (specia principala majoritara cer di n las tari, clasi1 IV COIl!tJl'l': l ( , . 

694/20 ! 6 anexa nr. 1); 
V.,= 142 + 35,0 (cresterea curenta);: 177.f) I11c/ha: 
N, " 10. 

Il ,VLlI): 2,23117 " 278,80 " (245 - 177,0) " 10: 422.905,03 lei. 

TOATAL D,VL"": 583.763,20 Ici plll s TVA 11 0.9 15,01 lei. 

D. VALOAREA OIl IECTELOR CA RE SE DEZAFECTEAZA 
, NU ESTE CAZUL 

E. Cl-Illl.T UIELI Il ll l~E I NŞTALAI~EA VEGETAT IEI FOIHcSTIEHE 
Si intretinere n acesteia pana la rea lizarea sta rii ele masÎ'" 47.539,tJO lei plus TVA 9.032.4 1 11:1 

SEr OCOL, 
II1g. Grigol·e BARD 

FOND FOREST IEIl , 
IIlg. Gheorg~le MOATJ: J~ 

-==::::lCr -
~'\'"1....,,: 
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REGIA NATIONAIĂ A P~DUR1LOR o ROMS!L\h: 
DIReCTIA SILVlCA CAAAS.SEVERlN 
OCOLUL SILVIC BAlLE HfRCUIANE 

str. Castanilof, nr. 18, Baile Nereu/ane, cod poştal 325200, ur~/ . 
Tel./Fax.025S·S60S18,560510 

MINISTERUL APELOR SI I'ADURILOIl 
GARDA FORESTI[RA TIMISOARA 

In Menr i, DOMNULUI INSPECTOR ŞEF. ing_ Ioan FAUR 

În -:OllfOI'l1ll1<11e cu prevederile fir! 20 elin Or'dinu l Ministerului l'vkdillilii ~ I !)<ldl' ; ' !Ll, tor 
!II i""111 L'I'{))"uhil so licllflrea se TR,4\NSELECTRICA SA ele OClIjJc:re lempO l"i1l'11 fi SlIpl'i l k' I I." d, 
Il' I~I1!1rt (O I'tSlle re Sil uelle in I'flZC\ comunei Top /el, U.P I .~ Topkr, li fI. 9, 108, ) I B 111 ~I.'(IP; ;' 
L) hll"(; ti\'uiu i (l"iISCtI "LEA 400k\l Portile de Fier. AJllllfl" 

\ 1 1, ,\1 

t" '~' ~ \ ' 
.' flt tU I ~ 

Ing 
ŞEI- OCOL. 

le - AjWAC 
)/ , V/ ___ . 
~ 



• • 
REGIA NATIONALA A P~DURlLOR • ROMSILV4 

DIRECJlA SILVlCA CAAAS·SEVERlN 
OCOLUL SILVIC BAllE HERCULANE 

str. (;astanilor, nr. 18, Baile Herculane, cod poşw1325200, C~IK 
Tel./Fax.025S·S60518,56051O -_ .. _- ... _._---------~--------_ .. -

M[N[STERUL APr'.LOR S[ PADUR[LOR 
GARDA FOREST[ERA T[M[SOARA 

[n ,"n[i, DOMNULUI INSPECTOR ŞEf - ing. Ioan FAUR 

În conl'orll1itfll'c el i ,nl, 39, alin (6) si (7) din Lcgefl Il!", 46/200S - Cnclul .'I I\l j ~ 
PIli) OUG Ilr. 133/2015, va Î l1şliin~i1m c~ beneliciHnd se '!'RAi\ISELECTHI CA SA 1'. , ,i I 

((Jlllune! rOPLET terelHlI'i forestierc in folosÎlllti tel1lpoi'f1 rti, oc upate anterior (In ~L , It:; 1,1t;, ' 
lrlJ'C s<'i Illi fje: redate în circuitul s ilvIc si tlU se Inreg istreaza Cli datorii IIl.dalEl p i'eze lllt:J 

ŞEF OCOL, 
Ing, 

_ ... ,'-•.. / t":.-·r- -, 
". /: .. , ' ./ ,_/ > .. - -- /" 

/ 

" : ~ .. ,' 
, '" , 'o 



, 
i 

! 
i 
j ~J:iIifJ 
1 
I 
1 
1 
I 

1 • 

~ ~l~ l 
; 
1 

r 

" 

, 
! 
• 
'1 , 

'. ! ' 

, , 
, 
.1 
j 

" , .. , 

! , , .. 
I f , , " .. 

