ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 16.04.2015
Consilieri :
1. Costea Iulian
2. Sova Gabriel
3. Ionescu Ilie -absent
4. Sali Serdai
5. Manea Ilie
6. Frunza Dimitrova
7. Achihaei Mitruta
8. Condurachi Costica
9. Anton Ion

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

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 134/09.04.2015.
Dl Presedinte supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara a Consiliului
Local Murfatlar din data de 24.03.2015, se arata ca nu sunt obiectiuni si se supune la vot.
In urma votului se obtin 13 voturi pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 4 puncte .
Se supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 13 voturi pentru.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu inca 1 punct. Dl Presedinte supune la
vot suplimentarea ordinii de zi care se aroba cu 13 voturi pentru .
1. Proiect de hotarare privind continuarea participării orasului Murfatlar ,
în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară <Zona
Metropolitană Constanţa>.
A sosit dl consilier Bolat Remzi.
Având în vedere faptul că UAT orasul Murfatlar este membru fondator al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa, prima structură
administrativă de acest fel din România;
Analizând activitatea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Constanţa din ultimii ani şi tinând cont de beneficiile participării orasului
Murfatlar în cadrul acestei structurii, în special în ceea ce priveste alocarea de către
Uniunea Europeană a unor fonduri substantiale dedicate finantării unor proiecte majore
de infrastructură în orasul Murfatlar;
Luând în considerare prevederile Acordului de Parteneriat semnat între România
si Uniunea Europeană, precum si dispozitiile diverselor programe operationale, în special
a Programului Operational Regional 2014 – 2020, prin care se sustine în continuare
dezvoltarea durabilă integrată de tip metropolitan, inclusiv prin alocarea unor fonduri
dedicate oraselor;

În total acord cu prevederile legale în vigoare, precum si cu diversele propuneri
legislative care promovează asocierea de tip metropolitan;
Urmărind dezvoltarea durabilă a orasului Murfatlar, în contextul dezvoltării
integrate a întregii Zone Metropolitane Constanta;
Achiesând la scopul si obiectivele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Constanta si având în vedere oportunitătile multiple de realizare a unor
proiecte integrate de dezvoltare în parteneriat cu celelalte unităti administrativ teritoriale
din Zona Metropolitane Constanta, precum si cu alti parteneri din tară si străinătate.
Se propune analizarea oportunitatii continuării participării UAT orasul Murfatlar
în calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană
Constanta si păstrarea actualei contributii financiare anuale, respectiv 1,3 lei/locuitor,
conform datelor oficiale ale ultimului Recensământ al populatiei.
De asemenea, se propune desemnarea ca reprezentanti ai UAT orasului Murfatlar
în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanta pe dna
Tanase Ana-Maria - titular si pe dna Clincu Mihaela – supleant.
În acelasi timp, se supune spre aprobare modificarea actelor constitutive ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanta, conform
propunerilor adresate de asociatie.
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in
vederea depunerii proiectului de reabilitare si modernizare a Drumului Comunal DC
27 prin Programul de Cooperare transfrontaliera Romania – Bulgaria 2014 – 2020.
UAT orasul Murfatlar, are intentia de a depune un proiect prin Programul de
Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014 – 2020, in parteneriat cu Primaria
General Toshevo din Bulgaria. Obiectivul specific 2.1 Imbunatatirea utilizarii durabile a
patrimoniului natural si a resurselor patrimoniului cultural.
Propunerea titlului proiectului este: “Devzoltarea potentialului turistic si
promovarea patrimoniului cultural si natural in General Toshevo si Murfatlar”
Obiectivul principal al proiectului: Construirea infrastructurii rutiere si culturale si
promovarea resurselor naturale si culturale comune, si o destinatie turistică de coastă,
culturala,
istorica
si
ecologica.
Motivatia - drumul conectează drumul principal E81 cu satul de Siminoc si orasul
Murfatlar si îmbunătăteste accesul la zona protejată Fantanita, Ansamblul rupestru ,
Muzeul vinului si altele. Regiunea dispune de conditii bune pentru turism cultural,
ecologic, rural si turismul vinului.
Drumul comunal DC 27 face legătura între DN3 şi Autostrada A2 Tronsonul 6
Cernavodă – Constanţa şi permite accesul din oraşul Murfatlar către satul aparţinător
Siminoc. Prin proiectul de reabilitare şi modernizare se urmăreşte aducerea Drumului
comunal DC 27, a Podului de peste canalul magistral de irigaţii situat la km 0+500 aferent
Dc 27 şi Podeţului situat la km 4+180 m la parametrii tehnici şi funcţionali astfel încât
circulaţia vehiculelor, autovehiculelor şi cea pietonală să se facă în condiţii de siguranţă şi
confort. De asemenea, prin proiectul de reabilitare şi modernizare se urmăreşte
reconsiderarea structurii DC 27 prin racordarea la Autostrada A2, colectarea, canalizarea şi
evacuarea rapidă a apelor pluviale de pe carosabil.

Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii anexei 1.7
pct. 4 la HCL Murfatlar nr. 116/18.12.2014 pentru aprobarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2015.
În temeiul prevederilor:
- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglememtare a pietei produselor din sectorul
agricol.
Avand in vedere prevederile art. 5 si art. 8 din Legea nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol se propune
modificarea Anexei nr.1.7 la HCL nr.116/2014- privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul fiscal 2015 in sensul ca punctul 4 din anexa va avea urmatorul cuprins:
“ 4. Taxa pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol
Taxa pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare
a produselor din sectorul agricol se incaseaza de la persoanele fizice producatori care
intra sub incidenta Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a
pietei produselor din sectorul agricol
Se achita anticipat eliberarea atestatului
de producator si a carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol
Atestatul de producator are valabilitatea de un an de la data emiterii se vizeaza
semestrial.
Taxele se stabilesc diferentiat pe produse dupa cum urmeaza :
1- Taxa eliberare Atestat de Producator ( taxa stabilita conform art.268 alin.4 din Legea
nr.571/2003-privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare la care se
adauga contravaloarea Atestatului de producator in suma de 2 lei/buc in anul 2015)
Lei
Nr. Natura bunurilor pentru care se solicita
Taxa eliberare atestat
crt. atestat de producator
de producator
2015

1

Zarzavat(patrunjel,leusean,marar,telina,
Morcov, pastarnac,etc)
2 Legume(rosii, ardei vinete, varza,
castraveti , etc.)
3 Alte categorii de legume, cartofi, fasole,
mazare, pepeni, etc)
4 Fructe
5 Struguri
6 Produse lactate
7 Oua
8 Animale mari(bovine, cabaline)
9 Animale mici(ovine,caprine, porcine)
10 Pasari vii(gaini, rate, gaste, etc.)
Pro
11 Produse agricole(grau,porumb,floarea
soarelui (etc.)
a. pana la 5,0 ha
b. peste 5,0 ha
12 Miere de albine

6+2
12+2
24+2
12+2
12+2
6+2
6+2
36+2
24+2
6+2
18+2
36+2
32+2

2- Taxa eliberare carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol = 14
lei/buc.”
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si a bugetului
imprumuturilor interne si externe la finele perioadei 31.03.2015.
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.
Executia bugetului local pentru trimestrul I al anului 2015 , se prezinta astfel :
-lei
NR
CRT
I

FINANTARE
BUGETUL LOCAL
VENITURI – total

PREVEDERI
ANUALE
2014

PREVEDERI
TRIM I
2015

16.891.500

5.584.284

REALIZAT
TRIM I
2015
5.042.717

GRADUL DE
REALIZARE
%
90,30%

CHELTUIELI – total
EXCEDENT/DEFICIT

16.891.500

5.584.284

4.651.534
391.183

83,30%

-

-

-

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE
VENITURI – total
CHELTUIELI – total
EXCEDENT / DEFICIT

Pentru trimestrul I al anului 2015 , situatia executiei bugetare a bugetului local pe
cele doua sectiuni , se prezinta astfel :
-lei

Veniturile sectiunii de functionare
Cheltuielile sectiunii de functionare
Excedentul /Deficitul sectiunii de functionare
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii de dezvoltare

