ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 30.08.2018
Consilieri:
1. Corman Adrian
2. Munteanu Mihaela
3. Turica Despina
4. Moale Cristina
5. Branescu Nicu
6. Sova Gabriel
7. Oita Dumitru
8. Marincea Nicolaie
9. Cojbuc Dumitru
10. Condurachi Costica

11. Cucuveanu Elena
12. Pana Ion
13. Gherghin Nicusor
14. Anton Ion
15. Manea Ilie
16. Mustafa Belghin
17. Samoila Marian - absent

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform Dispozitiei nr.
204/24.08.2018.
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 supune la vot ordinea de zi cu supliment la ordinea de zi si se aproba cu 16 voturi pentru.

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul
2018.
În conformitate cu prevederile Legii nr 273 / 2006 – legea finantelor publice locale , Legii nr 2 /
2018 – legea bugetului de stat pe anul 2018 , prevederile Legii nr 227 / 2015 _ Codul Fiscal ,
Normele Metodologice de aplicare a Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal , precum si prevederilor
Legii nr 215 / 2001 – legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ,
supun spre aprobare , Consiliului Local al orasului Murfatlar , rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2018 aprobat , pentru suma de 28.786.835 lei si lista de investitii , anexa a bugetului
de venituri si cheltuieli , prin HCL nr 73 / 30.07.2018.
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 23 AUGUST 2018 , care depasesc prevederile bugetare cu suma de 300.000 lei
( conform anexa nr 1) ,suma repartizata prin HCJ nr 235 din 27.07.2018 .
Suma de 300.000 lei se repartizeaza la astfel :
- suma de 50.000 lei la capitolul 61.02 “ Ordine publica “ _ cheltuieli materiale ;
- suma de 23.000 lei la capitolul 67.02 “Cultura , religie , sport ” _ cheltuieli materiale ;
- suma de 58.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru asistentii personali ai
persoanelor cu handicap , la capitolul 68.02 _” Asigurari si asistenta sociala “ , cheltuieli cu vouchere de
vacanta ;

- suma de 150.000 la capitolul 70.02 “ Servicii de dezvoltare publica si locuinte “ _ cheltuieli
materiale .
De asemenea , la cheltuilei de capital , capitolul 67.02 ” Cultura , religie , sport “ , avand in
vedere necesitatea intretinerii gazonului terenului de sport se impune achizitionarea unui tractor tuns
iarba , se modifica lista de investitii cu valoarea de 19.000 lei .
Avand in vedere necesitatea acoperirii cheltuileilor de personal la capitolul 66.02 “Sanatate “ se
transfera suma de 20.000 de la trimestrul IV in trimestrul III 2018.
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 29.086.835
lei , repartizat pe capitole bugetare astfel : sectiunea de functionare :14.897.607 lei si sectiunea de
dezvoltare : 14.189.228 lei .
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa, Dl Sova,
Dl Oita, Dna Turica, Dna Moale, Dl Marincea si Dl Corman), 6 voturi impotriva ( Dl.Anton, Dl.
Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi si Dl Cojbuc).
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pe
anul 2018.
Avand in vedere HCL 56/30.05.2018 prin care a fost aprobat POFP, referatul nr
5472/10.08.2018 intocmit de compartimentul resurse umane, salarizare, in sensul ca cele 2 (doua)
functii vacante de inspector clasa I grad profesional principal si 1(una) functie referent clasa III grad
profesional asistent au fost ocupate prin recrutare, propun aprobarea prezentului planul de ocupare al
functiilor publice.
Conform prevederilor art. 23 alin.1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor
Publici cu modificarile si completarile la zi, Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte:
- numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
- numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;
- numărul maxim al funcţiilor publice de conducere
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa, Dl Sova,
Dl Oita, Dna Turica, Dna Moale, Dl Marincea si Dl Corman), 6 voturi impotriva ( Dl.Anton, Dl.
Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi si Dl Cojbuc).