. . 
;, .'. 

f: .. 

,: , , 



/II?. / J-ft(z J,-<>f 2NO 
Silvica Caras-Sc\'erin 

ii1\' ic Baile Hercul anc 

x&t SI(\!( M(, 
RARE NT. JCI 

SE APROBA VALOAREA DE 47.539 LEI 

Director 

'RE 

filuna..fLArU 2d C-

Dr. ing. Petru Daniel POLITA 

DEVIZ IMPADURIRI LEA (scoatcr temporara din FF pe perioada de 10 ani) 

:4)18 

Sim bol Speci ficari V.M. Cant itate P ret Mate ria le M:lnopera Utilaj (' Tra n»po rt To ial 
al-ticol unitar 

- Iei · - Iei - - Iei - - Iei - - Iei - - lei -
I c li Transportul p<nclilor p"n (l'LIrtan: dm:cta · talie mica. p3n!3 21-30"/0, mii bile. 20,390 28,18 0.00 574,59 OJ>O 0,00 574,59 

d~anUi 1000(90 1-11 (0) m 

b CUrallrQ termului III vc<k.ea impadunrii • specii iC'boltsc. conditi I ar 448,000 6,23 0,00 2.79 1,04 0.00 0,00 2.79 1,04 

mijloc" 

Lb Plaru""Q",,,clllooin>'W'ClRlermnerregJl1t,mpoim,dc:stinate miibuc. 20,.390 1.0]8,99 0,00 21 .135,01 0.00 0,00 21 .18S,OI 

reimpaduri.i, _ <;Qf1diti, mijlocII, executa vClreLe,sap,a gropile si pLanlC1V..a 

puietu 

A.H MobIlizarea manuala a solului mjurul pUleti!or In pllllllahi,.scman;uull mii buc. 20,390 220,97 0,00 4.S05,S8 0,00 0,00 4.505,58 

? ~ dire<:te SI regena1lr1 nalurale - teren pregatI! anterior, prasIla 1, conditii I 
::. • o:- U50IIfe 

RevllULlCI plalltatiilor SI semanatunlor d,recte + 11 -20 puieti rcvizulllfllr ar 448,000 3,47 0,00 I 554,56 0,00 0,00 1.554,56 
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ROMÂNIA 
JUOEŢUL CARAŞ-SEVERJN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

HOTĂRÂREANR.6 
Din data d. 15.02.2018 

Privind aprobarea Planului de actiuni şi lucrAri de interes local pentru beneficiarii 
d. ajutor social pe aDul 2018. 

Consiliul Local al Comunei Toplet. intrunit În şedinţa ordinară din data de 15.02.2018; 

Având in vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Comunei Topleţ; 
- Raportul favorabil al compartimentului de resort, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Toplel; 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliul Local; 
- art.6 aJin .(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat. cu modificările şi completArile 
ulterioare 
- art.28, alin.(I)·(3) din Hotărârea Guvernului DT.501201 I pentru aprobarea Nonnelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.4 I 61200 1; 

in temeiul art.36 alin.(I) , alin.(6) lit.a), pct.2 şi alin.(9) , art.45 alin.(I) şi art.1 15 olin.(I) lit.b 
din Legea nr.21S1200 I a administraţiei publice locale. republicată, cu modificările şi completArile 
ulterioare . 

HOTĂRĂşTE: 

Art.l. - Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2018, pentru persoanele 
apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform soexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 

Art.2. - Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Blidaru Ion -
Viceprimar al Comunei Toplet. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică următoarelor institutii : 
- Institutiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin; 
- Agentiei Judetene pentru Plăti şi Inspectie Socială Caraş-Severin; 
- Compartimentului Autoritate Tutelara; 
- Primarului Comunei Topleţ; 

- Viceprimarului Comunei Toplet; 

Preşedinte de şedinţă, 
ContrasemneazA , 
Secretar delegat 

Olaru Nicolae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

ANEXA LA 

HOTĂRÂREA NR. 6 

Din data de 15.02.2018 

Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social pe aoul2018 

Nr.Crt. Obiectiv Actiuni şi măsuri întreprinse 
Termen de Resurse Responsabili 

realizare 

a)Indepărtarea resturilor vegetale • 

adunarea corpurilor străine. a)Permanent 
Întreţinere spaţii verzi şi a b )Încărcarea şi transportul Beneficiarii Legii 

1 
b )Permanent Blidaru Ion 

terenurilor sportive gunoaielor. 41612001 
c)Lunile 3-5 

c)Văruirea pomilor din domeniul 

public al comunei 

Adooat resturi vegetale , frunze Blidaru Ion 

Lucrări de întreţinere în uscate şi corpuri străine. Beneficiarii Legii 

2 
exteriorul şi incinta clădirilor încărcat şi transportat gunoi la 

Pennanent 41612001 
şi instituţiilor publice containere. 

