ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 17.04.2018
Consilieri :
1. Branescu Nicu
2. Manea Ilie
3. Mustafa Belghin
4. Sova Gabriel
5. Condurachi Costica
6. Oita Dumitru
7. Cojbuc Dumitru
8. Turica Despina
9. Anton Ion
10. Pana Ionel

11. Moale Cristina
12. Marincea Nicolaie
13. Samoila Marian
14. Munteanu Mihaela
15. Cucuveanu Elena
16. Corman Adrian
17. Gherghin Nicusor

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 100/12.04.2018.
Dl Presedinte supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara a
Consiliului Local Murfatlar . Se arata ca nu sunt obiectiuni si se supune la vot , iar
in urma votului se obtin 16 voturi pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 5 puncte . Se supune la vot ordinea de
zi care se aproba cu 16 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri
pentru unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar.
Avand in vedere cererea Manastirii Sf. Teotim Basarabi cu numarul 2220
/04.04.2018 prin care solicita acordarea unui sprijin financiar in suma de 5000 lei,
in vederea desfasurarii activitatii de sarbatorire a Hramului Manastirii Sf.Teotim
Basarabi. Suma totala ce urmeaza a fi alocata este de 5000 lei , fiind prevazuta la
Capitolul 67.05.01 din buget, urmand ca unitatea de cult sa prezinte in maxim 180
zile deconturi de justificare.
Proiectul de hotarare are la baza urmatoarele prevederi legale:
- art. 3 alin. (3) OG 82/2001, republicată, actualizată, privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute în România,
- HG nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001;
In baza documentelor atasate la cerere, si anume:
- cerere-tip;
- declaratie pe propria raspundere a solicitantului precum datele , informatiile si
documentele prezentate corespund realitatii , precum si faptul că sprijinul financiar
solicitat se va folosi
exclusiv pentru realizarea activitatii menţionate în
documentaţia ataşată cererii-tip;
- copie documente privind atestarea proprietatii terenului Manastirii Sf. Teotim ,

-

respectiv HCL nr. 66 / 28.06.2011;
avizul Arhiepiscopiei Tomisului nr. 1042/ 03.04.2018 pentru obţinerea sprijinului
financiar;
copia certificatului de înregistrare fiscală;
adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul,
prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
memoriu privind prezentarea unui mic istoric al Manastirii cu Hramul Sf Teotim ;
fotografii ce atestă momente din desfasurarea hramului manastirii din perioade
anterioare.

Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei de evaluare cu nr. de inregistrare
2223/04.04.2018 , prin care stabileste faptul ca se indeplinesc simultan toate
criteriile de aprobare, conform HG 1470/2002, actualizată, republicată, privind
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanţei guvernului
nr. 82/2001 se supune spre aprobare alocarea de la bugetul local a unor fonduri
pentru unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru si 1 abtinere (Pana Ion ).
2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor de atribuire a
contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare
aferente Proiectului ’’Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul
Constanta”.
Avand in vedere:
- adresele nr. 944/UIP 2220/15.01.2018, nr. 3421/UIP 2258/06.02.2018 si nr.
7405/UIP 2331/19.03.2018 inaintate de catre Consiliul Judetean Constanta, privind
necesitatea aprobarii prin Hotarare de Consiliu Local, a Documentatiilor de atribuire
pentru contractele de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare
pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor din zona 1 Constanta, a
documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii
serviciului de salubrizare pentru activitatea de operare a Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor Tortoman, județul Constanța, a documentației de atribuire a
contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru
activitatea de operare a Stațiilor de transfer Hârșova și Deleni, județul Constanța, a
documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii
serviciului de salubrizare pentru activitatea de operare a Stației de sortare și tratare
mecano-biologică Ovidiu, din județul Constanța, in cadrul proiectului “ Sistem de
Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta’’ (SMID Constanta), in
vederea lansarii procedurilor de achizitie publica;
-Prevederile HCL Murfatlar nr. 3 din 29.02.2010 privind aprobarea participarii
orasului Murfatlar in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Dobrogea”;
-Prevederile HCL Murfatlar nr. 41 din 25.04.2013 privind aprobarea Statutului
modificat si completat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dobrogea”, la
care orasul Murfatlar este asociat;
- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale - republicare;
- Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 - republicare;
-Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicare,
Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” cu
sediul în municipiul Constanța, Bdul. Tomis nr. 51, Cabinet Președinte, județul

