ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 28.11.2018

Consilieri prezenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mustafa Belghin
Munteanu Mihaela
Turica Despina
Moale Cristina
Marincea Nicolae
Sova Gabriel
Oita Dumitru

8. Manea Ilie
9. Cojbuc Dumitru
10. Samoila Marian
11. Condurachi Costica
12. Cucuveanu Elena
13. Pana Ion
14. Gherghin Nicusor
15. Corman Adrian

Presedintele Consiliului Local, Dl. Anton Ion lipseste de la sedinta ordinara.
La propunerea unei treimi din numarul consilierilor se supune la vot inlocuirea dl. Anton din functia de
presedinte.
Dl Mustafa il propune pe Dl Cojbuc. Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare si se aproba cu 15 voturi pentru.
Se supune la vot ordinea de zi cu un punct suplimentar si se aprobe cu 15 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 IV al anului 2018 , urmare adreselor nr. 7427 / 31.10.2018 si respectiv nr .
7512 / 05.11.2018 , transmise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala , Activitatea de
Trezorerie si Contabilitate Publica Constanta , privind punerea in aplicare a prevederilor OUG
nr.78/2018 , privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 , astfel :
- se retrage suma de 88.054 din suma de 476.190 lei la indicatorul de venituri din
clasificatia bugetara 11.02.06 _ sume alocate din cotele defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea
bugetelor locale _
urmare achitarii esalonarii din dosarul nr
67402.7/10.10.2017 , conform prevederilor OUG 78 / 2018 ;
Urmare analizei executiei bugetare din 21.11.2018 , se retrage suma de 9.000.000 lei
neincasate de la MDRAP Bucuresti pentru proiectele din PNDL_Modernizare si reabilitare 26
strazi oras Murfatlar , iar suma de 250.000 lei aferenta proiectului cu fonduri europene FEDR
_Modernizare Casa de Cultura , Parc IAS si Monumentul Eroilor_ se transfera de la indicatorul
21.02. 45.01.01 la 21.02. 48.01.01 _disponibil din sume primite de la FEDR _ prefinantare .De
asemenea se retrage de la cheltuieli materiale suma de 404.000 lei ( de la cap 61.20_50000 ,
cap 74.20_186.000 lei , cap 84.20_168.000 lei ) .
Sumele respective se vor repartiza pe capitole bugetare de cheltuieli , astfel :

- cheltuieli materiale la capitolul 51.02._Autoritati publice _ 27.500 lei .
-cheltuieli de personal la capitolul 51.02_ Autoritati publice _ 230.000 lei;
capitolul 54.02._Evidenta populatiei _ 1.000 lei ;
capitolul 61.02_ Ordine publica si siguranta nationala _ 35.000 lei ;
capitolul 66.02_ Sanatate _ 17.000 lei ;
capitolul 68.02._Asistenta sociala _asistenta sociala in caz de
invaliliditate , indemnizatii si salarii asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav_ 50.000
lei ;
capitolul 70.02_ Serv de dezvoltare publica si locuinte _ 40.000 lei ;
- cheltuieli cu varsaminte handicap la capitolul 51.02 _Autoritati publice _2.000 lei ;
capitolul 70.02_Serv de dezvoltare publica si
locuinte_1.500 lei .
La cheltuieli de capital se retrage suma de 43.500 lei de la capitolul 70.02._Serv de dezvoltare
publica si locuinte_Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in orasul Murfatlar ( PT+DALI )
- si se adauga la capitolu 51.02_ Autoritai publice _ firma luminoasa sediu administrativ UAT
Murfatlar si 35.000 lei capitolul_Serv de dezvoltare publica si locuinte _ pentru Amenajari
exterioare si bransament apa-canalizare Bloc ANL , str Gen Vasil Milea ( stadion scvv) faza
SF+PT+DDE+CS .
. Umare celor prezentate mai sus , pe capitole bugetare se fac urmatoarele modificari :
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Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2018 , trimestrul IV , 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
21.147.586 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel : sectiunea de functionare :15.958.358 lei
si sectiunea de dezvoltare : 5.189.228 lei .
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Suma de 1.332.277 lei , reprezentand transferuri , este destinata pentru :
Natura cheltuieli
Indemnizatii asistenti personali persoane cu handicap
Ajutoare pentru incalzire
Alte ajutoare
Alocatii bugetare culte
Alocatii bugetare activitati recreative
CES si tichete sociale gradinita
Burse
Fond de rezerva

