ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 28.09.2015
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

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

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 459/23.09.2015.
Dl Presedinte supune la vot procesele verbale de la sedintele anterioare a Consiliului
Local Murfatlar din data de 24.08.2015 , respective 23.09.2015, 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 9 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 14 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 17.620.100 lei si lista de
investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli , prin HCL nr 52 / 24.08.2015..
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea
prevederilor privind contractele de finantare aferente Programului National de Dezvoltare
Locala , astfel :
- pentru contractul de finantare nr 10696/10.06.2015 , “Reabilitare si modernizare
13 strazi din satul Siminoc , orasul Murfatlar , judetul Constanta “ se majoreaza suma de
la 128.920 lei , la 572.723 lei pentru anul 2015 ;
- pentru contractul de finantare nr 10695/10.06.2015 , “Reabilitare si modernizare

26 strazi din orasul Murfatlar , judetul Constanta “ se majoreaza suma de la 255.297,96
lei , la 884.919,96 lei pentru anul 2015 .
Sumele respective se vor inregistra si la partea de venituri in contul 21.42.65 _
Subventii primite de la MDRAP , in vederea derularii Programului National de
Dezvoltare Locala conform OUG nr 28/2013 .
De asemenea urmare derularii proiectelor cu finantare din Fondul Social
European si Fondul European de Dezvolatre s-au primit sume pentru proiectele aflate in
implementare , asfel :
- suma de 10.701,39 lei in contul 21.45.02.01 _Sume primite in contu platilor
efectuate in anul curent , pentru proiectul POSDRU 125/5.1/S/126766 _”
Impreuna spre succes ! Sanse mai bune de ocupare in regiunea ta “ ;
- suma de 33.793,20 lei in contul 21.45.01.03_Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori , pentru proiectul MIS ETC 212 _ “Utilizarea
responsabila a resurselor naturale si incurajarea dezvoltarii durabile a formelor
alternative de turism “ ;
- suma de 50.010,88 euro , transformata in lei la cursul de 4.405 lei / 1 euro ,
respectiv 220.297,92 lei in contul 21.45.01.03_Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori , pentru proiectul MIS ETC 212 _ “Utilizarea
responsabila a resurselor naturale si incurajarea dezvoltarii durabile a formelor
alternative de turism “ .
Sumele de 33.793,20 lei si respectiv 220.297,92 lei au fost primite ca urmare a
prevederilor Deciziei nr 40/CA/16.01.2014 , suma care urmeaza a se rambursa catre
CEC Bank pentru acoperirea creditului contractat in vederea derularii in conditii optime a
respectivului proiect .Corespunzator se majoreaza prevederea de la capitolul 67.02.00
_Cultura , religie , sport , subcapitolul 81.00.00 _ Rambursari de credite cu suma de
240.000 lei si respectiv capitolul 51.01.03._ Autoritati publice , subcapitolul 56.00.00 _
Proiecte cu finantare europeana cu suma de 11.000 lei .
Urmare celor prezentate mai sus , pe capitole bugetare
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 18.990.100 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel :sectiunea de functionare :
16..307.100 lei si sectiunea de dezvoltare : 2.683.000 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

Totodata fata de cele relatate mai sus dna Bulat Neriman inspector din cadrul
serviciului Financiar Contabil propune Consiliului Local in timpul sedintei sa se aprobe si
achizitionarea unui generator aer cald pe combustibil lichid in valoare de aproximativ
5000 lei , ca urmare a discutiilor purtate cu conducerea Scolii Generale AV Radulescu
din Murfatlar . Acest generator aer cald fiind necesar pentru incalzirea pe perioada de
iarna a Caminului Cultural din Siminoc ( care nu e prevazut cu sobe ) , pentru a se putea
desfasura orele de educatie fizica ale elevilor din clasele I – VIII ale Scolii generale
Siminoc . pe combustibil lichid in valoare de aproximativ 5000 lei.
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli se va face in trim III 2015 , la
cheltuieli de capital . Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli pe anul
2015 , va fi tot de 18.990.100 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel :sectiunea de
functionare : 16.307.100 lei si sectiunea de dezvoltare : 2.683.000 lei , suma de 5.000 lei
se retrage de la capitolul 67.02 _ Cultura religie sport _ cheltuieli de capital _ Amenajat
baza sportiva in satul Siminoc _si se inregistreaza tot la cap 67.00_Cultura ,religie , sport
_ cheltuieli de capital _Alte cheltuieli .
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi.
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 sentinta civila nr. 9965/2012 din 05.06.2012, d-na Aburaman
Serian a dobandit un imobil situat in orasul Murfatlar, str. Al. I. Cuza, nr. 33, lotul 3,
jud. Constanta. Imobilul se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Al. I. Cuza, Nr.
33B, orasul Murfatlar, Jud. Constanta;
b) Prin contractul de vanzare cumparare nr 548/06.07.2015, dl Apostol

