ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 24.04.2019

Consilieri prezenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mustafa Belghin
Corman Adrian
Turica Despina
Moale Cristina
Munteanu Mihaela
Branescu Nicu
Sova Gabriel
Oita Dumitru
Manea Ilie

10. Cojbuc Dumitru
11. Marincea Nicolae
12. Samoila Marian
13. Condurachi Costica
14. Cucuveanu Elena
15. Pana Ionel
16. Gherghin Nicusor

Anton Ion - absent
D-na Presedinte supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare si si aproba cu 16
voturi pentru.
Se supune la vot ordinea de zi cu doua puncte suplimentare. Se aproba cu 16 voturi
pentru.
1.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pe anul
2019;

În conformitate cu prevederile Legii nr 273 / 2006 – legea finantelor publice locale ,
Legea
bugetului de stat nr 50 din 15.03.2019 , pentru anul 2019 , prevederile Legii
nr 227 / 2015 _ Codul Fiscal ,
Normele Metodologice de aplicare a Legii 227 /
2015 privind Codul Fiscal , precum si prevederilor Legii nr 215 / 2001 – legea
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare in baza
,
precum si in baza adresei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala , Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Constanta privind repartizarea pe an si trimestre a
sumelor si cotelor defalcate din impozitul pe venit si taxa pe valoarea adaugata ,
precum si prevederile anuale initiale si repartizarea pe trimestre a sumelor
defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor ,
pentru anul 2019 pentru invatamant , ajutor social , precum si repartizarea pe
localitati a sumelor cuvenite din cote defalcate din impozitul pe venit si a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale in
conformitate cu HCJ nr 52 din 22.03.2019 , supun spre aprobare Consiliului Local al

orasului Murfatlar , proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru
suma de 28.813.873 lei si Lista ( Programul ) de investitii , anexa a bugetului .
Structura bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, pe surse de venit si
capitole de cheltuieli se prezinta astfel:
TOTAL VENITURI
28.858.873
-venituri proprii
10.033.700 ( 4.901.000)
- sume defalcate din impozitul pe venit
1.750.000
- sume defalcate din imp pe venit
pentr echil bug locale
3.151.000
- cote defalcate din TVA
661.173
- cote defalcate din TVA pentru echilibrare
5.928.000
- subventii de la bugetul de stat
11.391.000
- sume din Fondul European de Dezvoltare
Regionala
845.000
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, în valoare totală de 28.813.873
lei ,
( anexa nr .1 ) va fi repartizat astfel:
• 15.901.673 lei la Secţiunea de funcţionare , conform anexei nr. 2
• 12.957.200 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 , în structura
prevăzută în legea bugetului pe anul 2019.
În ceea ce priveşte Secţiunea de funcţionare a bugetului de venituri si cheltuieli la
partea de cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:
1.AUTORITATI PUBLICE
-cheltuieli personal
-cheltuieli materiale
- fd handicap

4.086.091
2.938.704
1.100.000
47.387

2.EVIDENTA POPULATIEI
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-fd handicap

319.002
294.824
20.000
4.178

3.DOBANZI
-dobanzi
4.POLITIA COMUNITARA
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-fd handicap

75.000
75 .000
+ PSI

1.550.834
1.100.158
430.000
20.676

5.INVATAMANT
-cheltuieli materiale
-ajutoare sociale(ces,tichete soc)
-burse

846.673
690.042
66.631
90.000

6.SANATATE
- cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale

302.000
294.022
5.000

-fd handicap

2.978

7.CULTURA,RELIGIE,SPORT
-cheltuieli personal
-cheltuieli materiale
-alocatii bugetare culte
-alocatii bugetare sport
-rambursari credite
-fd handicaap

2.301.570
925.532
862.000
50.000
280.000
166.000
18.038

8.ASIS SOC ,AJUTOARE SOCIALE
- cheltuieli de personal
-indem pers cu handicap
-ajutoare ptr incalzire
-alte ajutoare
-fd handicap