Curăţenie interioară 

î 



Curăţarea şi întreţinerea albiei Tăiat spini şi resturi vegetale pe Blidaru Ion 

3 
râului Cema şi pârâurilor ce ambele pArti. Adunat PET -uri şi 

Permanent 
Beneficiarii Legii 

se varsă în acesta (Săcărştita. resturi vegetale şi transportate la 41612001 

Bigăr, Birza) container 

Intretinerea şi curăţarea Curăţarea şi îndepărtarea resturilor Beneficiarii Legii 
Blidaru Ion 

4 şanţurilor de scurgere a apelor vegetale , a mărăcinişurilor , a Permanent 
416/2001 

pe raza comunei Toplet gunoaielor, săpături manuale 

Lucrări de întretinere a Curăţarea resturilor vegetale aflate Blidaru Ion 

acostunenhliuipe lungilnea la marginea drumurilor . adunat Beneficiarii Legii 
5 drumurilor comunale şi gunoaie, încărcat gunoaie în Permanent 

41612001 
judetene pe raza comunei mijloace de transport şi transportat 

Toplet la containere de gunoi 

Lucrări de întretinere în zona 1 Indepărtarea rnărăcinişurilor • a Beneficiarii Legii 
Blidaru Ion 

6 cimitirelor, în sahli Toplet şi resturilor vegetale din zona Permanent 
416/2001 

în satul Bîrza cimitirelor 

întretinerea în sezonul rece a 
Indepărtarea zăpezii cu mijloace Blidaru Ion 

mecanice şi manuale şi Lunile Beneficiarii Legii 
7 drumurilor şi străzilor în zona 

împrăştierea materialelor 11,12,1,2,3 41612001 
comunei Toplet antiderapante 

Întreţinerea drumurilor 
Săpat şi nivelat eroziunile pe Blidaru Ion 

drumurile agricole mecanic şi Beneficiarii Legii 
8 agricole extravilane pe raza Permanent 

manual în extravilanul comunei 41612001 
comunei Toplet 

Topleţ 



Diferite activităţi de intreţinere şi 

Alte activităţi de interes şi 
reparaţii ocazionale de producerea 

9 unor fenomene naturale. 
utilitate publică 

împrru;tiat piatră spartă . săpături 

manuale . etc. 

Intretinerea tuturor podurilor 
Decolmatări tuburi de beton de la 

10 şi podeţelor pe raza comunei 
poduri pe raza comunei Tople! 

Tople! 

NOTĂ: Luna 1 = ianuarie - Luna 12 = decembrie 

Preşedinte de şedinţă, 

~ 

Beneficiarii Legii 
Ocazional 

41612001 

Beneficiarii Legii 
Ocazional 

41612001 

Blidaru Ion 

Blidaru Ion 

Contrasemnează, 

Secretar delegat 
Olaru Nicolae 

7 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

HOTĂRÂREA NR. 5 
DIN DATA DE 15.02.2018 

Privind modificarea HotAririi Consiliului Local al Comunei Toplel cu or. 55126.10.2017 
privind aprobarea contributiei de la bugetul local al comunei Topleţ aferentA obiectivului de 
investiţie "Reabilitare pod peste râul Cerna in localitatea Toplet, judetul Caraş-Severin" 

Consiliul Local al Comunei Toplet, Întrunit in sedinta ordinară, din data de 15.02.2018; 

Având in vedere: 
-Modificarea devizului general al documentaţiei de avizare 8 lucrărilor de interventii pentru obiectivul 
de investitie "Reabilitare pod peste râul Cema În localitatea Toplel, judeţul Caraş-Severin" 
- OUG Nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare local! cu completArile si modificari le 
ulterioare ; 
- Documentaţia de avizare a lucrărilor de interventii pentru obiectivul de investitie "Reabilitare pod 
peste râul Cema în localitatea Topleţ, judeţul Caraş-8everin", întocmită de către APECC Timişoara; 
-Proiectul de hotarare si Expunerea de motive a primarului comunei Toplet : 
-Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate, din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Toplet; 
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tople,; 
-Prevederile art. 44, alin.(I) si alin (4) din Legea nr. 27312006 a finanlelor publice locale, cu 
modificările şi completarile ulterioare; 
-Hotărârea Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaliilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completArile ulterioare; 