152.00
0

Lucian a dobandit un imobil situat in orasul Murfatlar, str. Ion Creanga, nr. 36, lotul 3,
jud. Constanta. Imobilul se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Ion Creanga, Nr.
34B, orasul Murfatlar, Jud. Constanta;
c) Prin contractul de vanzare cumparare nr. 1356 din 03.10.2001, d-na Poleac
Malina a dobandit un imobil situat in satul Siminoc, str. Cerealelor, nr 3, lot 1, orasul
Murfatlar, jud. Constanta. Imobilul se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str.
Cerealelor, Nr. 3A, satul Siminoc, orasul Murfatlar, Jud. Constanta;
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de folosinta
asupra terenului in suprafata de 236 mp , situat pe str. Mihai Eminescu , nr. 19 oras
Murfatlar , jud Constanta , teren aferent casei de locuit actualului proprietar al
acestuia , cu plata unei taxe anuale.
Avand in vedere : Cererea depusa de dl. DURA IONEL inregistrata la Primaria
oras Murfatlar cu nr. 6002/18.09.2015 prin care solicita darea in folosinta a terenului
aferent casei de locuit situat in orasului Murfatlar str.Mihai Eminescu nr.19;
Terenul care urmeaza sa se de-a in folosinta se află situat în loc. Murfatlar, jud.
Constanţa, str. Mihai Eminescu nr.19 şi va fi cu destinatia curti-contructii. Suprafata
terenului este de 236 m.p.
Pretul taxei anuale va fi de 450 lei/an, pentru intreaga suprafata.Valoarea USD s-a
stabilit conform cursului lei/dolar al BNR la data de 22.09.2015 de 3,9182 USD/leu.
Valoarea taxei va fi actualizata anual prin aplicarea coeficientului de inflatie.
Terenul apartine orasului Murfatlar, face parte din domeniul privat al orasului si
este administrat de Consiliul Local Murfatlar in baza drepturilor conferite de Constitutia
Romaniei si Legea nr. 215/2001 republicata in 2007 cu modificarile si completarile la zi.
Darea in folosinta a terenului va aduce venituri directe la bugetul local precum si
sub forma de impozit pe teren.
Termenul darii in folosinta pentru suprafata de teren precizata mai sus este de 4 ani
cu posibilitatea prelungirii prin Hotarare a Consiliului Local.
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi.
4. Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentani ai Consiliului
Local in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Murfatlar in anul scolar
2015 – 2016.
Avand in vedere prevederile art. 96 alin. 2 , lit.c din Legea Educatiei nr. 1/2011
cu modificarile si completarile la zi , Regulamentul de organizare si functionare a
unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin OMEdC NR. 4925/08.09.2005,
modificat si completat prin OMECTS nr. 4714/2010, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a,
pct. 1, art.45, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr.215/2001 – legea administratiei
publice locale, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune

spre aprobare Consiliului Local Murfatlar desemnarea unor reprezentani ai Consiliului
Local pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Murfatlar in
anul scolar 2015 – 2016 .
Astfe, se fac propuneri din cadrul Consiliului Local pentru a face parte in
Consiliul de administratie al Liceului Teoretic Murfatlar pe anul scolar 2015-2016.
 Dl Anton Ion o propune pe dna Turica Despina ;
 Dna Turica Despina il propune pe dl Cozma Zaharia – Alexandru ;
 Dl Oita il propune pe dl Sali Serdai
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi.

5. Proiect de hotarare privind ,,Aprobarea semnării proceselor verbale de
delimitare teritorială cu CNCF,, CFR” SA SUCURSALA REGIONALA C.F
CONSTANTA pentru Incinta nr. 1 şi Incinta nr. 2 din Staţia CF Basarabi”.
Avand in vedere prevederile 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 in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune Consiliului
Local Murfatlar aprobarea semnării proceselor verbale de delimitare teritorială cu CNCF,,
CFR” SA SUCURSALA REGIONALA C.F CONSTANTA pentru Incinta nr. 1 şi
Incinta nr. 2 din Staţia CF Basarabi”..