2.203.973
1.465.257
584.616
16.500
80.000
57.600

9.SERV DE DEZV PUBLICA SI LOCUINTE
2.579.566
-cheltuieli personal
1.070.060
-cheltuieli materiale
1.355.000
-fd handicap
28.506
-rambursari credite
126.000
10.PROTECTIA MEDIULUI
-cheltuieli materiale

1.200.000
1.200.000

11.TRANSPORTURI SI COMUNICATII
-cheltuieli materiale

420.000
420.000

12.FOND DE REZERVA

16.964

În ceea ce priveşte Secţiunea de dezvoltare a Bugetului local la partea de
cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:
1.AUTORITATI PUBLICE
35.000
-chelt capital
35.000
2.EVIDENTA POPULATIEI
-cheltuieli de capital
3.POLITIA COMUNITARA
-cheltuieli de capital
4.INVATAMANT
-cheltuieli de capital
- fd europene
5.CULTURA,RELIGIE,SPORT
-cheltuieli de capital
-fd europene

5.000
5.000
+ PSI

18.500
18.500
180.000
135.000
45.000
890.000
90.000
800.000

6.SERV DE DEZV PUBLICA SI LOCUINTE
-cheltuieli capital
7.TRANSPORTURI SI COMUNICATII
-cheltuieli de capital

623.700
623.700
11.205.000
11.205.000

In baza referatului de specialitate si avizului comisiei de buget finante ,
supun spre analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2018 in suma totala de 28.858.873 lei , din care :
- sectiunea de functionare 15.901673 lei
- sectiunea de dezvoltare 12.957.200 lei , si lista de investitii pe anul 2019
( anexa nr 4 , nr 5 ) la bugetul de venituri si cheltuieli .
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa,
Dl Sova, Dl Oita, Dna Turica, Dna Moale, Dl Marincea, D-na Munteanu si Dl Corman) si 6
abtineri ( Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si Dl
Cojbuc).
2.

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,precum și a
taxelor speciale, pe anul 2020;

In conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2020 are la bază prevederile legale actuale, respectiv Legea nr.227/2015 privind
Codul Fiscal în care sunt prevăzute valorile impozabile, impozitele și taxe locale, aplicabile
începând cu anul 2016. Potrivit prevederilor acestei legi, consiliul local are competența de a
stabili cota impozitelor și taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cota procentuală,
prin lege fiind stabilite limitele minime și maxime, stabilirea cuantumului impozitelor și
taxelor locale prevăzute în suma fixă, precum și stabilirea nivelului bonificaței de până la 10
% conform prevederilor art.462 alin 2 , art.467 alin.2 si art.472 alin.2 din Codul Fiscal. De
asemenea tot în competența consiliului local este și aprobarea majorării impozitelor și taxelor
locale prevăzute de Codul Fiscal cu o cotă adițională de până la 50% și indexarea impozitelor
și taxelor locale stabilite în suma fixă ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior,
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finațelor Publice și Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice.
Având în vedere rata inflației stabilită pentru anul 2018 de 4,6 % , Impozitele și taxele
locale stabilite prin Codul Fiscal pentru anul 2020 au fost actualizate cu rata inflației și sunt
prezentate în anexele 1.1-1.8. Taxele speciale stabilite prin hotărârea consiliului local sunt
prezentate în anexele 2.1.-2.8.
In anexa 3 la prezentul referat de specialitate este prezentat Regulamentul de stabilire a
taxelor speciale.
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa,
Dl Sova, Dl Oita, Dna Turica, Dna Moale, Dl Marincea, D-na Munteanu si Dl Corman) si 6
impotriva ( Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si Dl
Cojbuc).
3.

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 Geamiei Musulmane Murfatlar, prin cererea cu nr.
2613/15.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 5000 lei, cu ocazia
organizarii Cinei Traditionale de Iftar, 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 Geamiei Musulmane Murfatlar;
- avizul Muftiatului Cultului Mususlman din Romania inreg. cu nr. 371/15.04.2019 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 Geamiei Musulmane Murfatlar;
- Fotografii ce atesta momente din desfasurarea Cinei Traditionala de Iftar.
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei de evaluare cu nr. 2631/16.04.2019, 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 Geamia Musulmana Murfatlar.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
4.