Suma propusa
648.092
19.000
53.500
100.000
326.500
74.785
86.897
23.503

Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru (Dl Manea, Dl Belghin, Dl Sova, Dl Oita, Dna
Moale, Dl Marincea, Dna Munteanu, Dl Corman si Dna Turica,) si 6 abtinere ( Dl Samoila, Dl
Condurachi, Dna Cucuveanu, Dl Pana, Dl Cojbuc si Dl Gherghin ).
2 Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de pe raza teritorial administrativa a
orasului Murfatlar pentru anul scolar 2019– 2020.

Văzând Proiectul de Hotărâre „ privind aprobarea retelei scolare de pe raza teritorial administrativa a
orasului Murfatlar pentru anul scolar 2019-2020” și având în vedere Adresa Inspectoratului Scolar
Judetean Constanta cu nr. 5476A/48 din 09.11.2018, înregistrata la Primăria orașului Murfatlar cu nr. 7880
din 15.11.2018, am constatat următoarele:
- Prin Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, capitoul III Reteaua Scolara, art.61, al.2, reteaua scolara a
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice
locale, cu avizul conform al Inspectoratului Scolar.
Avand in vedere legislatia si consultarile cu directorii unitatilor scolare cu personalitate juridica,
respectiv Liceul Teoretic Murfatalar cu structura Gradinita cu Program nornal nr.1 Murfatlar si Scoala
Gimnaziala ” Adrian. V.Radulescu” Murfatlar avand ca structuri Grdinita cu Program Normal nr.2
Murfatlar, Gradinita cu Program Normal Siminoc, Scoala Gimnaziala nr.1 Siminoc.
Fata de cele mentionate gasesc oportuna si necesara aprobarea retelei scolare de pe raza teritorial
administrativa a orasului Murfatlar pentru anul scolar 2019-2020, drept pentru care supun aprobarii
Consiliului Local acest proiect.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.

3 Proiect de hotarare privind acceptarea propunerii de cofinanțare și realizarea lucrărilor conform
calendarului stabilit de E-distribuțuie pentru anul 2019, pentru investiția „Extindere rețea electrică
de interes public zonele C, D și E din satul Siminoc, oraș Murfatlar”.
Văzând proiectul de hotărâre privind acceptarea propunerii de cofinanțare și realizarea lucrărilor
conform calendarului stabilit de E-distribuțuie pentru anul 2019, pentru investiția „Extindere rețea
electrică de interes public zonele C, D și E din satul Siminoc, oraș Murfatlar”, am constatat următoarele:
- Primăria orașului Murfatlar a solicitat în conformitate cu prevederile ORDINului nr. 75 din 23
octombrie 2013 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru
electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice evaluarea condițiilor de
finanțare a lucrărilor pentru extinderea rețelei electrice de distribuție în zonele C, D și E Lotizări din Satul Siminoc,
oraș Murfatlar județul Constanța, pe străzile Stadionului, Privighetorii, Intrarea Privighetorii și Răsăritului colț cu
Privighetorii, cu adresa nr. 5952/05.09.2018.
- Distribuitorul de energie elecrică E-Distribuție Dobrogea S.A a transmis cu adresa nr. 223674/07.11.2018
înregistrată la sediul Primăriei orașului Murfatlar sub nr. 7650/08.11.2018 rezultatul analizei privind investiția sus
menționată în care sunt cuprinse:
- descrierea lucrărilor: se va proiecta un PTA 20/0.4KV 100KVA alimentat cu energie electrică printrun racord în lungime de 0.04kM din LEA 20KV4202; la PTA se va monta o cutie de distribuție DY3018RO,
echipată cu un intrerupător de 180A; din CD se va pleca cu LEA JT pe domeniul public cu utilizare stâlpi de
tip 10C (SC10002) în funcație turată la sustițere și 10E (Sc100005) în fundație turnată la intindere terminal, cu
conductoare cf. Specificațiilor E-Distribuție tip 3x70+54,6N mmp în lungime de 0,57km.
- Valoarea toatală a lucrărilor pentrui realizarea instalațiilor de alimentare cu energie electrică a
obiectivului: 215.377,15lei fără TVA din care cota de participare a Primăriei 128.237,58lei fără TVA.
- calendarul orientativ pentru realizarea lucrărilor: disponibilitatea pentru includerea lucrării în
programul de investiții al operatorului de distribuție pentru anul 2019 în funcție de solicitarea autorității locale.

