ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 30.07.2018
Consilieri:
1. Branescu Nicu
2. Manea Ilie
3. Mustafa Belghin
4. Sova Gabriel
5. Condurachi Costica
6. Oita Dumitru
7. Cojbuc Dumitru
8. Anton Ion
9. Turica Despina
10. Pana Ionel

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Moale Cristina
Marincea Nicolaie
Samoila Marian
Munteanu Mihaela
Cucuveanu Elena
Corman Adrian
Gherghin Nicusor

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform Dispozitiei nr.
190 din 24.07.2018.
Dna Munteanu propune pe Dl Sova Gabriel pentru a fi presedinte pe urmatoarele 3 luni.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
Dl Samoila propune sa se consemneze in procesul verbal modul in care fiecare consilier si-a
exprimat votul.
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 17 voturi
pentru.
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 9 puncte. Se supune la vot ordinea de zi si se aproba
cu 17 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe
anul 2018.
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea prevederilor
bugetare in trimestrul III 2018 , urmare analizei prevederilor bugetare stabilite prin bugetul initial si
incasarilor realizate pana la data de 20 IULIE 2018 , care depasesc prevederile bugetare cu suma de
828.092 lei ( conform anexa nr 1).
Suma de 828.092 lei se repartizeaza la astfel :
suma de 200.000 lei la capitolul 65.02 “Invatamant “ urmare adresei nr 1015 din
23.07.2018a Scolii Gimnaziale AV Radulescu cu privire la sumele ce urmeaza afi primite si utilizate
pana la finele anului 2018 pentru proiectul “ Practici si servicii inovative in educatie _ in parteneriat
cu _ Scoala Primara HRISTO SMIRNEMSKI _ General Toshevo “ ;
- suma de 160.000 lei la capitolul 67.02 “Cultura , religie , sport ” _ alte cheltuieli _ servicii
recreative si sportive , subcapitolul 67.02.05.01 _sport ;

- suma de 218.092 lei pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru asistentii personali
ai persoanelor cu handicap ,la capitolul 68.02 _” Asigurari si asistenta sociala “ , din care 150.000 lei
pentru 68.02.50.10 _ cheltuieli de personal , si 68.092 lei pentru 68.02.50.57_asistenta sociala
_indemnizatii ;
- suma de 250.000 la capitolul 84.02 “ Transporturi “ _ cheltuieli materiale .
De asemenea , la cheltuilei de capital , capitolul 70.02 ” Servicii de deznoltare publica si
locuinte “ , avand in vedere comunicarea transmisa catre SC E_DISTRIBUTIE DOBROGEA SA ,
se modifica denumirea lucrarii din Lista de investitii , anexa a bugetului local , astfel :
din “ Alimentare cu energie electrica locuinte lotizari ,str PrivighetorII (proiectare si
executie) devine
“ Alimentare cu energie electrica locuinte lotizari , str Specialistilor si str.
Islazului (proiectare si executie )” , suma prevazuta de 60.000 lei , ramane aceisi pentru anul 2018,,
diferenta urmand a se bugeta in anul 2019.
Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2018 , trimestrul III , atat la partea de
venituri , cat si la partea de cheltuieli , modificandu-se corespunzator capitolele bugetare
mentionate mai sus .
Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 , va fi de
28.786.835 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel : sectiunea de functionare :14.616.607 lei si
sectiunea de dezvoltare : 14.170.228 lei .
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa, Dl
Sova, Dl Oita, D-na Turica, Dna Moale, Dl Marincea si Dl Corman), 1 abtinere ( Dl. Samoila) , 6
voturi impotriva ( Dl.Anton, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi si Dl
Cojbuc).
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si a bugetului
imprumuturilor interne si externe pe trimestrul II al anului 2018.
Potrivit art.26 al Legii nr 273 / 2006 , privind finantele publice locale , modificata si
completata , bugetul a fost construit pe doua sectiuni : sectiunea de functionare si sectiunea de
dezvoltare .In conformitate cu art.57 alin.1 din aceeiasi lege , conturile de executie cuprind
raportarile pentru urmatoarele bugete :
1.bugetul local ;
2.bugetul imprumuturilor externe si interne , pentru care rambursarea , plata dobanzilor ,
comisioanelor , spezelor si a altor costuri se asigura din bugetul local ;
In conformiatate cu prevederile art. 49 , alin. 12 , din Legea 273/2006 , ordonatorii principali
de credite prezinta in sedinta publica , executia bugetelor pe cele doua sectiuni si a bugetului
imprumuturilor interne si externe pentru trimestrul expirat , spre analiza si aprobare consiliului local.
Evidenta contabila este tinuta la zi, iar datele contabile din darea de seama corespund cu cele
din contabilitatea sintetica.
Pe capitole bugetare cheltuielile efectuate atat la personal , la cheltuieli materiale si servicii
cat si la cheltuieli de capital nu depasesc prevederile bugetare.
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru(Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa, Dl
Sova, Dl Oita, D-na Turica, Dna Moale, Dl Marincea si Dl Corman) , 1 abtinere ( Dl. Samoila) , 6
voturi impotriva ( Dl.Anton, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi si Dl
Cojbuc).
3. Proiect de hotarare privind aprobarea și însușirea Planului urbanistic zonal (P.U.Z) pentru