Proiect de hotarare privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de
urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

Violenţa domestică este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă
societatea contemporană.
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile necesare
pentru prevenirea violenţei domestice şi pentru preîntâmpinarea unor situaţii de încălcare
repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei domestice.
Potrivit prevederilor art.1 din Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru
intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, intervenţia de urgenţă se realizează de
către echipa mobilă alcătuită din reprezentanţi ai compartimentului de Asistenţă Socială. În
vederea asigurării eficienţei, operativităţii şi permanenţei în ceea ce priveşte intervenţia de
urgenţă în cazurile de violenţă domestică, consiliile locale au responsabilitatea de a organiza,
coordona şi sprijini activitatea echipei mobile din perspectiva alocării tuturor resurselor
umane, materiale şi financiare necesare intervenţiei de urgenţă.
La momentul stabilirii componenţei echipei mobile se va desemna prin aceeaşi echipă
mobilă un coordonator din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Din componenţa echipei mobile pot face parte reprezentanţi ai diferitelor culte religioase
reprezentative pe plan local, precum şi reprezentanţi ai unor asociaţii sau fundaţii cu activitate
relevantă în domeniul violenţei domestice, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, sprijinul
umanitar, acţiunilor în domeniul caritabil, cu care au fost încheiate acorduri de
partenerit/convenţii/voluntariat.

Prin aceeaşi hotărâre a consiliului local se prevăd şi datele concrete despre modul de
alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziţia echipei mobile pentru intervenţiile
de urgenţă.
Propun aprobarea echipei mobile care va asigura intervenţia de urgenţă în cazurile
de violenţă domestică, astfel:
-VINTILĂ FLORIN -secretar oraş Murfatlar-coordonatorul echipei mobile;
-MIRON MARIA -inspector debutant compartimentul asistenţă socială şi autoritate
tutelară- membru;
-COSTEA ANA-MARIA -inspector asistent compartimentul asistenţă socială şi
autoritate tutelară- membru;
-reprezentant poliţia locală Murfatlar (politist local aflat in serviciu la momentul
producerii evenimentului).
Faţă de textul de lege invocat propun spre analiză şi aprobare Consiliului local
proiectul de hotărâre alăturat.
Dl Samoila propune un amendament, ca aceasta comisie sa prezinte un raport de
activitate.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru, cu amendament.
5.

Proiect de hotarare privind privind aprobarea devizului general actualizat în
conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018, reprezentând
valoarea rest de executat a investiţiei şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a
categoriilor de cheltuieli prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru
obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare 13 străzi în satul Siminoc, oraş
Murfatlar, jud. Constanţa”

Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat în
conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018, reprezentând valoarea rest
de executat a investiţiei şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli
prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și
modernizare 13 străzi în satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa”, vă aduc la cunoştinţă
următoarele:
- în data de 13.02.2019, s-a înregistrat sub nr. 1040 adresa MDRAP nr. 21748/11.02.2019,
prin care ne este solicitată actualizarea contractelor de achiziţie publică, ţinând cont de
prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, pentru proiectele finanţate prin PNDL.
În urma actualizării devizului general al obiectivului de investiţie ,,Reabilitare și
modernizare 13 străzi în satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa”, valoarea totală
necesară pentru realizarea obiectivului de investiţii, pentru anul 2019 este de 125.211,44 lei cu
TVA, din care:- de la bugetul de stat suma de 0,00 lei;
- de la bugetul local suma de 125.211,44 lei cu TVA (Capitolul 1 Cheltuieli pentru
obţinerea şi amenajarea terenului – cap. 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea
la starea iniţială – 34.497,22 lei; Capitolul 5 Alte cheltuieli – 5.2. Comisioane, taxe, cote,
costul creditului – 39.863,64 lei; cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare
la beneficiar – 6.2 Probe tehnologice și teste – 50.850,58 lei.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.

6.

Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea
contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii, reprezentând
valoarea rest de executat a investiţiei ,,Reabilitare și modernizare 26 de străzi în
oraşul Murfatlar, jud. Constanţa”;

Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după
încheierea contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii, reprezentând
valoarea rest de executat a investiţiei ,,Reabilitare și modernizare 26 de străzi în oraşul
Murfatlar, jud. Constanţa” vă aduc la cunoştinţă următoarele:
- devizul general al obiectivului de investiţie ,,Reabilitare și modernizare 26 de străzi în
oraşul Murfatlar, jud. Constanţa” a fost actualizat prin scăderea sumelor ce au fost decontate
de la bugetul de stat şi bugetul local până la această dată, iar valoarea totală necesară pentru
realizarea obiectivului de investiţii, pentru anul 2019 este de 8.476.191,39 lei cu TVA (buget
de stat + buget local), din care:
- de la bugetul de stat suma de 7.940.127,18 lei cu TVA (cap. 4 Construcţii şi
instalaţii – 6.838.924,06 lei, cap. 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier - 5.1.1. Lucrări de
construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 43.104,20 lei, 5.3. Cheltuieli diverse şi
neprevăzute – 1.058.098,91 lei;
- de la bugetul local suma de 536.064,21 lei cu TVA (1.2. Amenajarea terenului –
124.409,44 lei; Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – 61.159,60
lei; 3.7. Consultanţă – 71.028,72 lei; 3.8. Asistenţă tehnică – 204.023,95 lei; 5.1.2 Cheltuieli
conexe organizării de şantier – 10.776,06 lei; 5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului –
7.558,06 lei; 6.2. Probe tehnologice şi teste – 72.224,50 lei).
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
7.

Proiect de hotarare privind privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a
categoriilor de cheltuieli prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru
obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare 26 de străzi în oraşul Murfatlar,
jud. Constanţa”;

Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după
încheierea contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii, reprezentând
valoarea rest de executat a investiţiei ,,Reabilitare și modernizare 26 de străzi în oraşul
Murfatlar, jud. Constanţa” vă aduc la cunoştinţă următoarele:
- devizul general al obiectivului de investiţie ,,Reabilitare și modernizare 26 de străzi în
oraşul Murfatlar, jud. Constanţa” a fost actualizat prin scăderea sumelor ce au fost decontate
de la bugetul de stat şi bugetul local până la această dată, iar valoarea totală necesară pentru
realizarea obiectivului de investiţii, pentru anul 2019 este de 8.476.191,39 lei cu TVA (buget
de stat + buget local), din care:
- de la bugetul de stat suma de 7.940.127,18 lei cu TVA (cap. 4 Construcţii şi
instalaţii – 6.838.924,06 lei, cap. 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier - 5.1.1. Lucrări de
construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 43.104,20 lei, 5.3. Cheltuieli diverse şi
neprevăzute – 1.058.098,91 lei;
- de la bugetul local suma de 536.064,21 lei cu TVA (1.2. Amenajarea terenului –
124.409,44 lei; Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – 61.159,60
lei; 3.7. Consultanţă – 71.028,72 lei; 3.8. Asistenţă tehnică – 204.023,95 lei; 5.1.2 Cheltuieli

conexe organizării de şantier – 10.776,06 lei; 5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului –
7.558,06 lei; 6.2. Probe tehnologice şi teste – 72.224,50 lei).
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
8.

Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea
contractelor de achiziţie publică şi a principalilor indicatori tehnico – economici
actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018
pentru obiectivul de investiţii, reprezentând valoarea rest de executat a
investiţiei ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş
Murfatlar, jud. Constanţa”;

Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a
principalilor indicatori tehnico – economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71,
alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii, reprezentând valoarea rest de
executat a investiţiei ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc,
oraş Murfatlar, jud. Constanţa” vă aduc la cunoştinţă că, în data de 13.02.2019, s-a înregistrat
sub nr. 1040 adresa MDRAP nr. 21748/11.02.2019, prin care ne este solicitată actualizarea
contractelor de achiziţie publică, ţinând cont de prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal –
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, pentru
proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
În conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018, citez:
(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31
decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar,
pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928
lei/oră.
În acest context, am solicitat proiectantului SC VAMIG SRL, prin adresa nr.
1429/27.02.2019, actualizarea devizului general şi, implicit actualizarea indicatorilor tehnico –
economici.
Principalii indicatori rezultaţi sunt:

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 13 258 403.70 lei
din care: constructii – montaj (inclusiv TVA): 11 925 498.31 lei
Durata de realizare : 12 luni
Capacităţi:
- Consolidare şi reabilitare parte carosabilă cu îmbrăcăminte asfaltică: 34 931 mp.
- Consolidare acostamente cu piatră spartă 2 x 0.50 x 5 516 m = 5 516 mp
- Profilare rigole din pământ: 2 824 m x 1.85 m = 5 224.40 mp
- Execuţie rigole cu pereu din beton 1 994 m x 2.10 m = 4187.40 mp
- Execuţie rigole carosabile la intersecţii şi pe zonele de acces: 851 m.
- Amenajarea intersecţiilor cu drumurile şi străzile laterale 35 buc., 3 664.60 mp.
- Amenajare accese proprietăţi = 38 buc, 793.80 mp
- Amenajare locuri de parcare asfaltate pentru autoturisme 607 mp, 18 locuri.
- Amenajare alveole asfaltate pentru staţii de autobuz, 4 buc. 210 mp.
- Amenajare trotuare cu pavele prefabricate în localitatea Siminoc şi în zona cimitirului creştin
în localitatea Murfatlar, 2 907 m.

- Execuţia marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor de circulaţie, pe toată lungimea
drumului de 5516 m.
- Amenajarea spaţiilor verzi adiacente drumului, în localitatea Siminoc şi parţial în localitatea
Murfatlar.
- Reparaţie capitală cu consolidarea pilelor la podul de la km 0+533, peste canalul magistral de
irigaţii. Pod din beton armat L=35 m, 3 deschideri x 10.00 m, suprastructură din fâşii cu
goluri.
- Construirea unui pod nou L = 8.00 m la km 4+265, peste Valea Siminoc, după demolarea
podeţului existent. Podeţ din beton armat, 1 deschidere, suprastructură din grinzi cu corzi
aderente.
- Construirea unui podeţ tubular Dn 800 mm, din tuburi PREMO la km 5+468.90, pentru
scurgerea apelor pluviale din amonte de drum.
Prin adresa nr. 45584/29.03.2019, înregistrată la Primăria oraşului Murfatlar sub
nr.2225/29.03.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (Direcţia
Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură) ne informează că valoarea alocată de la
bugetul de stat din contractul de finanţare încheiat cu MDRAP nu se poate majora.
În contractul de finanţare nr. 1866/19.10.2017, înregistrat la UAT oraş Murfatlar sub nr.
7499/26.10.2017 suma totală alocată de la bugetul de stat este de 11.948.765,00 lei cu TVA.
În urma actualizării devizului general al obiectivului de investiţie ,,Reabilitare și
modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa” (prin
scăderea sumelor ce au fost decontate de la bugetul de stat şi bugetul local până la această
dată), valoarea totală necesară pentru realizarea obiectivului de investiţii, pentru anul 2019
este de 12.984.620,34 lei cu TVA (buget de stat + buget local), din care:
- de la bugetul de stat suma de 11.948.765,00 lei cu TVA (cap. 4 Construcţii şi
instalaţii – sistem rutier, şanţuri şi rigole, trotuare, consolidare pod km 0+533, podeţ km
4+265, podeţ km 5+468,90, siguranţa circulaţiei, terasamente, lucrări racordare DN3 –
11.148.495,62 lei, cap. 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier - 5.1.1. Lucrări de
construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 81.088,86 lei, 5.3. Cheltuieli diverse şi
neprevăzute – 719.180,53 lei;
- de la bugetul local suma de 1.035.855,34 lei cu TVA (cap. 3.6 Organizarea
procedurilor de achiziţie – 30.000,00 lei; 3.7. Consultanţă – 11.900 lei; 3.8. Asistenţă tehnică –
128.305,80 lei; 4.1. Sistem rutier – 157.117,70 lei, Trotuare – 157.117,70 lei, Parcări –
381.678,41 lei; 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier – 59.500,00 lei; 5.2. Comisioane,
taxe, cote, costul creditului – 110.235,71 lei).
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
9.

Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a categoriilor de
cheltuieli prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de
investiţie ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş
Murfatlar, jud. Constanţa”;

Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a
categoriilor de cheltuieli prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de
investiţie ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş Murfatlar,
jud. Constanţa”, vă aduc la cunoştinţă următoarele:
- în data de 13.02.2019, s-a înregistrat sub nr. 1040 adresa MDRAP nr. 21748/11.02.2019,
prin care ne este solicitată actualizarea contractelor de achiziţie publică, ţinând cont de
prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte

normative şi prorogarea unor termene, pentru proiectele finanţate prin PNDL. Prin adresa nr.
45584/29.03.2019, înregistrată la Primăria oraşului Murfatlar sub nr.2225/29.03.2019,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (Direcţia Generală Dezvoltare
Regională şi Infrastructură) ne informează că valoarea alocată de la bugetul de stat din
contractul de finanţare încheiat cu MDRAP nu se poate majora.
În contractul de finanţare nr. 1866/19.10.2017, înregistrat la UAT oraş Murfatlar sub nr.
7499/26.10.2017 suma totală alocată de la bugetul de stat este de 11.948.765,00 lei cu TVA.
În urma actualizării devizului general al obiectivului de investiţie ,,Reabilitare și
modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa” (prin
scăderea sumelor ce au fost decontate de la bugetul de stat şi bugetul local până la această
dată), valoarea totală necesară pentru realizarea obiectivului de investiţii, pentru anul 2019
este de 12.984.620,34 lei cu TVA, din care:
- de la bugetul de stat suma de 11.948.765,00 lei cu TVA (cap. 4 Construcţii şi
instalaţii – sistem rutier, şanţuri şi rigole, trotuare, consolidare pod km 0+533, podeţ km
4+265, podeţ km 5+468,90, siguranţa circulaţiei, terasamente, lucrări racordare DN3, cap. 5
Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier - 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente
organizării de şantier, 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute);
- de la bugetul local suma de 1.035.855,34 lei cu TVA (cap. 3.6 Organizarea
procedurilor de achiziţie – 30.000,00 lei; 3.7. Consultanţă – 11.900 lei; 3.8. Asistenţă tehnică –
128.305,80 lei; 4.1. Sistem rutier – 157.117,71 lei, Trotuare – 157.117,71 lei, Parcări –
381.678,41 lei; 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier – 59.500,00 lei; 5.2. Comisioane,
taxe, cote, costul creditului – 110.235,71 lei).
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor
publice pe anul 2019;
Avand in vedere HCL 83/30.08.2018 prin care a fost aprobat POFP, urmare a detasarii
temporare a d-nei Sandu Nina Marinela la MDRAP, functia publica de executie consilier clasa
I principal din cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului este temporar vacant,
referatul nr 1355/11.02.2019 intocmit de compartimentul resurse umane, salarizare, in sensul
ca functia vacanta de inspector clasa I grad profesional debutant in cadrul compartimentului
asistenta sociala autoritate tutelara a fost ocupata prin recrutare, Dispozitia nr 45/28.02.2019
privind numirea d-nei Miron Maria in functia publica inspector, clasa I grad profesional
debutant, dispozitia nr 91/10.04.2019 privind mutarea definitiva a d-nei Zugravu Simona la
compartimentul resurse umane salarizare, propun aprobarea prezentului plan de ocupare al
functiilor publice.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii nomenclatorului
stradal al orasului Murfatlar;

