ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 27.05.2015
Consilieri :
1. Costea Iulian
2. Sova Gabriel
3. Ionescu Ilie
4. Sali Serdai
5. Manea Ilie -absent
6. Frunza Dimitrova
7. Achihaei Mitruta -absent
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
17. Corman Adrian

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 187/22.05.2015.
Este necesara alegearea unui nou presedinte de sedinta , ca urmare a expirarii
mandatului dlui Sova Gabriel , astfel au loc propuneri cu privire la acest aspect . Dl Sova
Gabriel il propune pe dl Corman Adrian . Se supune la vot propunerea dlui Sova Gabriel
care se aproba cu 14 voturi pentru.
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. In urma votului se obtin 14 voturi
pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 4 puncte . Dl. Primar propune suplimentarea
ordinii de zi cu inca 2 puncte. Se supune la vot ordinea de zi si suplimentarea acesteia care se
aproba cu 14 voturi pentru.

A sosit dl consilier Bolat Remzi .
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 , Legii nr 186 / 2014 – legea bugetului de stat pe anul 2015 , 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 , rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2015 aprobat pentru suma de 16.891.500 lei si lista de
investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli , prin HCL nr 17 / 24.03.2015..
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea
prevederilor la capitolul 21.A.45.02.01._ Sume primite in contul platilor din anul
precedent si respectic 51.00.00.56_autoritati publice _ proiecte cu finantare fonduri
europene nerambursabile , cu suma de 40.000,00 lei .

De asemenea , se retrage suma de 100.000 lei de la cheltuieli materiale capitolul
84.00. _ Transporturi , suma care se repartizeaza , tot la cheltuieli materiale la capitolul
61.00 _Ordine publica si siguranta nationala , la fel se retrage suma de 30.000 de la
transferuri capitolul 68.00 _Asigurari si asistenta sociala si se transfera la capitolul
67.00_Cultura , recreere si religie , tot la cheltuieli reprezentand transferuri_ Alocatii
bugetare culte .
Sumele respective se vor inregistra la partea de cheltuieli corespunzator naturii
pentru care au fost repartizate .
Urmare celor prezentate mai sus , pe capitole bugetare se fac urmatoarele
modificari :
NR
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CAPITOL BUGETAR
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51.02 Autoritati publice

2

54.02
Servicii
publice
generale
55.02 Dobanzi
61.02 Politia comunitara + +100.000
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65.02 Invatamant
66.02 Sanatate
67.02 Cultura , religie , sport
+30.000
68.02 Asistenta sociala
-30.000
70.20 Serv de dezv publica
si locuinte
74.02 Mediu si ape
84.02
Transporturi
si -100.000
comunicatii
97.02 Rezerve
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+40.000
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material capital
transfer rambur
e
uri
sari

+40.000

fd
europe
ne
+40.00
0

+100.00
0
+30.000
-30.000

100.000

Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2015 , trimestrul II , atat la
partea de venituri cat si la partea de cheltuieli a bugetului de venituri si cheltuieli ,
modificandu-se corespunzator capitolele bugetare mentionate mai sus .
Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 , va fi
de 16.931.500 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel :sectiunea de functionare :
15.630.500 lei si sectiunea de dezvoltare : 1.301.000 lei .

+40.00
0
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00
0
0
0
0

Suma de 1.495.500 lei , reprezentand transferuri , este destinata pentru :
- indemnizatii handic
- ajutoare ptr incalzire
- alte ajutoare
- ajutoare culte
- activitati sportive
- fond de rezerva

260.000 lei
15.000 lei
825.000 lei
130.000 lei
250.000 lei
15.500 lei

Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi.
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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. 891 din 09.06.2010, act de dezmembrare nr.
890 din 09.06.2010, d-na Neagu Adela-Luminita a dobandit un imobil situat in satul
Siminoc, orasul Murfatlar, str. Secerisului, nr. 11, lotul 2, jud. Constanta. Imobilul se va
inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Secerisului, Nr. 11A, satul Siminoc, orasul
Murfatlar, Jud. Constanta.
b) Prin contractul de vanzare-cumparare nr. 170 din 29.10.2003, dl Prostire
Petrica, a dobandit un imobil situat in orasul Murfatlar, str. Calea Bucuresti, nr. 3, statia
Basarabi, jud. Constanta.

Imobilul detinut de dl Prostire Petrica se va inscrie in

nomenclatorul stradal pe

str. Calea Bucuresti, Nr. 1P, orasul Murfatlar, Jud.

Constanta;
c) Avand in vedere Raportul tehnic de specialitate intocmit de d-na Grecu
Simona si planul de situatie intocmit de catre SC A&C Topo SRL imobilul reprezentand
teren in suprafata de 7259mp situat in zona locuinte CFR, detinut de Orasul Murfatlar se
va inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Calea Bucuresti, Nr. 3F, orasul Murfatlar,
Jud. Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii in
urma promovarilor personalului angajat din aparatul propriu de specialitate al
primarului orasului Murfatlar.
Avand în vedere rezultatul final al examenului de promovare în gradul profesional
imediat superior sustinut de functionarii publici si în treapta profesionala imediat
superioara sustinut de personalul contractual din cadul aparatului de specialitate al
primarului orasului Murfatlar, se supune aprobarii modificarea statului de functii dupa
cum urmeaza:
I. FUNCTIONARI PUBLICI
N