În vederea realizării obiectivului de investiții Extindere rețea electrică de interes public zonele C,
D și E din satul Siminoc, oraș Murfatlar în conformitate cu dispozițiile din Ordinul ANRE nr. 75/2013
privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru
electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei, se consideră necesar și
oportun în dezvoltarea durabilă a localității acceptarea propunerii de cofinanțare și realizarea lucrărilor
conform calendarului stabilit de E-distribuțuie pentru anul 2019.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii folosintei infrastructurii – Cabinet Medical
situat in orasul Murfatlar, str. Aleea Lalelelor, nr.1, jud. Constanta
Avand in vedere - Contractul de vanzare (Cesiune de praxis medical) autentificat sub nr.
3786/12.10.2018 prin care dr.VALCULESCU (fosta BROVCHIN) DOINA ANCA cesioneaza societatii
NOVA VISION MED SRL intregul drept de praxis aferent Cabinetului Medical Individual Medicina de
Familie Dr. Brovchin Doina Anca, compus din clientela si drept de concesiune asupra bunului imobil in
care functioneaza cabinetul medical situat in Murfatlar, al.Lalelelor nr.1 , format dintr-o incapere in
folosinta exclusiva in suprafata de 12,60 mp , o incapere sala tratament in suprafata de 8,87 mp , cota
parte din suprafata de 17,04 mp hol , cota parte din suprafata de 10,6 mp - grup sanitar , cota parte din
suprafata de 41,60 mp in folosinta comuna cu ceilalti medici concesionari - casa scarii , conform schiţei
spaţiului, anexa nr. 1 la HCL nr.75/22.06.2010, detinut in baza contractului de concesiune nr.
3617/27.05.2016
- Durata concesiunii va fi pana la data de 08.02.2022 data la care ar fi expirat contractul de concesiune
incheiat cu CMI Dr.Brovchin Doina Anca cu nr. 3617/27.05.2016;
- Redeventa va fi in suma de 87.22 euro/an - echivalentul in lei pentru intrega suprafata aratata mai sus.
Termenul de plata al redeventei se stabileste la data de 31.03. a fiecarui an;
- Restul prevederilor din contractul de concesiune nr.3617/27.05.2016, respevtiv obligatiile si drepturile
partilor, incetarea contractului, raspunderea contractuala, forta majora, notificari, litigii si clauze finale, se
vor prelua in noul contract de concesiune;
- Prevederile art. 14 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.124/1998 - privind organizarea si functionarea
cabinetelor medicale, republicata, cu modofocarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.2 din Hotararea de Guvern nr. 884/2004 -privind concesionarea unor spatii cu destinatia
de cabinete medicale, cu modificarile si completarile ulterioare;
propun aprobarea cesiunii dreptului de folosinta a cabinetului medical situat la adresa al.Lalelelor nr.1 de
catre CMI Dr.Brovchin Doina Anca si incheierea unui nou contract de concesiune pentru dreptul de
folosinta a cabinetului medical in favoarea NOVA VISION MED SRL
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
5. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1 parte integranta din H.C.L. Nr. 10 din
30.01.2018 privind stabilirea unor masuri pentru acordarea ajutorului de urgenta persoanelor si
familiilor defavorizare , aflate in situatii deosebite, beneficiarilor masurilor de protectie sociala
precum si aprobarea situatiilor deosebite ce pot determina acordarea unor astfel de ajutoare .
Avand in vedere ca la nivelul orasului exista cereri ale cetatenilor pentru aniversarea a 50 ani,60
ani, pana la 70 ani casatorie,, este necesar ca in vederea marcarii acestor evenimente ale familiilor sa se