reglementarea zonei de unități agricole (remize agricole) și teren pentru zonă cu destinații
turistice și rezidențiale, amplasament sat Siminoc, strada Murfatlar nr. 35-37.
Avand in vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea și însușirea Planului urbanistic
zonal (P.U.Z) pentru reglementarea zonei de unități agricole (remize agricole) și teren pentru zonă
cu destinații turistice și rezidențiale, amplasament sat Siminoc, strada Murfatlar nr. 35-37
beneficiari: S.C Agrofagaras SRL, S.C Bonagro Business S.R.L și Ionescu Ilie, prin împuternicit
Anișoara Făgăraș, și orașul Murafatlar am constatat următoarele:
- Prin PUZ a fost reglementată/studiată zona aflată în intravilanul satului Siminoc, în
suprafață de 45260,00mp cu vecinătățile:
- la NORD, Drumul Comunal DC27 - Str. Murfatlar
- la SUD, proprietate privată Dinu Dumitru și proprietate privată Vlădoi Eugenia
- la EST, strada Mecanizatorului
- la VEST, cu strada Apusului
- Suprafata terenului ce a generat PUZ este compusă din teren proprietatea S.C
AGROFAGARAS S.R.L în suprafață de 5571,00mp, teren proprietatea Ionescu Ilie în suprafață de
4550,00mp, teren proprietatea S.C BONAGRO BUSINESS S.R.L în suprafață de 1800,00mp și teren
ce aparține orașului Murfatlar în suprafață totală de 6325,00mp.
- Teren ce apartine orasului Murfatlar în suprafață de 6325,00mp, urmeaza a se reglementa
conform plansei Reglementări urbanistice in alee de acces si loturi pentru locuinte si functiuni
complementare.
- ZONELE REGLEMENTATE se împart în:
ZONA 1 – ZRL - Zona rezidentiala de locuinte si functiuni complementare
ZONA 2 – ZRT- Zona rezidentiala de turism(teren agropensiune)
ZONEI 3 – ZRA - Zona de activitati agricole al remizelor agricole
- CIRCULAȚII, ACCESE CAROSABILE și PIETONALE:
- Circulatia auto si pietonala se va realiza pe carosabilul existent (drumul comunal DC27,
strada Murfatlar, strada Mecanizatorului și strada apusului) și pe carosabilul propus (strada
care se amenajeaza conform P.U.Z cu o lățime de minim 7 ml si 1.5m stanga dreapta
trotuare perimetrale).
- Accesele la amplasamente se vor realiza din strazile existente și din strada propusă prin
P.U.Z.
- Parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii conform legislației la data
autorizării obiectivelor în funcție de destianția fiecărui lot.
- ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
- cladirile noi sau modificate / reabilitate se vor integra in caracterul general al zonei si se vor
armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectura si finisaje.
- toate cladirile vor fi prevazute cu învelitoare din materiale durabile, se recomanda utilizarea
invelitorii traditionale „tigla ceramica”.
- se interzice folosirea azbocimentului a tablei stralucitoare sau a culorilor stridente pentru
acoperirea cladirilor, folosirea improprie a materialelor de interior la exterior pentru evitarea
aparitiei de oglinzi, faianta, gresie etc. pe fatade;
- anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu
clădirea principală;
- ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA
- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare dezvoltate în zona, cf. avizelor
eliberate de furnizorii specializati