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii pentru aparatul de
specialitate al primarului Orasului Murfatlar.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001. legea administraţiei publice locale,
republicată, Consiliul local are competenta de a aproba organigrama, statul de funcţii şi regulamentul
de organizare si funcţionare ale aparatului de specialitate al primarului.
Văzând prevederile art. 107 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, prevederile din Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice se propune modificarea statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al primarului, astfel :
1. Transformarea unui post vacant - funcţie cotractuală de execuţie, consilier în cabinetul
primarului, tr. IA cu nivel de studii medii, în consilier în cabinetul primarului, tr. IA cu nivel de
studii superioare
Transformarea postului are in vedere asigurarea posibilitatii participarii la concursul de recrutare
a candidatilor care indeplinesc conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare
exercitarii functiei publice in gradul profesional superior. Ocuparea postului prin concurs este imperios
necesara întrucat activitatea desfaurata în aceasta structura are de suferit din cauza lipsei unui functionar
cu o pregatire superioara in domeniu.
Postul în cauza a devenit vacant în data de 20.08.2018. Urmare acestui fapt cu respectarea
prevederile art. 5 al. 1 din OUG nr. 77/26.06.2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea
functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor, postul
vacantat se poate ocupa prin concurs conform principiului : « unu la unu », respectiv la un post ocupat
devenit vacant, un post ocupat.
2. Avand in vedere rezultatul examenelor de ocupare a functiilor publice vacante, organizate în
data de 02,08,2018 si 03.08.2018;
Supunem aprobarii modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului
după cum urmează :
Serviciul/comparimentul

FUNCTIA PUBLICA
ocupata în urma sustinerii examenului
Inspector, clasa I gradul profesional principal

Compartimentul Administratie locala, Registrul
agricol, arhiva, registratura
- examen castigatt de către d-na COLIC SOVA
CRISTINA
Serviciul buget, finante contabilitate, compartiment
Inspector, clasa I gradul profesional principal
ADPP, urmarirea veniturilor, executari silite, achizitii
publice
- examen castigat de către d.na FOTU MIRELA
Arhitectul sef/Comparimentcadastru tehnic imobiliar - referent clasa III, gradul profesional
- examen castigat de către dl. SERBAN
asistent
ALEXANDRU
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa, Dl Sova,
Dl Oita, Dna Turica, Dna Moale, Dl Marincea si Dl Corman), 6 voturi impotriva ( Dl.Anton, Dl.
Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi si Dl Cojbuc).

4. 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 I Murfatlar , prin cererea cu numarul
5642/22.08.2018 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 8500 lei, in vederea achizitionarii
de material lemnos si carbuni pentru incalzirea lacasului de cult pe timpul iernii, in suma de 3500 lei ,
respectiv organizarea unei agape fratesti cu ocazia sarbatoririi Hramului bisericii pe 8 septembrie al
Nasterii Maicii Domnului in suma de 5000 lei, 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 I Murfatlar , respectiv HCL
nr.140/22.12.2009;
- avizele Arhiepiscopiei Tomisului cu numerele R2536/08.2018 si R2537/08.2018 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 I Murfatlar;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei de evaluare cu nr. 5663/23.08.2018, 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;
Supun aprobarii Consiliului Local al Orasului Murfatlar alocarea unui sprijin financiar in suma de
8500 lei catre Parohia Bisericii I Murfatlar
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii listei de prioritati in vederea repartizarii
unor locuinte in regim de inchiriere pentru tineri, construite prin ANL in orasul Murfatlar.
Supun spre aprobare lista de prioritati in vederea repartizarii unor locuinte in regim de inchiriere
pentru tineri, construite prin ANL, in orasul Murfatlar parte integranta din procesul-verbal nr.
5318/03.08.2018 intocmit de catre Comisia sociala desemnata in vederea analizarii si solutionarii
cererilor de locuinte construite prin ANL pentru tineri in regim de inchiriere din orasul Murfatlar, jud.
Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces– verbal.
PRESEDINTE,
SOVA GABRIEL

SECRETAR,
VINTILA FLORIN