Conform planului de situaţie scara 1:500, aferent INCINTEI NR. 1 BASARABI
(C.N.C.F. ,,CFR” S.A) întocmit de către SC TOPRO SRL s-a identificat suprafaţa de
teren de 3401 mp, situată în orasul Murfatlar, STAŢIA DE CALE FERATĂ
BASARABI, având următoarele caracteristici şi vecinătăţi:
 La NORD – Oraş Murfatlar;
 La SUD – Statul Român, Ministerul Transporturilor administrator,
CNCFR ,,CFR” S.A. concesionar;
 La EST – Statul Român, Ministerul Transporturilor administrator,
CNCFR ,,CFR” S.A. concesionar;
 La VEST – Statul Român, Ministerul Transporturilor administrator,
CNCFR ,,CFR” S.A. concesionar;

Conform planului de situaţie scara 1:500, aferent INCINTEI NR. 2 BASARABI
(C.N.C.F. ,,CFR” S.A) întocmit de către SC TOPRO SRL s-a identificat suprafaţa de
teren de 1146 mp, situată în orasul Murfatlar, STAŢIA DE CALE FERATĂ
BASARABI, având următoarele caracteristici şi vecinătăţi:
 La NORD – Oraş Murfatlar;
 La SUD – Statul Român,
CNCFR ,,CFR” S.A. concesionar;
 La EST – Statul Român,
CNCFR ,,CFR” S.A. concesionar;
 La VEST – Oraş Murfatlar;

Ministerul

Transporturilor

administrator,

Ministerul

Transporturilor

administrator,

Pentru cele discutate vis-vis de acest proiect se supune la vot si se aproba cu 14
voturi.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea in calitatea sa de membru asociat
persoana juridica al Clubului Sportiv Perla Murfatlar in Adunarea Generala a
Clubului a primirii de noi membri asociati si constatarea incetarii calitatii de membru
asociat .
Avand in vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu
modificarile si completarile ulterioare , O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,
cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 6 ,
art.45, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune Consiliului
Local Murfatlar aprobarea in calitate de membru asociat al Clubului
Sportiv Perla Murfatlar in sedinta Adunarii Generale a primirii de noi membrii asociati a
dnei Banica Maria precum si aprobarea in calitate de membru asociat la Clubul Sportiv
Perla Murfatlar a incetarii calitatii de membru asociat si de presedinte al Clubului Sportiv
Perla Murfatlar a dlui Saghiu Valentin precum si incetarea calitatii de vicepresedinte a
dlui Vintila Florin .
Se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru si 6 abtineri ( Anton Ion , Turica
Despina , Condurachi Costica , Frunza Dimitrova Mariica , Manea Ilie si Stefan Cornel ) .
7. Proiect de hotarare privind aprobarea in calitatea sa de membru asociat
persoana juridica al Clubului Sportiv Perla Murfatlar in Adunarea Generala a
Clubului a mutarii sediului social al Clubului Sportiv Perla Murfatlar.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu
modificarile si completarile ulterioare , O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,
cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 6 ,
art.45, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune Consiliului
Local Murfatlar aprobarea in calitatea sa de membru asociat persoana juridica
al Clubului Sportiv Perla Murfatlar in Adunarea Generala a Clubului a mutarii sediului
social al Clubului Sportiv Perla Murfatlar din str. Aleea Ghiocelului , Bl. C6 , parter ,
oras Murfatlar , jud Constanta in str. Aleea Margaritarelor , nr. 2A , oras Murfatlar , jud
Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru si 6 abtineri ( Anton Ion , Turica
Despina , Condurachi Costica , Frunza Dimitrova Mariica , Manea Ilie si Stefan Cornel ) .
8. Proiect de hotarare privind aprobarea in calitatea sa de membru asociat
persoana juridica al Clubului Sportiv Perla Murfatlar in Adunarea Generala a
Clubului a modificarii statutului si actului constitutiv in sensul modificarii
componentei Consiliului Director si al sediului Clubului Sportiv.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu
modificarile si completarile ulterioare , O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 6 ,
art.45, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune Consiliului
Local Murfatlar aprobarea in calitatea sa de membru asociat persoana juridica al
Clubului Sportiv Perla Murfatlar in Adunarea Generala a Clubului a modificarii si
completarii statutului si actului constitutiv in sensul modificarii componentei Consiliului
Director si al sediului Clubului Sportiv.
Astfel , Consiliul Director va avea urmatoarea componenta :
I PRESEDINTE
II VICEPRESEDINTE
III VICEPRESEDINTE
IV MEMBRU
3. CENZORUL

