ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 24.08.2015
Consilieri :
1. Costea Iulian
2. Sova Gabriel
3. Ionescu Ilie
4. Sali Serdai
5. Manea Ilie
6. Frunza Dimitrova
7. Achihaei Mitruta-absent
8. Condurachi Costica
9. Anton Ion

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

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 423/18.08.2015.
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 13
voturi pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 3 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 13 voturi pentru.

A sosit dl consilier Bolat Remzi.
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 17.273.500 lei si lista de
investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli , prin HCL nr 40 / 30.07.2015..
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea
prevederilor plafonului cheltuielilor de personal cu suma de 1.054.000 lei, din care suma
de 346.600 lei reprezinta majorarea sumelor prevazute la hotarari judecatoresti pentru
plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat ( 11.02.02 ) , de la
6.600.000 lei la 7.654.000 lei., conform Ordinului MFP/MDRAP nr.622 din 06.08.2015
privind suplimentarea plafonului cheltuielilor de personal pentru judetul Constanta , de la
641.837.000 la 673.194.000 lei .Corespunzator se vor retrage sumele respective de la

cheltuieli materiale si capital ( 130.000 lei de la capitolul 67.00.71 Cultura , religie, sport
_ Lucrari noi _Parc de recreere in orasul Murfatlar , str Calea Dobrogei )
Sumele respective se vor inregistra la partea de cheltuieli corespunzator
necesarului stabilit urmare aplicarii prevederilor OUG nr.27 din 30.06.2015 , privind
modificarea si completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice in anul 2015 , respectiv majorarea cu pana la 12% a salariilor de baza .
Urmare celor prezentate mai sus , pe capitole bugetare se fac urmatoarele
modificari :
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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 17.620.100 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel :sectiunea de functionare :
16.067.100 lei si sectiunea de dezvoltare : 1.553.000 lei .
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Suma de 1.445.500 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
775.000 lei
130.000 lei
250.000 lei
15.500 lei

Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi.
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2. Proiect de hotarare privind Acordul Consiliului Local Murfatlar pentru
obiectivul de investitii ,,Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in bazinul
hidrografic Valea Seaca,jud. Constanta,, ce urmeaza a se realiza pe teritoriul orasului
Murfatlar la solicitarea Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral.
Avand in vedere prevederile Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului
si urbanismului cu modificarile si completarile la zi , art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c,
art.45, art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile la zi, se supune Consiliului Local Murfatlar
aprobarea acordului pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de aparare impotriva
inundatiilor in bazinul hidrografic Valea Seaca, jud. Constanta, “ ce urmeaza a se realiza
pe teritoriul orasului Murfatlar la solicitarea Administratiei Bazinale de Apa DobrogeaLitoral conditionat de realizarea si respectarea urmatoarelor :
-a) Proiectarea si executia lucrarilor privind recalibrarea sectiunii vaii,
realizarea bazinelor de atenuare a debitelor si amenajarea albiei Valea Seaca incepand de
la descarcarea in Canalul Dunare Marea Neagra (C.D.M.N.) cu bazinul de linistire si
decantare si pana la intrarea in teritoriul (intravilanul) comunei Valul lui Traian trebuie
realizate fara sa se afecteze suprafetele/limitele drumurilor/strazilor, trotuarelor,
platformelor, amenajarilor si/sau terenurilor apartinand orasului Murfatlar, limitrofe cu
traseul/gabaritul cursului de apa (Canalul pluvial) Valea Seaca,
- b) Sa se redimensioneze si sa se refaca podetele existente pe teritoriul
orasului Murfatlar pe traseul cursului de apa (Canalului pluvial) Valea Seaca tinand cont
ca acestea asigura accesele in Zona industriala a orasului Murfatlar unde vor circula
autovehicule grele, agabaritice de 40÷ 60 to,
- c) Sa se realizeze podetul peste cursul da apa (Canalului pluvial) Valea
Seaca, pentru accesul autovehiculelor grele, agabaritice de 40÷ 60 to la Fabrica de creta
Murfatlar, pe Tronsonul 1, langa coltul de SUD- VEST al Fabrici de paine in gabaritul
strazii propuse Industriala 1 care traverseaza Canalul pluvial proiectat Valea Seaca,
pozitie stabilita conform Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)- proiect nr. 63/2007
pentru “Modificare PUD- proiect nr. 116/2003- pentru Concesionare teren pentru
CONSTRUIRE FABRICA DE PAINE si DOTARI” documentatii de urbanism avizate
inclusiv de catre Apele Romane- A.B.A. Dobrogea– Litoral si aprobate conform legii de
catre Consiliul Local al orasului cu Hotararea nr. 08 din 31-01-2008,
- d) Sa se corecteze/completeze denumirile de strazi limitrofe cursului de apa
(Canalului pluvial ) Valea Seaca, pe teritoriul orasului Murfatlar, incepand cu str.
Industriala 1 de la deversorul aferent C.D.M.N. pana la Podetul existent langa Fabrica de
creta, continuand apoi dincolo de podetul existent cu str. Industriala 2 pana la Podetul
existent “P1” si de acolo continuind cu str. Minerului (scrisa gresit in proiect ca str
Amurgului) pana la intrarea in teritoriul (intravilanul) comunei Valul lui Traian,
- e) Trasarea/pichetarea lucrarilor de executie la obiectivul LUCRARI DE
APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC VALEA
SEACA pe Tronsonul 1 si 2 pe teritoriul orasului Murfatlar se va face si cu participarea
reprezentantilor Primariei orasului Murfatlar, insotiti de specialisti topografi.
Nerespectarea in intregime sau in parte a conditiilor prevazute mai sus conduce
la pierderea valabilitatii acordului Consiliului Local Murfatlar.
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi.