- se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteaua de
canalizare
- se recomanda ca toate noile bransamente sa se realizeze ingropat
- la faza DTAC se vor realiza proiectele de racorduri conform avizelor obtinute de la
detinatorii de utilitati si pentru realizarea carora se vor obtine separat pentru fiecare tip de
utilitati autorizatii de construire.
- se interzice dispunerea antenelor TV- satelit in locuri vizibile din circulatii publice, se
interzice deasemenea montarea aparatelor de aer conditionat pe fatadele vizibile din circulatii
publice.
- SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
- orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulatie publica, va fi astfel amenajata
incat sa nu altereze aspectul general al localitatii;
- pe fiecare parcela se va planta obligatoriu 10% din suprafata plante cu rol decorativ si de
protectie; suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi
plantate
- se recomanda ca suprafata pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia
constructiilor sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar de alei si
accese.
- Prevederile Legii nr 350/2001 si respectiv ale H.C.L 107/2012 privind “Implicarea
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului” au fost
respectate si sunt prezentate in Raportul de informare si consultare a publicului în Etapa III - Etapa
aprobării PUZ și RLU aferent nr. 4077/15.06.2017 anexa la prezentul raport.
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa, Dl
Sova, Dl Oita, D-na Turica, Dna Moale, Dl Marincea si Dl Corman) , 7 voturi impotriva ( Dl.Anton,
Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si Dl Cojbuc).
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli la
Clubul Sportiv orasenesc Murfatlar.
Avand in vedere prevederile Legii 273/2006,legea finantelor publice locale ,prevederile
Legii 6/2017-legea bugetului de stat pe anul 2017,Legii 69/2000 a educatiei fizice si
sportului ,precum si prevederile Legii 2015/2001 a administratiei publice locale ,supun spre aprobare
rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli pentru clubul sportiv orasenesc Murfatlar cu suma de
160000 ron.
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa, Dl
Sova, Dl Oita, D-na Turica, Dna Moale, Dl Marincea si Dl Corman) , 1 abtinere ( Dl. Samoila) , 6
voturi impotriva ( Dl.Anton, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi si Dl Cojbuc).
5. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 4198
din 05.08.2015.
Avand in vedere cererea depusa de d-na dr.Cazan Beatris Loredana, reprezentant al CMVI
dr.Cazan Beatris Loredana si inregistrata la Primaria oras Murfatlar cu nr. 4681/09.07.2018, prin

care solicita incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 4198/05.08.2015, privind
spatiul cu alta destinatie decat locuinta in suprafata de 29,74 mp , situat in oras Murfatlar, str.Aleea
Lalelelor nr.1, folosit pentru activitati veterinare.
Obligaţiile contractuale ale pãrţilor precum şi celelalte prevederi cuprinse in capitolele de la
I pânã la XI inclusive din contractul iniţial işi menţin valabilitatea şi aplicabilitatea in condiţiile
actului adiţional privind prelungirea valabilitaţii contractului de inchiriere.
Mentionez ca toate obligatiile financiare si contractuale-spatiul inchiriat este folosit in
conditiile si scopul pentru care i-a fost inchiriat, sunt indeplinite, motiv pentru care propun spre
dezbatere si aprobare Consiliului Local Murfatlar prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere
nr.4198/05.08.2015 pe o perioada de 1 an, incheiat intre Oras Murfatlar in calitate de locator si CMVI
dr.Cazan Beatris Loredana in calitate de locatar.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru
6. Proiect de hotarare privind aprobarea “Actualizarii inventarului bunurilor ce apartin
domeniului public al orasului Murfatlar”.
Avand in vedere proiectul de hotărare privind “ACTUALIZAREA INVENTARULUI
BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORAŞULUI MURFATLAR“ am
constatat următoarele;
1. Investiția Extindere rețea electrică de interes public pe străzile Specialiștilor și Islazului,
zona B, localitatea satului Siminoc, jud. Constanța aflată în derulare în coparticipare cu distribuitorul
de energie electrică E-Distribuție Dobrogea.
2. Necesitatea întocmirii documentației cadastrale și intabularea în cartea funciară a orașului
Murfatlar pentru străzile Specialiștilor și Islazului.
3. Conform HCL nr. 113din 27.11.2017 privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al orașului Murfatlar suprafața străzii Specialiștilor este de 3620,57
mp cu o lungime de 400,75 mp.
4. Conform Planului de situatie intocmit de SC A&C TOPO PROIECT SRL in coordonate
STEREO 70 se modifică poziţia 143 ca urmare a măsurătorilor în vederea cadastrării și intabulării
în cartea funciară s-au constatat diferenţe intre dimensiunile (lungime, suprafaţă) pentru str.
Specialiștilor, fapt ce impune modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
oraşului Murfatlar, cu noile date tehnice (suprafeţe , lungimi) astfel: lungime 510 m, suprafaţă 4844
mp.
In acest context, s-au modificat şi valorile de inventar ale imobilului sus menţionat din
Anexa.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate pentru
concesionarea unui teren în suprafaţă de 6228 mp, situat în oraşul Murfatlar, str. Minerului, nr.
2C.
În conformitate cu prevederile art. 9 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarea are loc la iniţiativa concedentului
(Consiliul Local Murfatlar) sau ca urmare a unei propuneri însuşite de acesta.
Iniţiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate, care să
cuprindă, în principal, următoarele elemente:

a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea concesiunii;
c) nivelul minim al redevenţei;
d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune şi justificarea alegerii procedurii;
e) durata estimată a concesiunii;
f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
g) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Statului Major
General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare,
după caz;
h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care
obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al
autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu
are structură de administrare/custode.
În cazul în care autoritatea publică nu deţine capacitatea organizatorică şi tehnică pentru
elaborarea studiului de oportunitate, aceasta poate apela la serviciile unor consultanţi de specialitate.
După întocmirea studiului de oportunitate, acesta se va aproba de către concedent (Consiliul
Local Murfatlar).
Terenul în suprafaţă de 6228 mp face parte din domeniul privat al oraşului Murfatlar, poziţia
82 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 58/30.05.2018 privind inventarul actualizat al bunurilor ce aparţin
domeniului privat al oraşului Murfatlar şi este administrat de Consiliul Local Murfatlar în baza
drepturilor conferite de Constituţia României şi Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform PUD Proiect nr. 116/2003 ,,Amplasare Târg şi obor de animale, parcări auto,
obiective industriale şi de prestări servicii”, aprobat prin HCL nr. 19/28.01.2005, terenul în suprafaţă
de 6228 mp, are destinaţia de ,,Activităţi industriale”, cu următoarele specificaţii:
- hală industrială de producţie cu parter înalt şi zona de birouri – administrativ cu P÷P+1÷2E;
- retrageri minime faţă de străzi la 3 ml, iar faţă de vecinătăţi retragere minim 1/2H sau minim 2 m.
- se poate construi până la limita de proprietate cu condiţia respectării codului civil.
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa, Dl
Sova, Dl Oita, D-na Turica, Dna Moale, Dl Marincea si Dl Corman) , 3 abtineri ( Dl. Anton, Dl
Gherghin si Dl Cojbuc) 4 voturi impotriva ( Dl Pana, Dl Condurachi, Dna Cucuveanu si Dl
Samoila).
8.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului activitatii asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav incadrati la Primaria orasului Murfatlar pe semestrul I al anului
2018 .
In conformitate cu prevederile art. 40 al. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizata, art. 29, alin. 1 din HG nr.
268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizata,
serviciul public de asistenta sociala de la nivelul aparatului de specialitate al primarului orasului
prezinta semestrial consiliului local un raport care contine date referitoare la activitatea asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap care contine urmatoarele date:
1. Dinamica angajarii asistentilor personali;
2. Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna;
3. Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
4. Numarul de controlale efectuate si problemele sesizate;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, serviciului de asistenta sociala de la nivelul autoritatii publice locale îi
revine rolul de a monitoriza modul de îndeplinire a atributiilor si obligatiilor ce revin asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap grav.
In vederea ameliorari situatiei persoanelor cu handicap grav, asistentii personali au obligatia
acordarii unor ingrijirii speciale adaptate fiecarei situatii in parte, prin satisfacerea nevoilor fizice,
personale, sociale si spirituale de care au nevoie, indiferent de varsta acestora.
Ingrijirile astfel acordate trebuie sa permita persoanelor cu handicap grav sa isi valorifice
potentialul fizic, intelectual, spiritual, emotional, in pofida handicapului de care sufera, care sa
conduca la imbunatatirea situatiei acestora si la integrarea lor in familie si societate.
Tinand cont de aceste aspecte la sfarsitul semestrului I 2018, serviciul de asistenta sociala
raporteaza urmatoarele:
1. Dinamica angajarii asistentilor personali:
La data de 30.06.2018 în evidentele noastre figureaza un numar de 39 persoane cu handicap
grav care beneficiaza de personal angajat în baza unui contract individual de munca si un numar de
32 persoane cu handicap grav care beneficiaza de indemnizatia lunara.
In perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 au fost încheiate un numar de 13 contracte individuale
de munca pentru bolnavi cu handicap grav care au fost supusi revizuirii medicale si care au
beneficiat în continuare de asistent personal.
In evidentele noastre la sfarsitul semestrului I 2018 figureaza un numar de 50 persoane
adulte cu handicap grav si un numar de 21 minori.
Cele mai frecvente afectiuni intalnite la copii sunt: Tetrapareza si parapareza spastica,
hidroencefalopatie infantila, autism si retrad psihic, epilepsie, sindrom Langdon Down,
infectie HIV_SIDA.
La adulti cu handicap cele mai intalnite afectiuni sunt: dementa senila, sindromul
Alzheimer, epilepsie, accidentul vascular cerebral;
2. Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihna.
Referitor la acest aspect precizam faptul ca pe raza orasului nostru nu sunt înfiintate si nu
functioneaza Centre de gazduire tip respiro. Intrucat nu sunt conditii de înlocuire a asistentului
personal pe perioada concediului de odihna si nu exista posibilitatea gazduirii bolnavului, s-a luat
masura legala de acordare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantului sau legal a unei
indemnizatii in cuantum egal cu salariul net al asistentului debutant cu studii medii din unitatile de
asistenta sociala din sectorul bugetar
La sfarsitul semestrului I 2018, aceasta indemnizatie a fost acordata unui numar de 18
asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
3. Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti
Precizam ca in conformitate cu prevederile art. 38, lit. a din Legea nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata si actualizata, asistentii
personali au obligatia sa participe o data la 2 ani la o instruire organizata de angajator.
In semestrul I 2018 nu a fost organizata aceasta forma de instruire
4. Numarul de controale efectuate si problemele sesizate:
Verificarile efectuate au vizat urmatoarele aspecte: modul in care sunt indeplinite obligatiile
contractuale ale asistentului personal sau pentru primirea indemnizatiei lunare..

