ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 30.07.2015
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
17. Corman Adrian

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 312/24.07.2015.
Dl Presedinte supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara a Consiliului
Local Murfatlar. Dna Turica Despina mentioneaza ca la procesul-verbal de la sedinta
anterioara ( 24.06.2015 ) nu s-a completat motivul la replica acesteia cu privire la faptul
“ ca nu stie ce sa voteze “ , motivul dat de aceasta in timpul sedintei de azi fiind din lipsa
materialului . Se supune la vot , iar in in urma votului se obtin 17 voturi pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 11 puncte . Se propune suplimentarea
ordinii de zi cu prezentarea cu inca 1 punct. Se supune la vot ordinea de zi si
suplimentarea acesteia care se aproba cu 17 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii 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 16.931.500 lei si lista de
investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli , prin HCL nr 30 / 27.05.2015..
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea
prevederilor la capitolul 21.A.45.01.03._ Prefinantare contract 4847553_ Centru National
de Informare si Promovare Turistica in localitatea Murfatlar si pentru Proiectul _
Impreuna spre succes ! Sanse mai bune de ocupare in regiunea ta ! POSDRU – Partener
2 , cod SMIS 126766 , suma de 6.000 lei si respectiv modificarea prevederilor bugetare

la subcapitolul 51.00.00.56_autoritati publice _ proiecte cu finantare fonduri europene
nerambursabile , cu suma de 66.000,00 lei
De asemenea ,
se inregistreaza
la capitolul 21.A.42.02.65 Finantarea
Programului National de Dezvoltare Locala suma de 384.217,96 lei respectiv , pentru
finantarea proiectelui _Reabilitare si modernizare 13 strazi in satul Siminoc , suma de
128.920 lei , si _ Reabilitare si modernizare 26 strazi in orasul Murfatlar , suma de
255.297,96 lei , precum si majorarea prevedrilor bugetare la cheltuieli de capital ,
capitolul 84.00. _ Transporturi , cu suma de 276.000 lei
Sumele respective se vor inregistra la partea de cheltuieli corespunzator naturii
pentru care au fost repartizate , modificandu-se corespunzator Lista de investitii , anexa a
bugetului local de venituri si cheltuieli .
Urmare celor prezentate mai sus , pe capitole bugetare se fac urmatoarele
modificari :
NR
CR
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAPITOL BUGETAR

51.02 Autoritati publice
54.02 Servicii publice generale
55.02 Dobanzi
61.02 Politia comunitara + PSI
65.02 Invatamant
66.02 Sanatate
67.02 Cultura , religie , sport
68.02 Asistenta sociala
70.20 Serv de dezv publica si
locuinte
74.02 Mediu si ape
84.02
Transporturi
si
comunicatii
97.02 Rezerve
Total

PREVE
DERE

personal

NATURA CHELTUIELII
materiale capital
transferu rambur
ri
sari

+66.000

+276.000

+276.000

+342.000

+276.000

Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2015 , trimestrul III , atat la
partea de venituri cat si la partea de cheltuieli a bugetului
, modificandu-se
corespunzator capitolele bugetare mentionate mai sus .
Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 , va fi
de 17.273.500 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel :sectiunea de functionare :
15.590.500 lei si sectiunea de dezvoltare : 1.683.000 lei .

fd
europen
e
+66.000

+66.000

NR
CR
T
1

51.02 Autoritati publice

2.689.925

2
3
4
5

54.02 Servicii publice generale
55.02 Dobanzi
61.02 Politia comunitara + PSI
65.02 Invatamant

119.000
300.000
965.000
4.187.775

6
7

66.02 Sanatate
67.02 Cultura , religie , sport

108.500
2.499.500

365.000
3.587.77
5
98.500
385.000

8

68.02 Asistenta sociala

1.470.000

370.000

9

70.20 Serv de dezv publica si
locuinte
74.02 Mediu si ape
84.02
Transporturi
si
comunicatii
97.02 Rezerve
TOTAL

2.246.800

399.800

10
11
12

CAPITOL BUGETAR

PREVE
DERE

personal
1.298.92
5
95.000

700.000
1.971.500
15.500
17.273.50
0

6.600.00
0

NATURA CHELTUIELII
materiale capital
transferu rambur
ri
sari
1.250.00
0
20.000
4.000
300.000
600.000
600.000
10.000
1.250.00
0