3. 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 :
- pe str. Mihail Kogalniceanu , nr. 3 D , oras Murfatlar , jud Constanta de catre
Cominitatea bisericilor crestine baptiste ;
- str. Minerului nr. 26 A , oras Murfatlar , jud Constanta de catre ICH Constructii
Grupo Sa constanta ;
- str. Ciresului , nr. 6 A , satul Siminoc , oras Murfatlar , jud Constanta de catre
dna Criastian Violeta ;
- str. Ion Creanga nr. 34 A , oras Murfatlar , jud Constanta de catre dl Apostol
Ciprian .
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru al 4-lea an de
sustenabilitate al Proiectului “ Dezvoltarea turismului, creşterea circulaţiei turistice
si dezvoltarea sustenabila a industriei turistice locale si regionale prin promovarea
resurselor turistice ale oraşului Murfatlar, creuzet de cultura, istorie si
frumuseţi naturale dobrogene ” Cod SMIS 21244.

Unitatea Administrativ Teritoriala Oraşul Murfatlar a derulat Proiectul
“Dezvoltarea turismului, creşterea circulaţiei turistice si dezvoltarea sustenabila a
industriei turistice locale si regionale prin promovarea resurselor turistice ale
oraşului Murfatlar, creuzet de cultura, istorie si frumuseţi naturale dobrogene ”
Cod SMIS 21244, selectat in cadrul Programului Operaţional Regional 2007 2013 si co-fmantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru
Dezvoltare Regionala.
Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a genera un ansamblu de
activitati de promovare si marketing a potenţialului turistic al obiectivelor
identificate in oraşul Murfatlar si punerea in valoare a acestora, in scopul creşterii
circulaţiei turistice in zona si de a contribui la dezvoltarea şi consolidarea
turismului intern.
Conform Contractului de finanţare nr. 1527/10.05.2011, UAT Oraşul
Murfatlar are obligaţia sustenabilitatii proiectului pe o perioada de 5 ani de la
finalizarea acestuia. Perioada de raportare al celui de-al 4-lea an de sustenabilitate,
se fmalizeaza la data de 10.08.2016.
Activitatile vizate in fiecare an dupa finalizarea proiectului sunt:
• Editarea materialelor de promovare si publicitate pe suport de hârtie

si diseminarea acestora;
• Participarea la târguri de turism pentru promovarea obiectivelor
turistice;
• Servicii de mentenanta pentru portalul web creat prin proiect
www.visit- murfatlar.ro
• Organizare festival , care va avea rolul de a atrage atentia asupra
localitatii noastre.
Având in vedere cele expuse mai sus, inaintam spre aprobare
Consiliului Local al oraşului Murfatlar, suma de 110.000 lei necesara
sustenabilitatii proiectului “Dezvoltarea turismului, creşterea circulaţiei turistice si
dezvoltarea sustenabila a industriei turistice locale si regionale prin promovarea
resurselor turistice ale oraşului Murfatlar, creuzet de cultura, istorie si frumuseţi
naturale dobrogene'.
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
CORMAN ADRIAN

SECRETAR,
FLORIN VINTILA