în temeiul art.36, alin. (2),Iit. "b" şi alin. (4), lit. "d", precum şi ale art. 45, alin. (I),coroborate 
cu art. 115. alin. (1),lit. "b" din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatA, cu 
modificările şi completArile ulterioare: 

HOTĂRĂşTE 
Art. 1. Articolul 1. Din HotArirea Consiliului Local al Comunei Toplet cu nr. 55/26.10.2017 
privind aprobarea contributiei de la bugetul local al comunei Tople. aferentA obiectivului de 
investitie "Reabilitare pod peste râul Cerna in localitatea Toplet, judetul Caraş-Severin" se 
modificA şi va avea urmAtorul cuprins: 
«Art.l. Se aproba asigurarea finantării in sumA de 442.177.70 lei din Bugetul Local al 
comunei Toplet. reprezentand categoriile de cheltuieli care nu se finantează de la bugetul de stat 
prin Programul National de Dezvoltare Locala. pentru obiectivul de investitie "Reabilitare pod 
peste râul Cerna in localitatea Toplet. judetul Ca ras-Severin".» 
Art. Il. Primarul comunei, domnul Haşcă Ilie va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate. 
Art. lli .Prezenta hotărâre se comunică, prin intennediul secretarului comunei Toplet În tennenul 
prevăzut de lege, primarului Comunei Toplet şi prefectului judeţului Caras-Severin şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a unitatii. 

Preşedinte de şedintă, 
ContrasemneazA. , 
Secretar delegat 
Olaru Nicolae 



, 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERJN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

HOTĂRÂREA NR. 4 
DIN DATA DE Is.o2.2018 

Privind modificarea HotArârii Consiliului Local al Comunei Toplet cu nr. 54/26.10.2017 
privind aprobarea indicatorilor tebnico-ecoDomici rezultati din documentatia de avizare a 
lucririlor de interventii pentru obiectivul de investitie "Reabilitare pod peste râul Ceroa in 
localitatea Toplet, judetul Caraş-Severin" 

Consiliul Local al Comunei Toplet, Întrunit in sedinta ordinară, din data de 15.02.2018; 
A vând În vedere: 
-Modificarea devizului general al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul 
de investitie "Reabilitare pod peste râul Cema În localitatea Toplet,judetul Caraş-Severin" 
-oua Nr. 2812013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală cu completArile si modificarile 
ulterioare ; 
- Documentatia de avizare a lucrărilor de interventii pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare pod 
peste râul Cerna În localitatea Toplet, judeţul Caraş-Severin" ,ÎntocmitA de către APECC Timişoara; 
-Proiectul de hotarare si Expunerea de motive a primarului comunei Toplel : 
-Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate, din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Toplet; 
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Toplel; 

-Prevederile art. 44, alin.(I) si alin (4) din Legea nr. 27312006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completări le ulterioare; 
-Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanlate din fonduri publice, cu 
modificările şi completări le ulterioare; 

în temeiul 811.36, alin. (2), Iit. "b" şi alin. (4), Iit. "d", precum şi ale art. 45, alin. (I),coroborate 
cu al1. 115. alin. (1), lit. "b" din Legea administratiei publice locale nr. 21512001 , republicată, cu 
modificările şi completări le ulterioare: 

HOTĂRĂşTE 
Art.l. HotArirea Consiliului Local al Comunei Toplet cu nr. 54/26.10.2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico.economici rezultati din documentatia de avizare a lucrArilor de intervenţii 
pentru obiectivul de investitie "Reabilitare pod peste riul Cerna În localitatea Toplet,judetul 
Caraş-Severin" se modifici, dupA cum urmeazi: 
«Anexa la HotArirea Consiliului Local al Comunei Toplet cu nr. 54/26.10.2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico.economici rezultati din documentatia de avizare a lucrărilor de 
interventii pentru obiectivul de inVestitie "Reabilitare nod peste râul Cerna În localitatea Toplet. 
judetul Ca ras-Severin" se Înlocuieste cu anexa la prezenta hotArire.» 
Art. D. Primarul comunei , domnul Haşcă Ilie va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate. 
Art. III.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Topleţ. În termenul 
prevăzut de lege, primarului Comunei Toplet şi prefectului judetului Caras-Severin şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişarea la sediul . şi pe pagina de internet a unitAţii. 