In cursul semestrului I 2018 au fost verificate la domiciliu un numar de 39 cazuri fara a se
constata probleme deosebite.
5. Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap;
In vederea efectuarii unor investigatii medicale de specialitate, cu un grad ridicat de
complexitate sau pentru efecuarea unor operatii medicale nu au fost acordate ajutoare de urgenta
unor familii in care exista un bolnav cu handicap grav.
Au fost acordate abonamente de calatorie pentru deplasarea bolnavilor si însotitorilor
copiilor bolnavi în vederea efectuarii procedurilor de fizioterapie în unitatile medicale specializate la
solicitarile asistentilor personali pentru 3 cazuri.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
9.Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati
de cult de pe raza orasului Murfatlar
Avand in vedere solicitarea Parohiei Bisericii II Basarabi , prin cererea cu numarul
4481/02.07.2018 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3500 lei, in vederea
achizitionarii de material lemnos si carbuni pentru incalzirea lacasului de cult pe timpul iernii; se vor
atasa urmatoarele documente :
- 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 pentru
exclusive pentru realizarea activitatii menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;
- copie documente privind atestarea proprietatii Parohiei Bisericiii II Basarabi , respectiv HCL
nr.69/06.05.1999;
- avizul Arhiepiscopiei Tomisului nr. 1870 / 28.06.2018 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 Parohiei Bisericii II Basarabi;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei de evaluare cu nr. de inregistrare 4550/04.07.2018, 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 la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces– verbal.
PRESEDINTE,
SOVA GABRIEL

SECRETAR,
VINTILA FLORIN