284.500

380.000

200.000

1.100.00
0
1.450.00
0
700.000
800.000

272.000

125.000

981.500

190.000

6.980.00
0

1.542.00
0

15.500
1.495.50
0

515.000

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

fd
europene
141.000

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 17 voturi.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si a
bugetului imprumuturilor interne si externe pe semestrul I al anului 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

141.000

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 ,
se supune spre analiza si aprobare consiliului local.
Executia bugetului local pentru trimestrul II al anului 2015 , se prezinta astfel :
-lei
NR
CRT
I

FINANTARE
BUGETUL LOCAL
VENITURI – total
CHELTUIELI – total
EXCEDENT/DEFICIT

PREVEDERI
ANUALE
2015

PREVEDERI
TRIM I si II
2015

16.931.500
16.931.500

10.081.300
10.081.300

8.315.267
8.265.395
49.872

82,48%
82,00%

-

-

-

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

REALIZAT
TRIM I si II
2015

GRADUL DE
REALIZARE
%

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

15.590.500
15.590.500

Prevederi
trimestrul I si
II
2015
9.025.300
9.025.300

1.341.000
1.341.000

1.056.000
1.056.000

Realizat
trimestrul I si
II
2015
7.793.866
7.758.193
35.673
521.401
507.202
14.199

Suma totala a veniturilor incasate la data de 30.06.2015 este de 8.315.267 lei, din
care:
- venituri proprii
- cote defalc.din imp.pe venit AFB
- cote defalc din imp pe venit ptr ech
- cote defalcate din TVA
- cote defalcate din TVA ptr echilbrare
- sume din exedentul anului precedent
- subventii de la bugetul de stat

1.934.966
1.179.273
1.838.490
2.653.905
37.000
413.544
209.778

Gradul de
realizare %
86,36%
85,96%
49,38%
48,03%

- sume primite Uniunea Europeana
48.311
La data de 30.06.2015 cheltuielile Primariei orasului Murfatlar sunt de 8.265.395
lei, din care:
- cheltuieli personal
3.477.382
- chelt.mat.si serv.
3.357.181
- chelt. de capital
458.235
- chelt fonduri nerambursabile
48.968
- transf.neconsolidate
398.263
- transf activ sportive si culte
197.631
- dobanzi
80.900
- rambursari credite
246.835
Pe capitole bugetare evidenta contabila se prezinta astfel:
Cap. 51.02.
1.293.540
54.02.
56.993
55.02
80.900
61.02
536.429
65.02
2.283.714
66.02
48.803
67.02
1.217.190
68.02
598.664
70.02
1.082.294
74.02
345.747
84.02
721.121
Excedentul bugetar inregistrat la data de 30.06.2015 este in suma de 49.872 lei .
Pentru trimestrul I si II 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 si
II
2015
-

Realizat
trimestrul I si
II
2015
-

-

-

-

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 17 voturi.

Gradul de
realizare %
-

3. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce
apartin domeniului privat al orasului Murfatlar ca urmare a masurilor impuse prin
Dispozitia obligatorie nr. 295/04.06.2015 a Ministerului Finantelor Publice – Directia
Generala Regionala a Finantelor Publice si inregistrata sub nr. 3732/10.06.2015 la
Primaria orasului Murfatlar.
Ca urmare a verificării finalizate în data de 18.05.2015 de către reprezentantele
Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi,
la sediul Primăriei oraşului Murfatlar s-a înregistrat Dispoziţia obligatorie nr.
295/04.06.2015, prin care s-a dispus luarea măsurilor:
1. La elaborarea documentaţiei ce sta la baza întocmirii inventar al bunurilor din
domeniul privat al UAT oraş Murfatlar, Consiliul Local, în colaborare cu Serviciul
Financiar - Contabil a analizat şi diferenţa în sumă de 23.131,68 lei şi procedeaza în
consecinţă, astfel încât valorile bunurilor din inventarele aprobate prin HCL să concorde
cu evidenţa contabilă. Pentru această măsură s-a întocmit Anexa nr. 1
pentru ,,Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al
oraşului Murfatlar” (poziţiile 107 şi 108);
2. Conform planului de situaţie scara 1:200 întocmit de către SC A&C TOPO SRL s-a
identificat suprafaţa de teren, situată în orasul Murfatlar, str. Viilor, nr. 3A având
următoarele caracteristici şi vecinătăţi:
1) - Teren curţi construcţii în suprafaţă de 46 mp care se învecinează cu:
La NORD – Alee de acces;
La SUD – imobil situat pe str. Viilor, nr.3;
La EST – str. Viilor, nr.3;
La VEST – proprietate particulară Ardeleanu Vasile;
In Zona 1 terenul este evaluat la 6,12 euro/mp.
Cursul de referinţă este de 4,4810 lei/1 Euro anunţat de BNR pentru data de 08.07.2015.