Preşedinte de şpY 
ContrasemneazA , 
Secretar delegat 

Olaru Nicolae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ·SEVERJN 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

ANEXA 
LA HOT ĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

NR.4 
Din data de 15.02.2018 

Privind indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investi(ie "Reabilitare pod peste râul 
Ceroa În localitatea Toplet, judeţul Caraş-Severin" 

Valoarea totali a investitiei (lNV), inclusiv TVA este de 1105 709,70 lei, din care, constructii 
montaj (C+M) = 817480,11 lei (inclusiv TVA). 
Valoarea totală a investiţiei (INV), firă TVA este de 929940,55 lei, din care, construcţii -montaj 
(C+M) = 686 958,07 (fliri TVA). 

Categoria de importanţi: B- HG nr. 766/1997; 
Categoria construcţiei: 3 . STAS 4273/1983, art. 2.11; 
Clasa de importantă; IU definitivA principal-STAS 4273/1985, art. S.l j 
Clasa de ÎncArcare tonaj limitat la 10 t. 
Lungimea suprastructurii podului 69,70 mj 
LAlimea podului 4,95 m; 
Gabaritul podului 3,10 m; 
Trotuare 21:0,65 m; 
Suprafata afectatA de lucrări este de 528 mp şi include doar podul 
Se apreciază cA lucrArile proiectate se vor realiza, in condiţiile unei finanţAri continue, in 9 luni. 

SURSELE DE FINAN ARE A INVESTI IEI: 
Nr. Indicatori Valoareindicatori 

crt:... -I-"'"'""',.----,-----,,--,-,.----!-:-=-==:-:-:--------1 
1 Valoarea totala a roiectului 1.105.70970 lei 
2 Valoarea cheltuielilor de la bugetul de 663.532,00 Ici 

stat 
3 Valoarea cheltuielilor de la bu etullocal 442.177 70 lei 

Preşedinte de şedin1A, 
Contrasemnează , 
Secretar delegat 

Olaru Nicolae 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ·SEVERJN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

HOTĂRÂREA Nit 3 
DIN DATA DE 15.02.2018 

Privind modificarea HotAririi Consiliului Local al Comunei Topleţ cu or. 53/26.10.2017 
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrArilor de interventii pentru obiectivul de 
investitie "Reabilitare pod peste riul Cerua În localitatea Topleţ, judetul Caraş-Severin" 

Consil iul u>cal al Comunei Toplet, intrunit in sed inta ord inară, din data de 15.02.2018; 
Având în vedere: 
-Modificarea devizului general al documentaţiei de avizare a lucrări lor de interventii pentru obiectivul 
de investitie "Reabil itare pod peste râul Cema in localitatea Toplet,judetul Caraş-Severin" 
- OUO Nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare local! cu completarile si modificarile 
ulterioare ; 
- Documentatia de avizare a lucrărilor de interventii pentru obiectivul de investitie " Reabilitare pod 
peste râul Cema in localitatea Toplet,judetul Caraş-Severin" , întocmită de către APECC Timi şoara; 
-Proiectu l de hotarare si Expunerea de motive a primarului comunei Toplet : 
-Raportul de spec ial itate al Compart imentului de specialitate, din cadrul aparatu lui de specialitate al 
primarului comunei Toplet; 
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consil iulu i Local al Comunei Tople,; 
·Prevederile an. 44, alin.(I) si alin (4) din Legea nr. 27312006 a finanlelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-HotArârea Guvernu lui nr. 907/20 16 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentaliilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/pro iectelor de investi1i i finan1ate din fonduri publice, cu 
modificările şi completArile ulterioare; 

in temeiul art.36, alin. (2), lit. "b" şi alin . (4), lit. "d", precum şi ale art. 45, alin . ( I),coroborate 
cu art. 11 5. alin. ( 1), lit. "b" din Legea admini straţiei publice locale nr. 2 1512001, repub licatA, cu 
modificări le şi completArile ulterioare: 

HOTĂRÂŞTE 
Art.1. Hotirârea Consiliului Local al Comunei Toplet eu nr. 53/26.10.2017 privind aprobarea 
documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii pentru obiectivul de investitie "'Reabilitare 
pod peste râul Cerna în localitatea Toplet, judetul Caraş-Severin'" se modifică, dupA cum 
urmează: 