Văzând cererea:
1. Doamnei Cazacu Oana Marina, domiciliată in oraş Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 10A,
jud. Constanţa, inregistrată la Primăria oraş Murfatlar cu nr. 2727/18.04.2019;

cu privire la inscrierea in nomenclatorul stradal al oraşului Murfatlar, ca urmare a dobândirii unor
imobile, am constatat următoarele:
a) Conform Actului de dezmembrare autentificat cu nr. 547 din 25.03.2019 au rezultat: Lot 1 Teren intravilan, Suprafață = 1.400 mp și Lot 2 - Teren intravilan, Suprafață - 18.354 mp ;
- Lotul nr. 2 in suprafata de 18.354 mp Societatea Utilaj Greu S.A prin impuernicit Șandrea
Alexandru conform contractului de vânzare cumpărare nr. 548 din 25.03.2019 va rămâne pe str.
Ciocârliei, nr. 1, orașul Murfatlar, Jud. Constanta;
- Lotul 1 in suprafata de 1.400 mp cumpărat doamna Cazacu Ioana Marina conform
contractului de vânzare cumpărare nr. 548 din 25.03.2019 se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str.
Ciocârliei, nr. 1B, orașul Murfatlar, Jud. Constanta;

b) Având in vedere că prin PUZ proiect nr. 19/2017 pentru “Reglementarea zonei de
unități agricole (remize agricole) și teren pentru zonă destinații turistice și rezidențiale,
amplasament sat Siminoc, str. Murfatlar nr. 35-37” aprobat cu HCL nr. 75/30.07.2018 prin
care a fost reglementată/studiată zona aflată în intravilanul satului Siminoc, în suprafață totală
de 45260,00mp. Suprafata terenului ce a generat PUZ este compusă din terenuri proprietăți
private și teren ce aparține orașului Murfatlar în suprafață de 6325,00mp. Terenul ce apartine
orasului Murfatlar în suprafață de 6325,00mp, a fost reglementat în 6 loturi pentru locuinte si
functiuni complementare și un lot cu destinația de alee acces. Ținând cont de cele de mai sus
se vor înscrie în nomenclatorul stradal, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanța
următoarele loturi:
Nr.

Denumire /Amplasament

Denumire Stradă/Număr stradal

1.

LOT 1

Str. Mecanizatorului nr. 2A

2.

LOT 2

Str. Murfatlar nr. 31E

3.

LOT 3

Str. Murfatlar nr. 31D

4.

LOT 4

Str. Murfatlar nr. 31C

5.

LOT 6

Str. Murfatlar nr 33A

6.

LOT 7

Str. Murfatlar nr. 31B

crt.

Fata de cele mentionate mai sus, propun modificarea nomenclatorului stradal
conform Anexei nr. 1 la prezenta.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
12. Proiect de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli la Clubul Sportiv
orasenesc Murfatlar.
Avand in vedere prevederile Legii 273/2006,legea finantelor publice
locale ,prevederile Legii 50/2019-legea bugetului de stat pe anul 2019,Legii 69/2000 a
educatiei fizice si sportului ,precum si prevederile Legii 2015/2001 a administratiei publice
locale ,supunem spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru clubul sportiv orasenesc
Murfatlar ,in suma de 333.500 ron ,atat la venituri cat si la cheltuieli ,conform Anexei
nr.1 ,parte integranta din prezenta .
Dl. Cojbuc solicita sa se prezinte raport si ce inseamna cheltuielile materiale.

Dl. Condurachi sustine ca multi bani se cheltuie pe salarii.
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa,
Dl Sova, Dl Oita, Dna Turica, Dna Moale, Dl Marincea, D-na Munteanu si Dl Corman) si 6
abtineri ( Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si Dl
Cojbuc).
13. 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.
4.

DACIA LOGAN
PICK UP
AUTOUTILITA
RA

CT 09 BPZ

Anul
Data
fabrica primei
tiei
inma
tricu
lari
2005
10.03.
2005
2001
14.03.
2001
2006
12.09.
2006
2010
23.01.
2010

Numar de Identificare

Nr
de
inve
ntar

UU1LSDABH33114722

58

UU1R1171112969529

42

UU1LSDABH36475617

73

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 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa,
Dl Sova, Dl Oita, Dna Turica, Dna Moale, Dl Marincea, D-na Munteanu si Dl Corman) si 6
impotriva ( Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si Dl
Cojbuc).
D--na. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces– verbal.

PRESEDINTE,
MOALE CRISTINA

SECRETAR,
VINTILA FLORIN