Numele si prenumele

Functia publica detinuta

Functia publica în care a promovat

r.c
rt
1
Sepa Sevghin
2
Pirvu Maria
3
Ciubuc Iuliana Florentina
4
Paltanea Maria
5
Tudor Luis
6
Avram Nicolae
7
Circeag Teodor

Inspector, cls.I, gradul
profesional principal
Inspector, cls.I, gradul
profesional principal
Inspector, cls.I, gradul
profesional principal
Referent cls.III, gradul
profesional principal
Politist local, cls.III, gradul
profesional principal
Politist local, cls.III, gradul
profesional principal
Politist local, cls.III, gradul
profesional principal

Inspector, cls.I, gradul profesional
superior
Inspector, cls.I, gradul profesional
superior
Inspector, cls.I, gradul profesional
superior
Referent, cls.III, gradul
profesional superior
Politist local, cls.III, gradul
profesional superior
Politist local, cls.III, gradul
profesional superior
Politist local, cls.III, gradul
profesional superior

II PERSONAL CONTRACTUAL
Nr Numele si prenumele
.cr
t
1
Simion Vasile
2

Omer Gemaledin

3
4
5
6

Bica Ion
Bica Eugen
Blaga Vasilca
Herghelegiu Petrica

Functia publica
detinuta
Muncitor Tr. III
Muncitor Tr. III
Muncitor nec.
Muncitor nec
Muncitor nec
Muncitor nec

Functia publica în
care a promovat
Muncitor
Tr. II
Muncitor
Tr. II
Muncitor Tr. IV
Muncitor Tr. IV
Muncitor Tr. IV
Muncitor Tr. IV

De asemeni supun aprobarii transformarea functiei contractuale de executie
vacanta: referent tr. I, de la activitatea Cultura - Casa de cultura în functia contractuala
de executie : referent debutant.
Modificarile propuse au avut în vedere respectarea urmatoarelor acte normative:
Prevederile art. 64 si 65 din Legea nr. 188/1999(Republicata), privind Statutul
functionarilor publici, art.125 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
Prevederile art.42 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul,bugetar platit din
fonduri publice cu modificarile si completarile la zi
Prevederile art.26, al.5 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice;

Prevederile art.5. al.5 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice;
HCL nr. 10/28.01.2015 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice
pe anul 2015 din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Murfatlar;
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unui contract de inchiriere
pentru locuinte tip ANL.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe - REPUBLICARE), HGR nr. 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , art.36 al.2 lit.c,
alin. 5 lit. b , art.45 , art. 115 al.1 lit.b , din Legea nr.215/2001 Legea administratiei
publice locale, republicata, se propune Consiliului Local Murfatlar, aprobarea
modificarii contractului de inchiriere pentru locuinte tip
ANL pentru urmatorul chirias , astfel :
 in contractul de inchiriere nr. 8178/30.12.2013 avand ca titular pe Dl
Cazan Cosmin se modifica adresa str. Fantanitei nr. 1B , blocul Tineret Sc. B , Ap. 16 cu
adresa str. Fantanitei nr. 1 B , Bloc Tineret , Sc. B , Ap.6;
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului contractului
de inchiriere nr. 3660/05.06.2012 incheiat cu SC ANALIN WOOD SRL .
Avand in vedere cererea depusa de SC ANALIN WOOD SRL si inregistrata la
Primaria oras Murfatlar cu nr. 3374/27.05.2015 , solicita incheierea unui act aditional la
contractul de inchiriere nr. 3660 din 05.06.2012, privind inchirierea unui teren in
suprafata de 1000 mp , situat pe str.Calea Bucuresti , intre incinta CFR si statia de
distributie carburanti in orasul Murfatlar, jud.Constanta ,avand destinatia de plarforma
depozitare.
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.
Toate obligatiile financiare si contractuale sunt indeplinite, motiv pentru care
se propune spre dezbatere si aprobare Consiliului local Murfatlar prelungirea valabilitatii
contractului de inchiriere nr.3660/05.06.2012 pe o perioada de 3 ani , incheiat intre Oras
Murfatlar in calitate de locator si SC ANALIN WOOD SRL in calitate de locatar.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari pe terenul
ce apartine domeniului public al orasului Murfatlar pentru “Racord canalizare
menajera” la imobilul situat pe str. Aleea Crinilor nr. 6 , oras Murfatlar , jud
Constanta.
Avand in vedere prevederile art. 36, al. 2 , lit. c , al. 5, lit. c, art. 45, art.
115, al. 1 , lit. b din Legea nr.215/2001 , republicata in anul 2007, se propune
Consiliului Local aprobarea executarii unor lucrari pe terenul ce apartine domeniului
public al orasului Murfatlar pentru “ Racord canalizare menajera” la imobilul situat pe str.
Aleea Crinilor nr. 6 , oras Murfatlar , jud Constanta la solicitarea Dnei Chisoceanu
Vasilica .
Solicitantul are obligatia readucerii/repararii la starea initiala a terenurilor ,
spatiilor verzi , trotuarelor , strazilor , aleilor si platformelor afectate de lucrari prin grija
si pe cheltuiala proprie in termen de 24 ore de la data finalizarii lucrarilor .
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi.
Dupa dezbaterea tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi Dna Reise
Memet prezinta pe scurt raportul de activitate al primarului orasului Murfatlar pe anul
2004 in vederea aducerii la cunostinta Consiliului Local a tuturor activitatilor desfasurate
pe parcursul anului 2014.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
CORMAN ADRIAN

SECRETAR,
FLORIN VINTILA
INTOCMIT,
RIMBU LILIANA