modifice Anexa nr.1 in ceea ce priveste situatiile si evenimentele care pot determina acordarea unor
ajutoare de urgenta care face parte integranta din HCL nr.10/30.01.2014 “Privind stabilirea unor masuri
pentru acordarea ajutorului de urgenta persoanelor si familiilor defavorizate, aflate in situiatii deosebite,
beneficiarilor masurilor de protectie sociala precum si aprobarea situatiilor deosebite ce pot determina
acordarea unor astfel de ajutoare”, astfel:
- punctul 8 se va modifica si va avea urmatorul cuprins:Pentru persoanele carea au implinit varsta
de 100 ani;
- se introduce punctul 9 : familiile care implinesc 50 ani de casatorie si peste 50 ani o singura data
pana la implinirea a 60 ani de casatorie;
- punctul 10: familiile care implinesc 60 ani de casatorie si peste 60 de ani o singura data , pana
la implinirea a 70 ani casatorie;
- punctul 11: familiile care implinesc 70 de ani de casatorie si peste 70 ani o singura data pana la
implinirea a 80 de ani de casatorie.
- punctul 9 din anexa 1 va deveni punctul 12;
Propun modificarea Anexei 1 parte integranta din H.C.L. Nr. 10 din 30.01.2014 privind stabilirea unor
masuri pentru acordarea ajutorului de urgenta persoanelor si familiilor defavorizate , aflate in situatii
deosebite, beneficiarilor masurilor de protectie sociala precum si aprobarea situatiilor deosebite ce pot
determina acordarea unor astfel de ajutoare.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unor locuinte pentru tineri in regim de
inchiriere persoanelor prevazute in lista de prioritati aprobata conform H.C.L. nr. 86 din
30.08.2018, datorita vacantarii unor astfel de locuinte.
Prin HCL nr. 91 din 28.09.2018 a fost aprobata lista de repartizare a unor locuinte pentru tineri in
regim de inchiriere persoanelor prevazute in lista de prioritati aprobata conform HCL nr. 86 din
30.08.2018. Pana la data efectiva a repartizarii locuinelor, solicitantii au trebuit sa faca din nou dovada
indeplinirii criteriilor de acces la locuinta stabilite prin HCL nr. 15 din 28.02.2017. In urma instiintarilor
trimise catre acestia, pana la data de 31.10.2018, s-au prezentat cu documentele necesare si au solicitat
incheierea contractelor de inchiriere pentru locuintele repartizate, un numar de 15 persoane.
Prin adresa inregistrata la Primaria orasului Murfatlar sub nr. 6656 din 02.10.2018, d-nei BOTA
FLORENTINA ROXANA, domiciliata in Murfatlar, sat Siminoc, str. Valea Mare nr. 1B, jud. Constanta,
aflata pe lista de repartizare la nr. 14, i s-a adus la cunostinta ca prin HCL nr. 91 din 28.09.2018 a fost
aprobata lista de repartizare a unor locuinte pentru tineri in regim de inchiriere persoanelor prevazute in
lista de prioritati aprobata conform HCL nr. 86 din 30.08.2018, ca locuinta repartizata se afla in Murfatlar,
str. Fantanitei nr. 1B, bloc Locuinte ANL, lot 4, C4 tronson D, parter, ap. 2, jud. Constanta si ca are un
termen de 30 de zile pentru a face dovada indeplinirii criteriilor de acces la locuita si prezentarea
documentelor stabilite prin HCL nr. 15 din 28.02.2017, Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2.
Ca urmare a faptului ca d-na BOTA FLORENTINA ROXANA nu s-a prezentat la Primaria orasului
Murfatlar in termenul stabilit cu documentele necesare si nici nu a solicitat incheierea contractului de
inchiriere ANL, locuinta situata in Murfatlar, str. Fantanitei nr. 1B, bloc Locuinte ANL, lot 4, C4 tronson
D, parter, ap. 2, jud. Constanta repartizata acesteia prin HCL nr. 91 din 28.09.2018, devine vacanta.
Vacanta devine deasemenea si locuinta ANL situata in str. Alexandru Ioan Cuza nr. 30, bl. BT3, sc. B, et.
2, ap. 10, loc. Murfatlar, jud. Constanta prin rezilierea contractului de inchiriere ca urmare a cererii depuse
de titularul de contract: d-na Poplea Raluca.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, propun Consiliului Local al Orasului Murfatlar aprobarea
repartizarii a unor locuinte pentru tineri in regim de inchiriere persoanelor prevazute in lista de de prioritati

