ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 16.02.2015
Consilieri :
1. Costea Iulian
2. Sova Gabriel
3. Ionescu Ilie
4. Sali Serdai
5. Manea Ilie
6. Frunza Dimitrova
7. Achihaei Mitruta
8. Condurachi Costica
9. Anton Ion

10. Mustafa Belghin
11. Stefan Cornel
12. Marincea Nicolaie
13. Oita Dumitru
14. Cozma Alexandru
15. Bolat Remzi
16. Turica Despina-absenta
17. Corman Adrian

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 46/11.02.2015.
Este necesara alegearea unui nou presedinte de sedinta , ca urmare a absentei dnei
Turica Despina . Dl. Oita Dumitru il propune pe dl Sova Gabriel . Se supune la vot
propunerea dlui Oita Dumitru care se aproba cu 16voturi pentru.
Dl Presedinte supune la vot procesele verbale de la sedintele anterioare a Consiliului
Local Murfatlar din data de 28.01.2015 , respectiv 30.01.2015 , se arata ca nu sunt obiectiuni si
se supune la vot. In urma votului se obtin 16 voturi pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 3 puncte .
Se supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 16 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pe

anul 2015.
În conformitate cu prevederile Legii nr 273 / 2006 – legea finantelor publice locale,
Legea bugetului de stat nr 186 din 30.12.2014 , pe anul 2015 , in baza adresei Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala , Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Constanta privind repartizarea pe an si trimestre a sumelor si cotelor defalcate din
impozitul pe venit si taxa pe valoarea adaugata , plafonul maxim al cheltuielilor de
personal pentru anul 2015 , precum si prevederile anuale initiale si repartizarea pe
trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul oraselor , pentru anul 2015 pentru invatamant , asistenti personali ai persoanelor
cu handicap , ajutor social , precum si prevederile HG nr 14 / 14.01.2015 privind
repartizarea pe localitati a sumelor cuvenite din cota de 18.5% din impozitul pe venit si a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ,
prevederile Legii nr 571 /2003 cu modificarile si completarile ulterioare , Normelor
Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal , precum si prevederilor

Legii nr 215 / 2001 – legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare , se supune spre aprobare Consiliului Local al orasului Murfatlar , proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru suma de 16.891.500 lei si lista de
investitii , anexa a bugetului .
Structura bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, pe surse de venit si
capitole de cheltuieli se prezinta astfel:
TOTAL VENITURI
16.891.500
-venituri proprii
8.865.539 (3.898.368)
-cote defalcate din impoz pe
venit
4.967.171
-sume defalcate din imp pe venit
pentr echil bug locale
2.412.980
-cote defalcate din TVA
4.829.717
-cote defalcate din TVA pentru echilibrare
84.580
-subventii de la bugetul de stat
400.000
-donatii si sponsorizari
8.000
- sume din Fondul Social European
290.684
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015, în valoare totală de 16.891.500 lei ,
( anexa nr .1 ) va fi repartizat astfel:
• 15.590.500 lei la Secţiunea de funcţionare , conform anexei nr. 2
• 1.301.000 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 , în structura prevăzută
în legea bugetului pe anul 2015.
În ceea ce priveşte Secţiunea de funcţionare a bugetului de venituri si cheltuieli la
partea de cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:
1.AUTORITATI PUBLICE
-cheltuieli personal
-cheltuieli materiale
2.EVIDENTA POPULATIEI
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale

2.548.925
1.298.925
1.250.000
115.000
95.000
20.000

3.DOBANZI
-dobanzi

300.000
300.000

4.POLITIA COMUNITARA + PSI
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale

365.000
500.000

5.INVATAMANT
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale

865.000

4.187.575
3.587.575
600.000

6.SANATATE
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
7.CULTURA,RELIGIE,SPORT
-cheltuieli personal
-cheltuieli materiale
-alocatii bugetare culte
-alocatii bugetare sport
-rambursari credite
8.ASIS SOC ,AJUTOARE
SOCIALE
- cheltuieli de personal
-indem pers cu handicap
-ajutoare ptr incalzire
-alte ajutoare
9.SERV DE DEZV PUBLICA SI
LOCUINTE
-cheltuieli personal
-cheltuieli materiale
-rambursari credite
10.PROTECTIA MEDIULUI
-cheltuieli materiale
11.TRANSPORTURI SI COMUNICATII
-cheltuieli materiale
-rambursari credite
12.FOND DE REZERVA

108.500
98.500
10.000
2.185.000
385.000
1.250.000
100.000
250.000
200.000
1.500.000
370.000
260.000
30.000
840.000
1.975.000
400.000
1.450.000
125.000
700.000
700.000
1.090.000
900.000
190.000
15.500