3. Conform planului de situaţie scara 1:100 întocmit de către SC A&C TOPO SRL s-a
identificat suprafaţa de teren, situată în orasul Murfatlar, str. Viilor, nr. 3B având
următoarele caracteristici şi vecinătăţi:
2) - Teren curţi construcţii în suprafaţă de 9 mp care se învecinează cu:
La NORD – imobil situat pe str. Viilor, nr.3;
La SUD – imobil situat pe str. Viilor, nr.3;
La EST – str. Viilor, nr.3;
La VEST – imobil situat pe str. Viilor, nr.3.
In Zona 1 terenul este evaluat la 6,12 euro/mp.
Cursul de referinţă este de 4,4810 lei/1 Euro anunţat de BNR pentru data de 08.07.2015.

Nr.
crt.
243
244

Denumirea
bunului
Teren
intravilan
Teren
intravilan

Zona
Oraş Murfatlar,
Viilor, nr. 3A
Oraş Murfatlar,
Viilor, nr. 3B

Suprafata
teren (mp)
46

Valoare de
inventar
1261,49 lei

Observatii

str.

Nr.
Lot
-

str.

-

9

246,81 lei

-

Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi.

-

4. Proiect de hotarare privind însuşirea şi aprobarea actualizării inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Murfatlar ca urmare a măsurilor impuse
prin Dispoziţia obligatorie nr. 295/04.06.2015 a Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice şi înregistrată sub nr. 3732/10.06.2015 la Primăria
oraşului Murfatlar.

Ca urmare a verificării finalizate în data de 18.05.2015 de către reprezentantele
Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi,
la sediul Primăriei oraşului Murfatlar s-a înregistrat Dispoziţia obligatorie nr.
295/04.06.2015, prin care s-a impus luarea măsurilor , astfel :
 S-au actualizat cu valori reevaluate cladirile din domeniul public poziţiile de la nr. 1–
9 şi nr. 14, 18, 20, 21, 22, 25, 28 conform Anexei nr. 1 ,,Actualizarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Murfatlar” ;
 S-a procedat la actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al
UAT oras Murfatlar – pozitia 4 si 7 la Anexa nr. 1 ,,Actualizarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al oraşului Murfatlar”;
 S-a procedat la actualizarea valorii de inventar a unui numar de 4 active fixe, pozitiile
6, 17,

96, 104 la Anexa nr. 1 ,,Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin

domeniului public al oraşului Murfatlar;
 S-a procedat la actualizarea valorii de inventar a unor amenajari de terenuri, pozitiile
29, 30, 31 la Anexa nr. 1 ,,Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al oraşului Murfatlar si s-a actualizat valoarea de inventar a activului ,,Imprejmuire
Gradinita nr.1 Murfatlar”, pozitia 7 la Anexa nr. 1 ,,Actualizarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al oraşului Murfatlar.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii
pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Murfatlar.
Fata de structura aprobata în baza avizului Agentiei Nationale a Functionarilor
Publici nr. 14740/2014 si HCL nr. 32/27.05.2015 se are în vedere efectuarea urmatoarelor
modificari :

I.

Functii contractuale

În cadrul Serviciului comunitar de utilitati publice se supune aprobarii
transformarea funcţiei contractuale de executie vacanta, inspector, gr. IA în funcţia
contractuala de executie, inspector de specialitate gr. II.
Funcţia a devenit vacanta începand cu data de 01.07.2015 , iar activitatea
serviciului se desfasoara cu dificultate din cauza lipsei unui salariat cu competentele si
cunostintele necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice postului vacantat.
Se propune transformarea postului precizat mai sus pentru a permite accesul în
cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului a persoanelor cu pregatire
superioara si fara obligaţia dobăndirii unei experienţe bogate în specialitatea studiilor.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi.
6. 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 actul de dezlipire si partaj voluntar nr. 1352 din 10.07.2015, dl
Druga Iulian a dobandit un imobil situat in orasul Murfatlar, str. Mihai Eminescu, nr. 32,
lotul 1, jud. Constanta, iar Druga Nicolae a dobandit lotul 2. Imobilul detinut de dl Druga
Nicolae se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Mihai Eminescu, Nr. 32A, orasul
Murfatlar, Jud. Constanta;
b) Avand in vedere Raportul tehnic de specialitate intocmit de d-na
Ciubuc Iuliana si planul de situatie intocmit de catre SC A&C Topo SRL, imobilul
reprezentand teren in suprafata de 46mp situat pe str. Viilor, nr 3, detinut de Orasul
Murfatlar se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Viilor, Nr. 3A, orasul Murfatlar,
Jud. Constanta.
c) Avand in vedere Raportul tehnic de specialitate intocmit de d-na
Ciubuc Iuliana si planul de situatie intocmit de catre SC A&C Topo SRL, imobilul
reprezentand teren in suprafata de 9mp situat pe str. Viilor, nr 3, detinut de Orasul

