ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
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Incheiat azi 23.09.2015
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-absent

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

Sedinta extraordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar.
Este necesara alegerea unui nou presedinte de sedinta. Astfel , dna Turica
Despina il propune pe dl. consilier Stefan Cornel . Se supune la vot propunerea facuta de
dna Turica Despina care se aproba cu 14 voturi pentru .
Dl Presedinte da citire Ordinii de zi care cuprinde 2 puncte . Se supune la vot ordinea
de zi care se aproba cu 14 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea potentialului
turistic si promovarea patrimoniului natural si cultural de catre Municipalitatea
General Toshevo si Primaria Orasului Murfatlar” si a cheltuielilor legate de proiect in
vederea finantarii acestuia in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera
Romania-Bulgaria 2014 – 2020.
Primaria orasului Murfatlar, depune proiectul “Dezvoltarea potentialului turistic si
promovarea patrimoniului natural si cultural de catre Municipalitatea General Toshevo
si Primaria Orasului Murfatlar” prin Programul de Cooperare Transfrontaliera RomaniaBulgaria 2014 – 2020, Obiectivul principal : Catre o zona verde, Obiectivul specific 2.1
Imbunatatirea utilizarii durabile a patrimoniului natural, resurselor si patrimoniului cultural; in
parteneriat cu Municipalitatea General Toshevo din Bulgaria , partener Leader.
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, cat si dezvoltarea
turismului.
Primaria orasului Murfatlar trebuie sa asigura contributia proprie ce ii revine in calitate de
Partener 2 din costurile eligibile aferente proiectului, respectiv 2%, din bugetul proiectului, cat si
disponibilitatea temporara a fondurilor pana ce acestea sunt rambursate de catre Programul de
Cooperare Transfrontaliera Romania Bulgaria 2014 -2020. Valoarea estimata a intregului proiect
este de 5.504.053,28 euro cu TVA, din care Valoarea estimata a Partenerului nr.2: Primaria
orasului Murfatlar este de 2.740.324,90 euro cu TVA, iar contributia de 2 % din valoarea eligibila
a bugetului nostru este in valoare de 54.806,50 euro cu TVA.

Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventie ( DALI ) a indicatorilor tehnico economici si devizului general pentru
obiectivul “ Reabilitare si Modernizare Drum comunal DC 27 “ conform proiect nr.
07/2015 intocmit de SC A&C TOPO PROIECT SRL din cadrul Proiectului
„Dezvoltarea potentialului turistic si promovarea patrimoniului natural si cultural de
catre Municipalitatea General Toshevo si Primaria Orasului Murfatlar”.
Avand in vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI), INDICATORILOR TEHNICO
ECONOMICI și DEVIZULUI GENERAL ai investiției ”Reabilitare și Modernizare Drum
comunal DC27”s- au constatat următoarele:
- Lucrările de reabilitare și modernizare se vor executa atât la drumul comunal DC27
cât și la Podul de peste canalul Magistral de irigații situat la km 0+533 și Podețul de
peste Valea siminoc situat la km 4+265.
- Lucrările de bază la drum constau în:
- Consolidarea sistemului rutier pentru traficul de perspectivă pentru o perioadă de
10 ani, clasă de trafic mediu.
- Se vor executa acostamente de 0,50m lațime din piatră spartă.
- Se vor construi rigole si santuri pentru scurgerea apei pluviale. In localitati
rigolele si santurile se vor perea cu beton. In afara localitatilor se vor executa in
general rigole din pamant.
- În zona caselor stil canadian se vor executa rigole carosabile, acoperite cu placute
carosabile din beton armat. La intersectiile cu strazile si drumurile laterale se va
asigura continuitatea santurilor si rigolelor in lungul drumului, cu rigole
carosabile din beton armat.
- Se va executa un podet nou la km5+473 si se va repara podetul tubular existent la
km3+180.
- In Orasul Murfatlar, intre strada Pescarusului si DN3 se vor repara si consolida
doar partea carosabila si acostamentele.

- In zona intersectiei cu DN3 se va imbunatati sistemul de captare si evacuare a
apelor pluviale.
- Pe intreg drumul se vor realiza semnalizarea verticala si marcajele rutiere pentru
reglementarea conditiilor de circulatie.
- Se vor amenaja intersectiile cu strazile si drumurile laterale pe 15.00m de la
marginea drumului DC27.
- Lucrări la Podul peste Canalul Magistral de irigații situat la km 0+533
- Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare si pentru ca circulatia
sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort sunt necesare urmatoarele
lucrari de Consolidarea elevatiilor pilelor, Reparatii si completari la racordarile cu
terasamentele, Reparatii la banchetele de rezemare ale infrastructurilor. Reparatii
la grinzile principale de rezistenta si protectia acestore cu materiale speciale.
Refacerea caii pe pod : imbracaminte, hidroizolatie, dispozitive de acoperire a
rosturilor de dilatatie, trotuare si parapeti, executarea de scari si casiuri.

- Lucrări la Podul peste Valea Siminoc situat la km 4+265

- Construirea unui pod nou care sa permita circulatia autovehiculelor de mare tonaj.
Podul va avea 2 trotuare si parapeti se siguranta pentru circulatia pietonilor si
autovehiculelor. Partea carosabila a podului va avea latimea de 8.30 m.
- Amenajarea vaii pe 20.00 m in amonte si 50.00 m in aval, prin consolidarea
malurilor cu ziduri de sprijin si prin realizarea unui radier din beton simplu pe
firul vaii.

- Lucrări la Podețul propus la km5+473
- Podetul va fi realizat din dale sau tuburi din beton armat și trebuie sa asigure
scurgerea apelor din amonte. Se va perea in zona podetului, radierul albiei si
taluzele.

- Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA: 10605.482 mii lei
din care:

(2396.015 mii euro)

- Construcţii-montaj (C+M) inclusiv TVA:
euro)

10176.627 mii lei

- Constructii montaj (C+M) fara TVA : 8206.957 mii lei

(2299.127 mii

(1854.135 mii euro).

Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi.
Dl. Condurachi Costica solicita ca la sedintele de Consiliu Local sa participe si dl
Primar .
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
STEFAN CORNEL
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