« Devizul general al documentatiei de avizare a lucrArilor de interventii pentru obiedivul de 
investitie " Reabilitare pod peste râul Cerna în localitatea Toplet. judetul Ca ras-Severin" se 
înlocuieşte cu devizul general privind cheltuielile necesare realizArii lucrArilor de interventie la 
obiectivul de investitie "Reabilitare pod peste râul Cerna în localitatea Toplet. judetul Caras
Severin". prevăzut în anexa la prezenta hotArâre.» 
Art.D . Primarul comunei, domnul Haşcă Ilie va asigura ducerea la îndep linire a prevederilor 
prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate. 
Art.III ,Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretaru lui comunei Toplet in termenul 
prevăzut de lege, primarului Comunei Toplet ş i prefectului judeţului Caras-Severin şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişarea la sed iul primăriei, precum ş i pe p'agina de internet a unitătii , 

Preşedinte de şed inţă, 

Contrasemnează , 
Secretar delegat 

Olaru Nicolae 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLET 

HOTĂRÂREANR.2 
Din da.a de 15.02_2018 

Privind aprobarea bugetului local al Comuaei Toplet, pe l.u12018 

Consiliul local al comunei Toplet,intrunit În şedinţa ordinarA din data de J 5.02.2018; 
Văzând expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al 

Comunei Toplel, pe anul 2018, a primarului Haşcă Ilie; 
Văzând avizul comisiei de specialitate a Consi liului Local şi raportul compartimentului de 

specialitate din cadrul aparatului propriu; 
Având în vedere adresa cu nr.228 din 10,01.2018 a Direcţiei Generale Regionale a Finantelor Publice 
Timişoara,Administraţia Judeţeană a Finan,elor Publice es, Serviciul Sinteza ş i Asistenta ElaborArii şi 
Execuţiei Sugetelor Locale prin care ne-au fost comunicate sumele rezultate În urma repartizării, pe anul 
2018 ş i a estimărilor pentru anii 2019-2021 , a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată În 
conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2I20 18 (pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor etc., pentru finantarea drepturilor asistentilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare, pentru finanţarea ajutoru lui pentru 
Încălzirea locuintei cu lemne, pentru beneficiarii de ajutor social, pentru plata stimulentelor educaţionale 
acordate copii lor din familii defavorizate precum şi repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit,sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ş i a cotelor defalcate 
din impozitul pe venit),adresa cU.nr. 731129.01.20 18prin care ne sunt repartizate sumele defalcate din 
TVA ptr. finanţarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor etc. destinate chelt. prevăzute la 
art.I04, alin. 2, lit.b-d din Legea educaţiei naţionale nr.1I2011 şi adresa nr.SIS din 30.01.2018 prin care 
ne-a fost comunicată repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
bugetele locale ş i adresa cu nr. VIII1334 din 18.01.2018 a Consi liului Judeţean Caraş - Severin prin 
care ne sunt repartizate sume defalcate din TVA şi cote defalcate din impozitul pe venit pe anu l 20 18 ş i 
estimări pe anii 2019-2021; 

Tinând cont de prevederile legii nr.2I2018 a bugetului de stat ,a legii nr. 21512001 privind 
administratia publică republicată, a Legii 98 1 2016 privind achiziţiile publice, precum şi a legii nr. 
27312006 privind finantele publice locale, care prevede la art. 14 alin.4 că nici o cheltuială din fonduri 
publice locale nu poate fi angajată, ordonată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi dacă nu are 
prevederi bugetare şi surse de finanţare , vă prezentăm următoarele: 

Având În vedere prevederile legii nr. 212018, a bugetului de stat pe anul 2018; 
Tinând cont de prevederile Legii nr. 9812016 privind achiziti ile publice, cu modificările ş i 

completări le ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 14, alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificările şi completArile ulterioare; 
In temeiul art.36 alin. (2), Iit.b) şi art. 45 alin. (2), din Legea nr. 21512001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările ş i completarile ulterioare; 

HOTĂRĂşTE 

Art. 1- Se aprobA Bugetul propriu al ComuDei Topleţ, pe surse de venituri in sumA de 3.317 mii lei ptr. 
program 2018 şi estimAri pc &Dul 2019 suma de 4.251 mii Iei, pc anul 2020 suma de 2.868 mii lei şi pe anul 
2021 suma de 2.267 mii lei, iar pe partea de cbeltuieli pe anul 2018 insumeazlli 3.955 mii Ici (suma de 638 
mii lei din excedentul anului 2017,pe secţiunea de dezvolta re) şi estimAri pe anul 2019 suma de 4.251 mii 
lei, pe anul 2020 suma de 2.868 mii lei şi pe anul 2021 SUlDa de 2.267 mii lei conform annei nr 1, parte 
integrantA din prezenta hotArire. 



