ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 16.12.2015
Consilieri :
1. Costea Iulian
2. Sova Gabriel
3. Ionescu Ilie
4. Sali Serdai
5. Manea Ilie
6. Frunza Dimitrova
7. Condurachi Costica
8. Anton Ion

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

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 668/10.12.2015.
Este necesara alegerea unui nou presedinte de sedinta ca urmare a absentarii dlui
Stefan Cornel . Se fac propuneri din partea Consiliului Local , astfel : dl Sova Gabriel il
propune pe dl Oita Dumitru . Se supune la vot propunerea facuta de dl Sova si se aproba
in unanimitate de voturi .
Au sosit domnii Marincea Nicolaie , Costea Iulian si Bolat Remzi .
Dl Presedinte supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara a Consiliului Local
Murfatlar din data de 26.11.2015 , 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 . Dl Primar propune suplimentarea
ordinii de zi cu inca 2 puncte . Se supune la vot ordinea de zi care se aproba cu unanimitate de
voturi .

1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local.
Prin proiectul de hotărâre se propune validarea dlui Gherghin Nicusor membru
supleant pe lista de candidati a fostului Partid National Liberal ( PDL fuzionat cu PNL ) .
Potrivit prevederilor art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, “ candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în
listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi,
supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste,
dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidul
politic pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura
conducerii judeţene a partidului politic, că supleanţii fac parte din partidul politic
respectiv.”
De asemenea, conform art.31, alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „comisia de validare

examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea
sau invalidarea mandatelor”.
Filiala Judeţeană Constanta a Partidului National Liberal , prin adresa
înregistrata la Primăria orasului Murfatlar sub nr.7995/09.12.2015, ne-a comunicat
faptul că următoarea persoană de pe listele cu propuneri de candidaţi ai Partid National
Liberal ( PDL fuzionat cu PNL ) care au stat la baza alegerilor locale din 2012, care
întruneşte condiţiile legale pentru a fi validat în funcţia de consilier în cadrul Consiliului
local al orasului Murfatlar , este dl Gherghin Nicusor.
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru .
A sosit dl consilier Stefan Cornel .
2. 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 19.326.295 lei si lista de
investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli , prin HCL nr 75 / 26.11.2015..
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea
prevederilor bugetare urmare HCJ nr 256 , nr 257 si nr 258 din 27 noiembrie 2015 , prin
care au fost alocate sume din bugetul propriu al judetului Constanta unitatilor
administrativ-teritoriale ce deruleaza proiecte finantate din fonduri externe
nerambursabile , proiecte privind implementarea programelor de dezvoltare locala sau
de infrastructura si pentru cofinantare de fonduri europene , astfel :
- prin HCJ nr 256 s-a repartizat suma de 430.000 lei , din care
- CBC ROMANIA – BULGARIA
80.000 lei
- POR Centru Informare Turistica
350.000 lei ;
- prin HCJ nr 257 s-a repartizat suma de 181.529 lei , din procentul de 20% din
sume defalcate din TVA pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si
pentru proiecte de infrastructura , precum si pentru cofinantari fonduri europene ;
- prin HCJ nr 258 s-a repartizat suma de 106.020 lei , tot din sume defalcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale .
De asemenea se modifica prevederea cheltuielior de personal la capitolul 65.00
Invatamant cu suma de 106.625 lei .
Sumele respective se vor inregistra si la partea de venituri in conturile
corespunzataore ..
Mentionam ca sumele repartizate prin HCJ nr 258 / 2015 , respectiv 106.020 lei ,
se vor cheltui integral pana la finele anului 2015.
Urmare celor prezentate mai sus , pe capitole bugetare se fac urmatoarele
modificari :

NR
CR
T

CAPITOL BUGETAR

1

51.02 Autoritati publice

2

54.02
Servicii
generale
55.02 Dobanzi

3
4
5
6
7
8

66.02 Sanatate
67.02 Cultura , religie , sport
68.02 Asistenta sociala

9

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

12

personal

NATURA CHELTUIELII
material capital
transfer rambur
e
uri
sari

300.000

-50.000

-100.000

100.000

fd
europe
ne
+350.0
00

publice

61.02 Politia comunitara +
PSI
65.02 Invatamant

10
11

PREVE
DERE

106.625

+106.62
5

-6.625

-6.625

-100.000

100.000

-200.000

200.000
+106.62
5

356.625

100.000

+350.0
00

Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2015 , trimestrul IV , 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
tot de 19.326.295 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel :sectiunea de functionare :
16.052.133 lei si sectiunea de dezvoltare : 3.274.162 lei .
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Suma de 1.345.500 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
675.000 lei
130.000 lei
250.000 lei
15.500 lei

Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru .
3. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenelor pentru
contractele de inchiriere teren cu destinatia gradini, amplasare garaje, activitati
comerciale pentru anul 2016.
Avand in vedere expirarea termenului contractelor de inchiriere teren incheiate de
catre Consiliul Local Murfatlar , ce au ca obiect inchirierea de terenuri ce apartin
domeniului public si privat al orasului Murfatlar si sunt administrate 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, ce au ca termen 12 luni, se
propune prelungirea termenelor pentru contractele de inchiriere teren cu destinatia gradini,
amplasare garaje , activitatii comerciale care au ca termen de expirare la data de
31.12.2015.
Consiliul Local Murfatlar , poate hotara la expirarea termenului , prelungirea
valabilitatii contractelor de inchiriere cu 12 luni , conform art.3 din contractului de
inchiriere cadru.

743.162

Contractele de inchiriere cu destinatia gradini , amplasare garaje in numar de 218
si activitatii comerciale in numar de 23, vor aduce venituri directe la bugetul local
precum si sub forma de impozit pe teren.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru .
4. Proiect de hotarare privind aprobarea scaderii creantelor datorate de
persoanele juridice radiate din Registrul Comertului.
A sosit dl Sali Serdai .
Conform prevederilor art.176 alin.6 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala , creantele datorate de persoanele juridice radiate din
Registrul Comertului se scad din evidentele fiscale .
In evidentele fiscale ale Primariei Murfatlar figureaza un numar de 19 societati
comerciale radiate din Registrul Comertului pentru care se solicita aprobarea scaderii
debitelor. Astfel se propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea scaderii creantelor
datorate de persoanele juridice radiate din Registrul Comertului a unui numar de 19
societati comerciale.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a
indicatorilor tehnico – economici aferenti investitiilor propuse in orasul Murfatlar prin
“ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de
operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020 “.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice , cu modificarile si completarile ulterioare , ale Legii nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apa si de canalizare , cu modificarile si completarile
ulterioare,ale Actului Constitutiv si ale Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Apa Canal Constanta , art. 36 lit. b , lit. d , alin. 6 , lit. a pct 14 , art. 45
alin. 1 , art. 115, al. 1 , lit. b din Legea nr.215/2001 , republicata in anul 2007, se
propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea Studiului de Fezabilitate al “ Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC
RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020 “ cu indicatorii tehnico – economici .
Finantarea obiectivelor de investitii prevazute mai sus se asigura din : fonduri
nerambursabile ale Uniunii Europene ( fondul de coeziune ) , alocatii de bugetul de stat ,
alocatii de la bugetele locale , contributii din fondurile proprii ale operatorului sau
imprumuturi de la Institutii Financiare Internationale sau banci comerciale .
Obiectivele de investitii vor fi amplasate pe terenuri (imobile ) care se
afla in domeniul public al UAT-ului . Aceste terenuri ( imobile ) sunt disponibile pentru
realizarea obiectivelor propuse in proiect . Se vine cu propunerea : Ca pe imobilele strazi
( Vasile Alecsandri , I. Ghe. Duca si Viilor ) ce apartin domeniului public al orasului
Murfatlar ce au fost modernizate cu fonduri europene , investitiile se vor putea realiza
dupa curgerea termenului de 5 ani de la data terminarii lucrarilor.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .

6. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare Consiliului
Judetean Constanta a depozitului neconform deseuri din Orasul Murfatlar , in vederea
monitorizarii postinchidere de catre Consiliul Judetean Constanta.
In data de 20.11.2015. s-a finalizat contractul de lucrari „Inchiderea depozitului
urban neconform Murfatlar, parte integrata din proiectul major SISTEM de Management
Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta, finantat prin POS Mediu 2007-2013”,
urmeaza ca depozitul neconform din localitatea Murfatlar sa fie monitorizat de catre
Consiliul Judetean Constanta . Astfel , se supune spre aprobare Consiliului Local
Murfatlar aprobarea darii in administrare Consiliului Judetean Constanta a depozitului
neconform deseuri din Orasul Murfatlar , in vederea monitorizarii postinchidere de catre
Consiliul Judetean Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .
7. Proiect de hotarare privind aprobarea STUDIULUI DE
OPORTUNITATE pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegarea a
gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul judeţului Constanţa în cadrul
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” SMIS – CSNR 48462.
Avand in vedere angajamentele asumate de ADI Dobrogea prin Statutul
Asociatiei , in cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
judeţul Constanţa” , finantat prin POS Mediu 2007-2013 , un capitol desebit de
important il reprezinta incredintarea contractului de delegare a serviciilor de salubrizare
in localitatile judetului Constanta.
In vederea elaborarii documentatiei tehnice aferente caietului de sarcini ce sta la
baza atribuirii respectivului contract , este necesara elaborarea si aprobarea Studiului de
Oportunitate , care traseaza principalele directii ce vor fi urmate in cadrul contractului de
servicii .
In conformitate cu prevederile art. 8 alin. 2 din Hg nr. 71/2007 “ Studiul de
oportunitate se aproba prin hotarare , ordin , decizie a autoritatii contractante “ coroborat
cu prevederile art. 30 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitati
publice , rep si actualizata , potrivit carora “În cazul asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, documentaţia de
atribuire se elaborează în cadrul asociaţiei, se supune avizării autorităţilor deliberative
ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile mandatului prevăzut la art.
10 alin. (5), şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei, în calitatea acesteia de
organ deliberativ, în baza mandatului primit.”
La aeasta data Studiul de oportunitate este finalizat de catre Consultantul angajat
si pus la dispozitia ADI Dobrogea care urmeaza sa il analizeze si sa procedeze la
consultarea membrilor Adi Dobrogea in vederea aprobarii .
Gestiunea activitatilor componente ale serviciilor de salubrizare care fac obiectul
Studiului de oportunitate se afla in responsabilitatea membrilor Asociatiei de Dezvoltarea
Intercomunitare Dobrogea si va fi realizata sub forma gestiunii delegate , in baza
contractelor de delegare a gestiunii care vor fi atribuite operatorilor in urma procedurilor
de licitatie publica organizate in acest scop.

Fata de considerentele aratate mai sus se propune aprobarea proiectului de
hotarare privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru fundamentarea şi
stabilirea soluţiilor optime de delegarea a gestiunii serviciului public de salubrizare pe
teritoriul judeţului Constanţa în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS – CSNR 48462.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .
8. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari pe terenul
ce apartine domeniului public al orasului Murfatlar, jud Constanta, pentru
amplasarea unui stalp nou de cadere SC 10001 cu ocuparea definitiva a unei suprafete
de 1,00 mp pe str. Frasinului , nr. 10 , oras Murfatlar , la solicitarea dnei Osman
Iulsen pentru ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA.
Vazand cererea nr.7996/09.12.2015 a SC Enel Distributie Dobrogea prin dna.Osman
Iulsen cu domiciliul in oras Murfatlar str. Calea Bucuresti nr. 66, cu privire la – obtinerea
acordului Consiliului Local oras Murfatlar, pentru utilizarea definitiva a suprafetei de 1,00 m
necesar pentru plantarea unui stalp nou de cadere SC 10001 in domeniul public situat in oras
Murfatlar ,str. Frasinului, nr.10 s-au constatat urmatoarele:
- terenul este situat in intravilan oras Murfatlar ,str.Frasinului ,nr. 10 , conform plan de
situatie.
-Se va monta un bransament temporar in solutie definitiva, monofazat alimentat din
LEA 0,4 kv din stalp de racord SE4 existent cu plantare de stalp nou de cadere tip SC 10001 ,
amplasat pe domeniul public cu cablu de sectiune 16 mmp in lungime de 35 ml si 10 ml pozat pe
stalpul de cadere.
-Dupa realizare lucrarea va fi predata catre SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA .
-Lucrarile se vor executa dupa obtinerea autorizatiei de construire, conform prevederilor
Legii nr.50/1991, rep., modificata si completata.
- Se vor respecta distantele prevazute in planul de situatie.
- dupa executarea lucrarilor terenul apartinind domeniului public local va fi adus imediat
la starea initiala prin grija si cheltuiala investitorului.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .
9. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la
contractul nr. 1995/24.03.2014 privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti
a serviciului de salubrizare al orasului Murfatlar.
In conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 lit. I din Legea nr. 51/2006 a

serviciilor comunitare de utilităţi publice –republicata , Legea nr. 101/2006 –
legea serviciului de salubrizare a localităţilor , republicata Ordinul ANRSC
nr.82 din 09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor ;
In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit.d, al.6, lit.a, pct.14 , art.45, art. 115 al.1,
lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata cu
modificarile si completarile la zi, se propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea
incheierii unui act aditional la contractul nr. 1995/24.03.2014 privind delegarea gestiunii

prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al orasului Murfatlar cu
respectarea modificarilor la regulamentul cadru.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .
10. Proiect de hotarare privind aprobare modificarii şi completării Organigramei,
a Statului de functii şi a Regulamentului de organizare şi functionare pentru aparatul
de specialitate al primarului oraşuluiMurfatlar.
Fata de structura avizata în baza HCL nr. 44/30.07.2015 se supune aprobarii
consiliului local urmatoarelor modificari :
Înfiinţarea în cadrul activitatii CULTURA a compartimentului - Centrului de
informare şi promovare turistică cu scopul informarii si promovarii turistice a orasului
atat din punct de vedere al potentialului natural cat si al infrastructurii turistice.
.
Se are în vedere respectarea indicatorilor din cadrul proiectului cu finanţare din
fonduri europene « Creare centru naţional de informare şi promovare turistică în oraşul
Murfatlar »
Compartimentul va cuprinde un numar de 2 posturi contractuale, pe durata
nedeterminata cu urmatoarele obiective :
- informarea generala asupra ofertei turistice si a atractiilor turistice locale,
regionale sau nationale ;
- punerea la dispozitia turistilor a materialelor de promovare locala, regionala
sau nationala ;
- informarea privind oferta locala de cazare ;
- informarea cu privire la posibilitatile de rezervare a biletelor de transport,
precum si cu privire la ghizi turistici locali nationali si specializati ;
- organizarea de manifestari expozitionale de turism pe plan local si regional, de
activitati generale de marketing intern si extern cu rol in cresterea circulatiei turistice
locale si regionale ;
- consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale
si nationale ;
- cooperarea cu institutiile locale si regionale pe probleme de turism ;
- cooperarea cu autoritatea publica centrala pentru turism si furnizarea la
cererea acesteia de date statistice referitoare la circulatia turistica locala si regionala, de
date referitoare la evenimentele cu rol in cresterea circulatiei, referitoare la circulatia
turistica locala si regionala ;
- efectuarea de activitati de cercetare de piata pe plan local si regional, de
analiza, planificare, structurare si elaborare de propuneri de dezvoltare turstica locala si
regionala de marketing turistic in colaborare cu autoritati ale administratiei publice locale
si cu autoritatea publica centrala pentru turism ;
- oferirea de informatii cu privire la autoritatile competente in solutionarea
reclamatiilor care se inregistreaza pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice ;

Pentru încadrarea în numarul total de posturi aprobat pentru aparatul de
specialitate al primarului supun aprobarii desfiintarea unui numar de 2 posturi
vacante(muncitor necalificat) de la serviciul comunitar de utilitati publice.
Propunerile au în vedere respectarea prevederilor OUG nr.63 2010 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si
stabilirea unor masuri financiare si numarul maxim de posturi comuncat de Institutia
Prefectului cu adresa nr.16599/2015.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .
11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor contracte 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 supune spre dezbatere Consiliului Local Murfatlar,
aprobarea modificarii unor contracte de inchiriere pentru locuinte tip
ANL pentru urmatorii chiriasi , astfel :
 in contractul de inchiriere nr. 7798/08.12.2015 avand ca titular pe Dl
Georgescu George se modifica adresa str. Fantanitei nr. 1B , blocul Tineret Sc. D , Ap.
2 , parter , cu adresa str. G-ral Vasile Milea nr. 2A , Bloc Tineret BT1 , et. 3 , Ap.13;
 in contractul de inchiriere nr. 3342/27.05.2011 avand titular pe Dl.
Condurachi Mitica se modifica adresa str. G-ral Vasile Milea , nr. 2A , Bloc Tineret
BT1 , et. 3 Ap. 13 , in str Fantanitei , nr. 1B , Bloc Tineret Sc. D , Ap. 2 , parter .
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .
Dl Presedinte declara sedinta incheiata.
La finalul sedintei Consiliului Local Murfatlar a urmat un moment festiv cu
ocazia sarbatorilor de iarna la care au venit sa colinde copiii de la Scoala Generala A.V
Radulescu si Liceul Teoretic Murfatlar . Copiii au adus bucuria sarbatorilor de iarna si au
fost rasplatiti cu daruri constand in dulciuri , fructe si racoritoare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE,
OITA DUMITRU

SECRETAR,
FLORIN VINTILA
INTOCMIT,
RIMBU LILIANA