Prevederi
anuale
2015
15.590.500
15.590.500

Prevederi
trimestrul I
2015
4.938.284
4.938.284

1.301.000
1.301.000

646.000
646.000

Realizat
trimestrul I
2015
4.581.786
4.200.254
381.532
460.931
451.280
9.651

Suma totala a veniturilor incasate la data de 31.03.2015 este de 5.042.717 lei, din
care:
- venituri proprii
1.546.977
- cote defalc.din imp.pe venit AFB
467.839
- cote defalc din imp pe venit ptr ech
941.890
- cote defalcate din TVA
1.559.766
- cote defalcate din TVA ptr echilbrare
- sume din exedentul anului precedent
362.708
- subventii de la bugetul de stat
139.260
- sume primite Uniunea Europeana
24.277
La data de 31.03.2015 cheltuielile Primariei orasului Murfatlar sunt de 4.651.534
lei, din care:
- cheltuieli personal
1.767.366
- chelt.mat.si serv.
1.954.981
- chelt. de capital
427.220
- chelt fonduri nerambursabile
24.060
- transf.neconsolidate
246.926
- transf activ sportive si culte
65.130
- dobanzi
39.900
- rambursari credite
125.951
Pe capitole bugetare evidenta contabila se prezinta astfel:
Cap. 51.02.
617.821
54.02.
22.296
55.02
39.900
61.02
219.826
65.02
1.365.084

Gradul de
realizare %
137,57%
85,05%
71,35%
69,86%

66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02

24.218
611.653
350.050
612.502
218.284
569.900

Excedentul bugetar inregistrat la data de 31.03.2015 este in suma de 391.183,00
lei .
Pentru trimestrul I al anului 2015 , situatia executiei bugetare a bugetului
imprumuturilor interne si externe pentru sectiunea de dezvoltare , se prezinta astfel :
- lei
Prevederi
anuale
2015
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii de dezvoltare
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii de dezvoltare

Prevederi
trimestrul I
2015

Realizat
trimestrul I
2015

Gradul de
realizare %

-

-

-

-

-

-

-

-

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 14 voturi pentru.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cedarii locatiunii ce face obiectul
contractului de concesiune nr. 664/09.02.2005 incepand cu data de 1.05.2015.
Avand in vedere adresa CMI Dr. SEID HILMI ZISAN – inregistrata la Primaria
orasului Murfatlar sub nr. 2434/16.04.2015 prin care solicita sa se aprobe cedarea
locatiunii in favoarea dr. GHIMPAU –SOLOCI SIMONA incepand cu data 1.05.2015 ce
face obiectul contractului de concesiune nr. 664/09.02.2005 prelungit succesiv prin acte
aditionale, ultima prelungire fiind aprobata prin HCL nr.06/ 26.01.2012 ;
Avand in vedere adresa dr. Ghimpau -Soloci Simona – inregistrata la Primaria
orasului Murfatlar sub nr. 2436/16.04.2015 prin care solicita sa se aprobe preluarea unui
spatiu cu destinatia cabinet medical de la CMI Dr. SEID HILMI ZISAN ce face obiectul
contractului de concesiune nr. 664/09.02.2005 prelungit succesiv ultima prelungire fiind
aprobata prin HCL nr. 06/ 26.01.2012,
Conform Contractului de concesiune nr. 664/09.02.2005 modificat prin Actul
aditional nr.4521/06.07.2010, Actul Aditional nr. 1775/24.03.2011, si HCL nr.
06/26.01.2012 , obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea spatiului in
care functioneaza cabinetul medical “Dr. Seid Himi Zisan “ situat pe Aleea Lalelelor, nr.
1, oras Murfatlar, judetul Constanta format din 2 incaperi in folosinta exclusiva , in
suprafata totala de 33,42 mp (Cabinet medical Su=18,82mp si Sala tratament Su=14,6mp),
cota parte in suprafata de 27, 64 mp(cota parte din S=17,04 mp-hol si cota parte din

S=10,6-grup sanitar) in folosinta comuna cu Vicol Petrica si Vlad Ecaterina si 41, 60 mp
(casa scarii) in folosinta comuna cu toti cei 7 medici concesionari.
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE,
SOVA GABRIEL

SECRETAR,
FLORIN VINTILA
INTOCMIT,
RÎMBU LILIANA