În ceea ce priveşte Secţiunea de dezvoltare a Bugetului local la partea de
cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:
1.AUTORITATI PUBLICE
35.000
-cheltuieli fonduri
europene
35.000
2.EVIDENTA POPULATIEI
-cheltuieli de capital
3.CULTURA,RELIGIE,SPORT
-cheltuieli de capital

4.000
4.000
284.500
284.500

4.SERV DE DEZV PUBLICA SI
LOCUINTE

272.000

-cheltuieli capital
5.TRANSPORTURI SI COMUNICATII
-cheltuieli de capital

272.000
705.500
705.500

In baza referatului de specialitate si avizului comisiei de buget finante , totodata se
supun spre analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 in
suma totala de 16.891.500 lei si lista de investitii la bugetul de venituri si cheltuieli .
Avand in vedere cele prezentate se supune spre aprobare , constituirea fondului de
rezerva bugetara in procent de 0,1% din totalul cheltuielilor bugetare pe anul 2014
( 14.895.008 lei x 0,1 % = lei 14.895 lei ) in suma de 15.500 lei .
Dl consilier Anton Ion intreaba la ce se refera alocarea bugetara pentru
invatamantul primar inferior si cel superior.
Dna Memet Reise ii raspunde ca invatamantul primar inferior se refera la clasele
I- IV si gradinitele , iar cel superior se refera la clasele V-VIII si liceul.
Dl Anton Ion precizeaza ca nu se respecta legea privind alocarea bugetara si ca
pentru sport i se pare ca se aloca o suma foarte mare , ca este vorba pentru rezolvarea
unei probleme politice.
Dl Anton Ion mai sustine faptul ca se aloca foarte multi bani pentru cultura , ca
bugetul din punct de vedere economic este foarte bine facut , dar ca sumele nu sunt
repartizate bine.
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru, 1 abtinere ( Anton Ion ) si 5
voturi impotriva ( Stefan Cornel , Achihaei Mitruta , Condurachi Costica , Manea Ilie si
Frunza Dimitrova ) .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii
nomenclatorului stradal al orasului Murfatlar.
Avand in vedere proiectul de hotarare prin care se supune spre aprobare
Consiliului Local modificarea si completarea nomenclatorului stradal al orasului
Murfatlar cu privire la inscrierea in nomenclatorul stradal al orasului Murfatlar, ca
urmare a dobandirii unor imobile s-au constatat urmatoarele imobile, astfel :
a) Prin contractul de vanzare nr. 451 din 14.05.2013, d-na Chisoceanu
Vasilica, a dobandit un imobil situat in orasul Murfatlar, str. Mihail Kogalniceanu, nr.
16, lotul 2, jud. Constanta cu iesire pe str. Aleea Crinilor. Imobilul se va inscrie in
nomenclatorul stradal pe str. Aleea Crinilor, Nr. 6, orasul Murfatlar, Jud. Constanta.
b) Prin contractul de vanzare nr. 162 din 19.01.2000, dl Manole Oprea, a
dobandit un imobil situat in orasul Murfatlar, str. Nicolae balcescu, nr. 25, jud.
Constanta. Imobilul se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Nicolae Balcescu, Nr.
25B, orasul Murfatlar, Jud. Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei licitatii publice in
vederea inchirierii unui spatiu in suprafata de 9,05 mp precum si suprafata de 23,08
mp cota parte din suprafata aflata in folosinta comuna cu cei 2 medici, situat pe Aleea
Lalelelor nr.1 , in vederea infintarii unui cabinet stomatologic.
Avand in vedere prevederile art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.2 art.45,
art. 115 al.1, lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile la zi, se propune Consiliului Local Murfatlar
aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea inchirierii unui spatiu in suprafata
de 9,05 mp precum si suprafata de 23,08 mp cota parte din suprafata aflata in folosinta comuna
cu cei 2 medici, situat pe Aleea Lalelelor nr.1 , in vederea infintarii unui cabinet
stomatologic.
Licitatia publica are caracter deschis prin strigare si pot participa atat persoane
fizice cat si persoane juridice.
Caietul de sarcini, data, locul organizarii licitatiei si comisiile de licitatie vor fi
stabilite prin dispozitie a primarului.
Pretul minin de pornire la licitatie este de 3 lei/mp/luna, iar termenul de
inchiriere va fi de 3 ani cu posibilitatea prelungirii numai prin Hotarare de Consiliu.
Pasul de strigare este de 0,5 lei/mp/luna.
Garantia de participare la licitatie se stabileste la suma de 300 lei.
Valoarea rezultata in urma licitatiei va fi actualizata anual prin aplicarea
coeficientului de inflatie, iar consumul de energie electrica , apa si alte utilitati aferente
spatiului inchiriat va fi suportat de locatar.
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,
FLORIN VINTILA
INTOCMIT,
RIMBU LILIANA