aprobata conform HCL nr. 86 din 30.08.2018, datorita vacantarii, aflate pe locurile nr. 17 si nr. 18,
conform Anexei nr. 1 dupa cum urmeaza:
- ALECSANDRU-TIMOFTE BOGDAN - str. Fantanitei nr. 1B, bloc Locuinte ANL, lot 4, C4 tronson D,
parter, ap. 2, loc. Murfatlar, jud. Constanta;
- BRUTCA ANDREEA-ROXANA - str. Alexandru Ioan Cuza nr. 30, bloc BT3, sc. B, et. 2, ap. 10, loc.
Murfatlar, jud. Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii HCL nr. 101 din 30.10.2018 privind
modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Murfatlar.
Având în vedere HCL 101/30.10.2018 prin care a fost aprobată modificarea statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, în sensul că la art. 1 s-a strecurat o eroare
materială, astfel în loc de transformarea funcţiei de referent trebuia trecut transformarea postului
contractual de referent, propun aprobarea rectificării acestei hotărâri.
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru (Dl Manea, Dl Belghin, Dl Sova, Dl Oita, Dna
Moale, Dl Marincea, Dna Munteanu, Dl Corman si Dna Turica,) si 6 abtinere ( Dl Samoila, Dl
Condurachi, Dna Cucuveanu, Dl Pana, Dl Cojbuc si Dl Gherghin ).
8. Proiect de hotarare privind sistarea achitarii chiriei pentru locuintele situate in Murfatlar, bloc 16
str. Aleea Lalelelor, nr. 3 pana la data terminarii lucrarilor de reparatii determinate de incendiul
produs in data de 26.11.2018
Blocul 16 situat in orasul Murfatlar, str. Aleea Lalelelor nr. 3, jud. Constanta se afla in domeniul
privat al orasului Murfatlar si este compus din 33 de locuinte. Pentru aceste locuinte sunt incheiate un
numar de 32 de contracte si in ele locuiesc cu chirie, conform contractelor, un numar de 87 de persoane
dintre care 77 adulti si 10 copii.
Avand in vedere faptul ca in data de 26.11.2018, conform Procesului-verbal de interventie nr. 257
din 26.11.2018 eliberat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,DOBROGEA” al judetului Constanta
- SUBUNITATE DETASAMENTUL DE POMPIERI CONSTANTA PALAS, la blocul mai sus
mentionat, a fost inregistrat un incendiu care a provocat degradarea spatiilor de locuit fapt care face
imposibila locuirea in conditii decente ale chiriasilor, propun spre aprobare Consiliului Local al orasului
Murfatlar sistarea achitarii chiriei pentru locuintele situate in Murfatlar, bloc 16, str. Aleea Lalelelor, nr. 3
pana la data terminarii lucrarilor de reparatii determinate de incendiul produs in data de 26.11.2018.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces– verbal.
PRESEDINTE,
COJBUC DUMITRU

SECRETAR,
VINTILA FLORIN