Art. 2 - Se aprobă utilizarea sumei de 638 mii lei din excedentul anual al bugetului local rezultat 
la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2017, c," sursA de finantare a cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare in anul 2018, dupi cum urmează : 
a) Suma de 10 mii lei, la cap.51.02. "Autorităţi publice şi actiuni externe", titlul 58 in anul 2018 
pentru obiectivul de investiţie "GrAdiniţă 2 grupe Toplet" ; 
b) Suma de 10 mii lei, la cap.51.02. "Autorităti publice şi actiuni externe", titlul 70 in anul 2018 
pentru obiectivul de investitie Elaborare PUG (plan Urbanistic General) ; 
c) Suma de 589 mii lei, la cap. 67.02. "Culturi, recreere şi religie ", titlul 58 in anul 2018 pentru 
obiectivul de investitie "Modernizare şi dotare CAmin Cultural Birza" ; 
d) Suma de 29 mii lei , la cap. 83.02 "Agricultură, silviculturA, pisciculturA şi vânătoare ", titlul 
70 in 8nul2018 pentru obiectivul de investitie "Elaborare amenajamente pastorale". 
Art 3 • Se aprobA lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 in sumA de 1.617,5 mii lei, conform anexei 
nr.2, parte integrantA din prezenta hotArâre. 
Art. 4 - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotAriri se incredinteazA primarul Comunei 
Toplet şi compartimentul financiar contabil al Consiliului Local. 
Art. 5 - Prezenta hotArire se comunicA Primarului Comunei Topleţ, serviciului contabilitate din cadrul 
PrimAriei Comunei Toplet, Institutiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, Directiei Generale a Finantelor 
Publice Caraş-Severin. 

Contrasemneazi 
Secretar delegat 
Olaru Nicolae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

ANEXA NR. 1 LA 
HOTĂRÂREANR2 

DIN DATA DE 15.02.2018 

Privind aprobarea bugetului local al Comunei Toplet, pe anul 2018 

Pe surse de venituri În sumA de 3.317 mii lei ptr. program 2018 şi estimări pe 80ul2019 suma de 
4.251 mii lei, pe anul 2020 suma de 2.868 mii lei şi pe anul 2021 suma de 2.267 mii lei situaţia se 
prezintă astfel: 

Mii lei 
DENUMIRE PROGR EST.I~ ESTIMARI 

INDICATOR COD 
AM RI 2019 2020 ESTIMAR 
2018 12021 

Impozitul pe venituri din transferul prop. 03.02.18 5,50 5,80 5,80 5,80 
imobiliare din patrimoniul propriu 
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 126 122 122 122 
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe 
venit 04.02.04 291 434 433 445 
Echilibrarea bugetelor locale 
Impozit şi taxe pe clădiri 07.02.01 90 95 95 95 
Impozit şi taxe pe teren 07.02.02 60 60 60 60 
Taxe judiciare de timbru ş i alte taxe de timbru 07.02.03 5 5 5 5 
Sume deraleate din TV A ptr. finanţarea chelt. 11 .02.02 482,2 519,2 521 ,20 522,20 
descentral izate 
Sume deraleate din TVA ptr. echilibrarea 11.02.06 1.112 1.634 1.306 692 
bugetului 
Impozit pe mijloace de transport 16.02.02 60 60 70 70 
Alte impozite şi taxe 18.02.50 15 15 15 15 
Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 60 40 60 60 
Alte venituri din taxe administrare 34.02.50 15 15 15 15 
Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.02.01 35 30 40 40 
Alte venituri 36.02.50 80,80 50 100 100 
Vărsăm.din secţ.de funcţionare ptr.fin. secţ. de 37.02.03 -120 O O O 
dezvoltare 
Vărsăminte din sectiunea de functionare 37.02.04 120 O O O 
Subventii ptr. acordarea aiutorului Încălzire lemne 42.02.34 20 20 20 20 
Finanţarea Prog. Naţ. De Dezvoltare Locală 42.02.65 5135 O O O 
Sume alocate din bugetul AFIR , ptr.susţinerea 43.02.31 57 230 O O 
proiectelor din PNDR 2014-2020 
Fondul Eur. Agricol de Dez.Regionala (FEADR) 48.02.04 289 916 O O 
TOTAL GENERAL VENITURI 3.3 17 4.251 2.868 2.267 