Murfatlar se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Viilor, Nr. 3B, orasul Murfatlar,
Jud. Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului activitatii asistentilor
personali incadrati la primaria orasului Murfatlar pe semestrul I al anului 2015.
Avand in vedere prevederile art. 40 alin. 2 din legea 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicata cu modificarile si
completarile ulterioare , art. 29 alin. 1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicata cu modificarile si
completarile ulterioare , art.36, alin. 2 , lit.d, alin.6 pct 2 , art.45 , art.115 din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata in anul 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, se propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea
Raportului activitatii asistentilor personali incadrati la primaria orasului Murfatlar pe
semestrul I al anului 2015 care contine urmatoarele date:
1. Dinamica angajarii asistentilor personali;
2. Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului
de odihna;
3. Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
4. Numarul de controlale efectuate si problemele sesizate;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, serviciului de asistenta sociala de la nivelul
autoritatii publice locale îi revine rolul de a monitoriza modul de îndeplinire a atributiilor
si obligatiilor ce revin asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
In vederea ameliorarii situatiei persoanelor cu handicap grav, asistentii personali au
obligatia acordarii unor ingrijirii speciale adaptate fiecarei situatii in parte, prin
satisfacerea nevoilor fizice, personale, sociale si spirituale de care au nevoie, indiferent de
varsta acestora.
Ingrijirile astfel acordate trebuie sa permita persoanelor cu handicap grav sa isi
valorifice potentialul fizic, intelectual, spiritual, emotional, in pofida handicapului de care
sufera, care sa conduca la imbunatatirea situatiei acestora si la integrarea lor in familie si
societate.
Tinand cont de aceste aspecte la sfarsitul semestrului I 2015, serviciul de asistenta
sociala raporteaza urmatoarele:
1. Dinamica angajarii asistentilor personali:
La data de 30.06.2015 în evidentele noastre figureaza un numar de 29 persoane cu
handicap grav care beneficiaza de personal angajat în baza unui contract individual de
munca si un numar de 33 persoane cu handicap grav care beneficiaza de indemnizatia
lunara.

In perioada 01.01.2015 -30.06.2015 au fost încheiate un numar de 7 contracte
individuale de munca pentru bolnavi cu handicap grav care au fost supusi revizuirii
medicale si care au beneficiat în continuare de asistent personal.
In evidentele noastre la sfarsitul semestrului I 2015 figureaza un numar de 44
persoane adulte cu handicap grav si un numar de 17 minori.
Cele mai frecvente afectiuni intalnite la copii sunt: Tetrapareza si
parapareza spastica, hidroencefalopatie infantila, autism si retrad psihic, epilepsie,
sindrom Langdon Down, infectie HIV_SIDA.
La adulti cu handicap cele mai intalnite afectiuni sunt: dementa senila,
sindromul Alzheimer, epilepsie, accidentul vascular cerebral;
2. Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna.
Referitor la acest aspect precizam faptul ca pe raza orasului nostru nu sunt
înfiintate si nu functioneaza Centre de gazduire tip respiro. Intrucat nu sunt conditii de
înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de odihna si nu exista
posibilitatea gazduirii bolnavului, s-a luat masura legala de acordare pentru persoana cu
handicap grav sau reprezentantului sau legal a unei indemnizatii in cuantum egal cu
salariul net al asistentului debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din
sectorul bugetar
La sfarsitul semestrului I 2015, aceasta indemnizatie a fost acordata pe baza
cererilor depuse unui numar de 20 asistenti personali.
3. Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti
Precizam ca in conformitate cu prevederile art.38, lit. a din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata si
actualizata, asistentii personali au obligatia sa participle o data la 2 ani la o instruire
organizata de angajator.
In semestrul I 2015 nu a fost organizata aceasta forma de instruire
4. Numarul de controale efectuate si problemele sesizate:
Verificarile efectuate au vizat urmatoarele aspecte: modul in care sunt indeplinite
obligatiile contractuale ale asistentului personal sau pentru primirea indemnizatiei lunare..
In cursul semestrului I 2015 au fost verificate la domiciliu un numar de 13 cazuri
fara a se constata probleme deosebite.
5. Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap;
In vederea efectuarii unor investigatii medicale de specialitate, cu un grad ridicat
de complexitate sau pentru efecuarea unor operatii medicale au fost acordate ajutoare de
urgenta unui numar de 1 familii in care exista un bolnav cu handicap grav.
Au fost acordate abonamente de calatorie pentru deplasarea bolnavilor si
însotitorilor copiilor bolnavi în vederea efectuarii procedurilor de fizioterapie în unitatile
medicale specializate la solicitarile asistentilor personali pentru pentru 2 cazuri.

Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii unor contracte de
inchiriere.
Avand in vedere prevederile art. 1805 Cod Civil, cap.VIII din contractul de
inchiriere, art.36 alin.2 lit.c, art.45 , art. 115 alin.1 lit.b , din Legea nr.215/2001 Legea
administratiei publice locale, republicata, se propune Consiliului Local Murfatlar,
aprobarea cesiunii unor contracte de inchiriere , astfel :
1. – UNGUREANU GHEORGHE, cu domiciliul in orasul Murfatlar ,
str.M.Eminescu nr.21, bl.A8, sc.3, etj.4, ap.59, jud.Constanta , care prin cererea
inregistrata la Primaria oras Murfatlar cu nr.4293/06.07.2015, solicita cesiunea
contractul de inchiriere nr. 5042/07.10.2014, s-au constatat urmatoarele:
- Conform contractului de inchiriere nr.5042/07.10.2014 pe suprafata de 18,00
mp situata pe str.G-ral Vasile Milea este amplasat un garaj .
- Chiria este achitata la zi;
Faţă de cele menţionate mai sus se propune cesiunea contractului de inchiriere
nr.5042/07.10.2014 in favoarea d-nei CIRCIU DANIELA , cu domiciliul in orasul
Murfatlar , str.G-ral Vasile Milea nr.1 , bl.GARS, sc.1, etj.2 , ap.43 , jud.Constanta.
2.. – LEICA LAURENTIU, administrator al SC VETZONE cu sediul in
Constanta , str.Dionisie cel mic nr.42, bl.42, sc.A, etj.parter, ap.2, CUI 18112333 ,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J40/552/15.01.2004 , care prin cererea
inregistrata la Primaria oras Murfatlar cu nr.4198/30.06.2015, solicita cesiunea
contractul de inchiriere nr. 4213/25.06.2010, s-a constatat urmatoarele:
- Conform contractului de inchiriere nr. 4213/25.06.2010 spatiul in suprafata
de 29,74 mp situat pe aleea Lalelelor este amenajat pentru activitati veterinare .
- Chiria este achitata la zi;
Faţă de cele menţionate mai sus se propune cesiunea contractului de inchiriere
nr.4213/25.06.2010 in favoarea CMVI DR.CAZAN BEATRIS LOREDANA , cu sediul
in orasul Murfatlar , str.Calea Bucuresti nr.54 , bl.C6, etj.parter , jud.Constanta ,urmare a
preluari contractului de prestari servicii sanitar-veterinare a Circumscriptiei Sanitar
Veterinare Murfatlar.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii componentei Comisiei
Locale de Ordine publica .
Avand in vedere prevederile art. 28 si art. 29 din Legea 155/2010 a Politiei
Locale , art.45, art.115 alin.1, lit b, din legea 215/2001, Legea administatiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se propune Consiliului Local
Murfatlar, aprobarea modificarii componentei Comisiei Locale de Ordine publica,
Organism cu rol consultativ ca urmare a schimbarii structurii Consiliului Local de la
alegerile din iunie 2015 .
Se procedeaza la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local , astfel :