Constanța, CIF 26470391, înregistrată în Registrul Asociațiilor și fundațiilor la poziția
nr. 41/09.06.2009 pentru:
a) Delegarea, pe seama și în numele orașului Murfatlar , jud Constanta, a
gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a
deșeurilor;
b) Publicarea anunțului de participare aferent procedurii de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii pentru activitățile componente ale serviciului de
salubrizare prevăzute la art.1;
c )Publicarea Documentației de atribuire a contractului prevăzut la art.1, a
Studiului de oportunitate și a Regulamentului serviciului public de salubrizare a
localităților din județul Constanța, precum și efectuarea oricăror acte necesare
derulării procedurii de atribuire a contractului prevăzut la art.1, printre care elaborarea
răspunsurilor la clarificările înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea
modificărilor necesare în Documentația de atribuire a achiziției și a documentelor
adiacente solicitate de ANAP/alte instituții cu atribuții în acest sens, în cursul derulării
procedurii, evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor de la operatorii economici
participanți, întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor și a
oricăror documente în cadrul procedurii de achiziție necesar derulării și finalizării
procedurii de achiziție.
Se acordă mandat județului Constanța, prin Consiliul Județean Constanța, cu
sediul în municipiul Constanța, Bdul. Tomis nr. 51, județul Constanta, pentru:
a) Publicarea anunțului de participare aferent procedurii de atribuire a
contractelor prevăzute la art. 3 – 5.
b) Publicarea documentației de atribuire a contractelor prevăzute la art. 3 – 5,
precum și efectuarea oricăror acte necesare derulării procedurii de atribuire a
contractelor prevăzute la art. 3 – 5, printre care elaborarea răspunsurilor la clarificările
înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor necesare în
Documentația de atribuire a achiziției și a documentelor adiacente solicitate de
ANAP/alte instituții cu atribuții in acest sens, în cursul derulării procedurii, evaluarea
ofertelor, solicitarea clarificărilor de la operatorii economici participanți, întocmirea
dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor și a oricăror documente din cadrul
procedurii de achiziție necesare derulării și finalizării procedurii de achiziție.
Se împuternicește dl. Manea Ilie, reprezentant al U.A.T. Murfatlar, ca în
numele și pentru U.A.T. Murfatlar să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” documentele menționate mai
sus.
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru si 7 abtineri (Pana Ion,
Condurachi Costica, Samoila Marian, Cojbuc Dumitru, Cucuveanu Elena, Anton Ion
si Gherghin Nicusor ).
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unui contract de
inchiriere pentru o locuinta de tip A.N.L.
Avand in vedere cererea d-lui BARBU DAN, cu domiciliul in Murfatlar, str.
Fantanitei, nr. 1B, bl. Tineret, sc. B, apt.13, jud. Constanta, inregistrata la Primaria
orasului Murfatlar sub nr. 2012/28.03.2018 cu privire la schimbarea contractului de
inchiriere A.N.L. pentru locuinta din imobilul situat in str. Fantanitei, nr.1B, Bloc
Tineret, sc. B, etaj mansarda, apt. 13, la imobilul situat in str. Fantanitei, nr. 1B, Bloc
Tineret, sc. B, etaj 2, apt. 12;
In temeiul prevederilor art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea

Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte – republicare, cu modificarile
si completarile ulterioare,
Se propune spre aprobare Consiliului Local al orasului Murfatlar,
modificarea contractului de inchiriere pentru o locuinta de tip A.N.L., astfel:
- BARBU DAN, chirias A.N.L. in localitatea Murfatlar, str. Fantanitei, nr. 1B,
Bloc Tineret, sc. B, etaj mansarda, apt. 13, jud. Constanta conform Contractului de
inchiriere nr. 6030/22.09.2014 la adresa str. Fantanitei, nr. 1B, bl. Tineret, sc. B, etaj 2,
apt. 12, loc Murfatlar, jud. Constanta.
Chiriasul care solicita modificarea contractului de inchiriere A.N.L. are
datoriile achitate la zi, iar locuinta mai sus mentionata, a fost atribuita de catre
Consiliul Local al orasului Murfatlar, respectandu-se criteriile de atribuire ale
locuintelor pentru tineri, conform legislatiei in vigoare.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii unui contract de inchiriere.
Analizand solicitarea :
1. – AZMI SERIAN, cu domiciliul in Constanta, B-dul Mamaia nr.264, bl.PS5,
sc.A, et.2, ap.6, jud.Constanta, care prin cererea inregistrata la Primaria oras Murfatlar
cu nr.2047/28.03.2018, solicita cesiunea contractul de inchiriere nr.495/24.01.2001,
am constatat urmatoarele:
- Conform contractului de inchiriere nr.495/24.01.2001 pe suprafata de 18,00 mp,
situat in oras Murfatar, str.Daciei este amplasat o constructie provizorie reprezentand
un garaj.
- Chiria este achitata la zi;
Faţă de cele menţionate, se propune cesiunea contractului de inchiriere
nr.495/24.01.2001 in favoarea d-nei SADÎC REHAN, cu domiciliul in orasul
Murfatlar, Aleea Narciselor nr.6, bl.21,sc.A, ap.2, jud.Constanta.
Se supune la vot, iar in urma votului se obtin 9 voturi pentru si 7 voturi impotriva.
Acest proiect de hotarare nu a trecut intru-cat nu s-a intrunit cvorumul de voturi.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind constatarea,
ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor fara stapan sau abandonate pe
terenurile apartinand domeniului public sau privat al statului sau UAT Murfatlar, jud
Constanta.

A sosit dl consilier Oita Dumitru.
Tinand cont de faptul ca ocuparea domeniului public al statului sau UAT
Murfatlar de catre vehicule abandonate sau fara stapan creeaza dificultati majore
pentru circulatia pe drumurile publice ale localitatii facand imposibila parcarea
regulamentara a proprietarilor de vehicule se impune stabilirea unor masuri coercitive
de catre UAT Murfatlar ,in vederea ridicarii si depozitarii vehiculelor abandonate , in
locuri special amenajate cu perceperea cheltuielilor ocazionate de aceste actiuni, de la
persoanele fizice sau juridice vinovate.

Actiunea de constatare, ridicare, depozitare a vehiculelor abandonate reprezinta
un serviciu de interes public avand ca obiectiv asigurarea ordinii si sigurantei
circulatiei pe drumurile publice.
Politia Locala oras Murfatlar functioneaza in temeiul legii 155/2010 actualizata
iar in temeiul art.6 lit.e are competenta in a constata contraventii si aplica sanctiuni in
administrarea domeniului public si privat al localitatii, iar conf. art.7 lit.h din aceeasi
lege are dreptul de a constata contraventii si aplica sanctiuni in limitele stabilite de
legea de functionare si poate dispune masuri de ridicare a vehiculelor fara stapan sau
abandonate, cu respectarea procedurilor prevazute in regulament.
Nu in ultimul rand Politia Locala ca organ de specialitate in subordinea
primarului poate indeplini si alte atributii stabilite de Primar sau de Consiliul Local, in
limitele competentei legale.
Pentru aceste considerente se propune aprobarea Regulamentului privind
constatarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor fara stapan sau
abandonate pe terenurile apartinand domeniului public sau privat al statului sau UAT
Murfatlar, jud Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE,
GHERGHIN NICUSOR

INTOCMIT,
RIMBU LILIANA