Partea de cheltuieli a bugetului local pe anul 2017 ÎnsumeazA. 3.955 mii lei ptr. program 2018 
(suma de 638 mii lei fiind din excedentul anului 2017 pe sectiunea de dezvoltare) şi estimAri pe 
anul 2019 suma de 4.251 mii lei, pe anul 2020 suma de 2.868 mii lei şi pe anul 2021 suma de 2.267 
mii, cheltuieli care se concretizează prin: 

DENUMIRE CAP. PROGRAM 

INDICATOR SUBCAP. 
2()18 

Cheltuieli cu administraţia din care: 51.02 1.407 
Cheltuieli de personal 51.02.10 780,10 
Cheltuieli materiale 51.02.20 260,90 
Proiecte cu fin.ext. nerambursabilă 51.02.58 356 
Cheltuieli de capital 51.02.70 10 
Cheltuieli alte servicii publice generale 54.02 112 
Fonduri de rezervă 54.02.05 112 
Cheltuieli ordine publică şi siguranţă 

naţională (ISU) 61.02 10 
Cheltuieli materiale 61.02.20 10 
Cheltuieli cu învăţământul din care: 65.02. 175 
Cheltuieli materiale 65.02.20 165 
Asistenţă socială (tichete grăd iniţă) 65.02.57 5 
Alte cheltuieli (burse) 65.02.59 5 

Cheltuieli cu sănătatea din care: 66.02 329 
Cheltuieli de caDital 66.02.70 329 
Cheltuieli pentru cultură din care: 67.02. 799 
Cheltuieli de personal 67.02.10 118,10 
Cheltuieli materiale 67.02.20 91,90 
Cheltuieli de capital 67.02.70 -
Proiecte din fd.exteme nerambursabile 67.02.58 589 
Asistenţă socială 68.02. 448,20 
Cheltuieli de personal 68.02.10 115 
Ajutor social, indemnizaţii handicapaţi 68.02.57 290 
Ajutor Încălzire lemne 68.02.57 43,20 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare 70.02. 271 
Cheltuieli materiale 70.02.20 70 
Cheltuieli de capital 70.02.70 201 
Protecţia mediului 74.02. 200 
Cheltuieli materiale 74.02.20 200 
Agricultură,silvicultură,piscicultură ş i 
vânătoare 83.02. 29 
Cheltuieli de capital 83.02.70 29 
Transporturi 84.02. 174,80 
Cheltuieli materiale 84.02.20 71,30 
Cheltuieli de capital 84.02.70 103,50 
TOTAL GENERAL CHELTUIELI 3.955 

Preşedinte de ş-rv 

Mii lei 
ESTIMARI ESTIMARI 

2019 2()2() 

1.793 1.250 
850 900 
350 350 
593 -
- -
- -
- -

15 20 
15 20 

246 248 
236 238 
5 5 
5 5 

- -
- -

923 305 
120 125 
250 180 
- -

553 -
478,20 478,20 

120 120 
315 315 

43,20 43,20 

200 100 
200 100 
- -

300 250 
300 250 

- -
- -

295,80 216,80 
295,80 216,80 

- -
4.251 2.868 

Contrasemnează, 
Secretar delegat 
Olaru Nicolae 

ESTIMARI 
2021 

1.110 
900 
210 
-
-
-
-

10 
10 

149 
139 
5 
5 

-
-

219 
124 
95 
-
-

478,20 
120 
315 

43,20 

50 
50 
-

150 
150 

-
-

100,80 
100,80 

-
2.267 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERlN 

CONSILIUL LOCAL TOPLEŢ 

HOT ĂRÂREA NR.1 
Din data de 15.02.2018 

Privind alegerea preşedintelui de şed inţA. 

Consiliul Local al comunei Toplet,întrunit in şedinţa ordinară din data de 15.02.2018. 
Având În vedere prevederi le artA 1 din legea nr.21512001 a administratiei publice 

locale,republicată,cu modificările şi completări le ulterioare,prin care se precizeaza că şedinţele 
Consiliului Local sunt conduse de un consilier ales În conditii le art.37; 

în temeiul art.45 din legea nr.215/2001 privind administratia publică locala.,republicaUI.,cu 
modificările şi completArile ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

. 
.,. t _ ~ 

Art.l. - Se alege preşedinte de şedintă domnul/doamna consilier f:1.IHI'...5C {/ /?Ik 
care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului Local al ComuneiThplet pe o perioadă de 3 luni. 
Art.2. - Prezenta hotărâre intră În vigoare şi se comunică conform prevederilor legale. 

Preşedinte dfV ContrasemneazA, 
Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 