BANICA MARIA
COZMA ALEXANDRU
SALI SERDAI
DECULESCU IULIAN
MEMET REISE

Sediul social al Clubului Sportiv Perla Murfatlar va fi pe str. Aleea Margaritarelor , nr.
2A , oras Murfatlar , jud Constanta.
Pentru cele discutate vis-vis de acest proiect se supune la vot si se aproba cu 8 voturi
pentru si 6 abtineri ( Anton Ion , Turica Despina , Condurachi Costica , Frunza Dimitrova
Mariica , Manea Ilie si Stefan Cornel ) .
9. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei locuintei situata
pe str. Calea Bucuresti , nr. 15 , Bl. BA2, SC. A , Et. 2 , Ap. 8 , oras Murfatlar , jud
Constanta din locuinta de necesitate pentru situatii de urgenta in casa parohiala.
Avand in vedere prevederile Legii 114/1996 privind Legea locuinţei cu
modificările şi completările la zi, art. 36, al. 2, lit. c şi d, al. 6, lit. a, pct. 8, art. 45 şi art.
115, al. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se supune Consiliului Local Murfatlar aprobarea
schimbarii destinatiei locuintei situata pe str. Calea Bucuresti , nr. 15 , Bl. BA2, SC. A ,
Et. 2 , Ap. 8 , oras Murfatlar , jud Constanta din locuinta de necesitate pentru situatii de
urgenta in casa parohiala pentru Parohia “ Biserica Nasterii Maicii Domnului Murfatlar
( Parohia Basarabi I ) “ .
Locuinta cu destinatia casa parohiala prevazuta mai sus va fi pusa la dispozitia
Parohiei „ Biserica Nasterea Maicii Domnului Murfatlar ’’ ( Parohia Basarabi I) pe o
perioada de 3 ani cu posibilitatea prelungirii prin Hotarare a Consiliului Local .
Utilitatile aferente locuintei vor fi suportate de catre Parohia Biserica Nasterea
Maicii Domnului Murfatlar ’’ ( Parohia Basarabi I) .
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi.
10. Proiect de hotarare privind înfiinţarea consiliului comunitar consultativ la
nivelul orasului Murfatlar.
Avand in vedere prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului – la art. 5 se precizează ierarhizarea răspunderilor pentru protecţia şi
promovarea drepturilor copiilor. Astfel, sunt răspunzători în primul rând părinţii copilului,

iar în subsidiar responsabilitatea revine colectivităţii locale, adică comunităţii din care
face parte copilul şi familia sa.
Astfel, art. 114 prevede obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a
implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de
soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii (sigur că teza este
valabilă
şi
pentru
celelalte
persoane
cu
probleme
sociale).
In acest scop pot fi create structuri comunitare consultative constituite din oameni
de afaceri locali, consilieri locali, preoţi, cadre didactice, medici, poliţişti şi alţi membri ai
colectivităţii. Rolul acestor structuri este atat de solutionare a unor cazuri concrete, cat si
de
a
raspunde
nevoilor
globale
ale
colectivitatii.
De asemenea, art. 9 alin.7 din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004 privind
organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului prevede
că: „Dosarul copilului va cuprinde, de asemenea, planul de servicii care a fost intocmit de
serviciul public de asistenta sociala, punctul de vedere al autorităţilor locale şi al
structurilor comunitare consultative în legătură cu necesitatea luării unei măsuri de
protecţie specială”.
Consiliul comunitar consultativ este o structură comunitară bazată pe voluntariat,
nu este subordonată autorităţilor locale reprezintă vocea comunităţii şi nu se substituie
activităţii serviciului local de asistenţă socială.
Pentru cele expuse este necesara constituirea Consiliului Comunitar
Consultativ la nivelul orasului Murfatlar , ca forma de sprijin pentru copii cu probleme
sociale. Se fac propuneri din partea Consiliului Local Murfatlar . Astfel , Dl Stefan
Cornel il propune pe dl. Condurachi Costica . Se supune la vot care se aproba cu 14
voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
STEFAN CORNEL

SECRETAR,
FLORIN VINTILA
INTOCMIT ,
RÎMBU LILIANA