 Dl Anton Ion il propune pe dl Condurachi Costica
 Dl Costea Iulian il propune pe dl Ionescu Ilie
 Dl Achihaei Mitruta o propune pe dna Turica Despina .
Se supune la vot propunerea dlui Anton Ion care se aproba cu 17 voturi
pentru .
Se supune la vot propunerea dlui Costea Iulian care se aproba cu 17 voturi
pentru .
Se supune la vot propunerea dlui Achihaei Mitruta care se aproba cu 17
voturi pentru .
In conformitate cu Legea nr.155/2012 din Comisia Locala de Ordine publica fac
parte :
1 Saghiu Valentin - Primarul orasului Murfatlar
2. Grosu Ovidiu Valentin - Seful politiei oras Murfatlar
3. Gegiu Marius – Seful Politiei Locale Murfatlar
4. Vintila Florin – Secretarul orasului Mufatlar
5. Condurachi Costica - Consilier local
6. Ionescu Ilie – Consilier local
7. Turica Despina – Consilier Local
Se supune la vot proiectul de hotarare initial care se aproba cu 17 voturi pentru.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea stabilirii termenului in vederea
intocmirii dosarului privind repatizarea locuintelor construite prin ANL.
Avand in vedere prevederile Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei
Nationale pentru Locunte , cu modificarile si completarile la zi , HGR nr. 962/2001
privind normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii
nr.152/1998 cu modificarile si completarile la zi , Legea nr.114/1996, H.G.R. 1275/
2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Legii nr.114/1996, cu modificarile si completarile la zi, art.36 alin.2 lit c, alin.5 lit a,
alin.6 lit.e, si art.45 din Legea nr.215/2001 -Legea administratiei publice locale, se
propune Consiliului Local Murfatlar, aprobarea stabilirii termenului in vederea intocmirii
dosarului privind repatizarea locuintelor construite prin ANL
Solicitantii unor locuinte construite prin A.N.L. pentru tineri in regim de
inchiriere vor trebui sa completeze dosarul cu documentele stabilite in vederea analizarii
indeplinirii conditiilor si criteriilor aprobate de Consiliul Local Murfatlar.
Se stabileste de catre Consiliul Local data de 15.09.2015 , termen in care
persoanele interesante vor reface si completa dosarele depuse in vederea obtinerii unei
locuinte cu chirie . Se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 17 voturi
pentru .
11. Proiect de hotarare privind asocierea si participarea unitatii administrativ
teritoriale Orasul Murfatlar , jud Constanta in vederea constituirii Asociatiei GAL
MURFATLAR.
Tinand cont de oportunitatea asocierii pentru accesarea ulterioara a fondurilor
europene pentru dezvoltare rurala,

In conformitate cu art.11, alin. 1 si 2, art.12, alin.1, art.36, alin1, litera b si e,
alin.4, litera a, alin.7, litera a, art.37, art.45, alin.2, litera d si f si art.45 din legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, se propune Consiliului Local Murfatlar asocierea si participarea Orasului
Murfatlar cu alte unitati administrativ teritoriale si alte persoane juridice, in vederea
infiintarii Asociatiei GAL Murfatlar, pentru realizarea in comun a unor proiecte de
dezvoltare de interes local, zonal sau regional, ori a furnizarii in comun a unor servicii
publice.
Asocierea se realizeaza fara personalitate juridica, pana la aprobarea criteriilor de
selectie, in baza unui acord de parteneriat.
Se vor aloca sumele necesare in vederea constituirii si functionarii acestei
asocieri.
Se va desemna UAT Comuna Cumpana in vederea reprezentarii asocierii in
cadrul activitatilor specifice ce se vor desfasura conform programului Leader . Sediul
asocierii va fi str. Soseaua Constantei , nr. 132 , Comuna Cumpana , jud Constanta .
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari pe terenul ce
apartine domeniului public al orasului Murfatlar, jud Constanta, pentru amplasarea
unui stalp cu ocuparea definitiva a unei suprafete de 0,5 mp pe str. Portului , nr. 25 ,
oras Murfatlar , la solicitarea dlui Prodan Eugen pentru ENEL DISTRIBUTIE
DOBROGEA SA.
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
Murfatlar Aprobarea executarii unor lucrari pe terenul ce apartine domeniului public al
orasului Murfatlar, jud Constanta, pentru amplasarea unui stalp cu ocuparea definitiva a
unei suprafete de 0,5 mp pe str. Portului , nr. 25 , oras Murfatlar la solicitarea dlui Prodan
Eugen pentru ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA.
Solicitantul precizat mai sus 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 17 voturi.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
CORMAN ADRIAN

SECRETAR,
FLORIN VINTILA
INTOCMIT,
RIMBU LILIANA

