ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 10.05.2019

Consilieri prezenti:
1. Munteanu Mihaela
2. Corman Adrian
3. Turica Despina
4. Moale Cristina
5. Branescu Nicu
6. Sova Gabriel
7. Oita Dumitru

8. Marincea Nicolae
9. Cojbuc Dumitru
10. Cucuveanu Elena
11. Pana Ionel
12. Manea Ilie
13. Mustafa Belghin

Sedinta este legal convocata de primarul orasului Murfatlar conform Dispozitiei nr.
116/02.05.2019
D-na presedinte da citire ordinii de zi. Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi
pentru si 1 abtineri.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea participării Orasului Murfatlar la
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – Programul rabla 2019, în
vederea achiziţionării de autoturisme.
În baza prevederilor Ordinului Ministrului Mediului nr. 661/2017 pentru aprobarea
Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
2017-2019, , autorităţile administraţiei publice locale pot participa la Programul de stimulare
a înnoirii parcului auto naţional – Programul rabla 2019, în vederea achiziţionării de
autoturisme.
In acest sens, UAT oras Murfatlar , poate participa cu 4 autoturisme uzate la
Programul RABLA , acestea fiind urmatoarele :
Nr. Marca
crt

Nr. de
inmatriculare

1.

DACIA LOGAN

CT 42 BKS

2.

DACIA
1310 CT 18 POB
BERLINA
DACIA LOGAN CT 14PLM

3.

Anul
Data
fabrica primei
tiei
inma
tricu
lari
2005
10.03.
2005
2001
14.03.
2001
2006
12.09.

Numar de Identificare

Nr
de
inve
ntar

UU1LSDABH33114722

58

UU1R1171112969529

42

UU1LSDABH36475617

73

4.

DACIA LOGAN
PICK UP
AUTOUTILITA
RA

CT 09 BPZ

2010

2006
23.01.
2010

UU1USD1F543528028

534

Valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitate prin program reprezintă prima de
casare în valoare de 6500 lei/autovehicul, deci suma totala este de 26000 lei pentru 4
autovehicule noi.
Facem precizarea ca diferenta dintre valoarea autovehiculelor noi achizitionate si valoarea
nominale a primei de casare din preţul de comercializare a acestora, va fi asigurată şi susţinută
din bugetul local al orasului Murfatlar.
În baza principiului autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice trebuie să
decidă şi să răspundă pentru modul în care îşi gestionează resursele financiare, în funcţie de
necesităţile şi în interesul fiecărei comunităţi.
Având în vedere prevederile art. 36 .alin (2) lit.b) precum şi ale art 45,alin.(2) lit a) şi
ale art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 .republicată şi
actualizată,
Ca urmare a celor prezentate mai sus,propun aprobare proiectului de hotărâre așa cum a
fost inițiat.
Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl
Mustafa, Dl Sova, Dl Oita, Dna Turica, Dna Moale, Dl Marincea, D-na Munteanu, Dl
Corman, Dl Cojbuc, Dna Cucuveanu) si 1 abtinere ( Dl. Pana).

2. Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru
unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar.
Avand in vedere solicitarea Parohiei Bisericii II Basarabi , prin cererea cu numarul
2869/24.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 5000 lei, cu ocazia
sarbatoririi Hramului Sfintilor Imparati Constantin si mama sa Elena. se vor atasa
urmatoarele documente :
- cerere-tip;
- declaratie pe propria raspundere a solicitantului precum datele , informatiile si
documentele prezentate corespund realitatii , precum si faptul că sprijinul financiar
solicitat se va folosi pentru exclusive pentru realizarea activitatii menţionate în
documentaţia ataşată cererii-tip;
- copie documente privind atestarea proprietatii Parohiei Bisericiii II Basarabi , respectiv
HCL nr 69/06.03.1999.;
- avizul Arhiepiscopiei Tomisului nr. 284 / 18.04.2019 pentru obţinerea sprijinului
financiar;
- copia certificatului de înregistrare fiscală;
- adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul,
prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
- memoriu privind prezentarea unui mic istoric al Parohiei Bisericii II Basarabi;

-

fotografii ce atestă momente din desfasurarea Hramului Parohiei Bisericii II Basarabi
din perioade anterioare.

Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei de evaluare cu nr. de inregistrare
2799/26.04.2018, prin care stabileste faptul ca se indeplinesc simultan toate criteriile de
aprobare, conform HG 1470/2002, actualizată,republicată, privind aprobarea normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanţei guvernului nr. 82/2001;
Supun aprobarii Consiliului Local al Orasului Murfatlar alocarea unui sprijin financiar in
suma de 5000 lei catre Parohia Bisericii II Basarabi.
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru.
D--na. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces– verbal.

PRESEDINTE,
MOALE CRISTINA

SECRETAR,
VINTILA FLORIN

