ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 27.06.2019

Consilieri prezenti:
1. Cojbuc Dumitru
2. Samoila Marian
3. Condurachi Costica
4. Cucuveanu Elena
5. Gherghin Nicusor
6. Pana Ionel
7. Anton Ion
8. Manea Ilie
9. Oita Dumitru

10. Moale Cristina
11. Branescu Nicu
12. Turica Despina
13. Munteanu Mihaela
14. Corman Adrian
15. Mustafa Belghin
16.Sova Gabriel
17.Marincea Nicolae

Sedinta este legal convocata de Primarul Orasului Murfatlar conform Dispozitiei nr.
138/21.06.2019.
Dl Anton propune sa se retraga punctul 5 de pe ordinea de zi.Dl Primar refuza sa-l
retraga.
Se supune la vot Procesul verbal al sedintei anterioare si se aproba cu 17 voturi pentru.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 17 voturi pentru.
Dl Oita propune sa se ia in discutie la sfarsitul sedintei doua probleme pe care vrea sa le
sesizeze.
Dl Samoila sustine ca nu a primit in format electronic anexele1 si 2. Dl Condurachi si
d-na Cucuveanu care au primit in format editabil documentele sustin ca au primit incluse
anexele.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al
primarului orasului Murfatlar, aprobarea modificarii Statului de personal pentru
aparatul propriu de specialitate al Primarului orasului Murfatlar, aprobarea
Organigramei pentru anul 2019
Potrivit prevederilor
- art. 36, al. 2 lit. a si al. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice
locale cu modificarile si completarile la zi,
consiliul local aproba in conditiile legii, la
propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii al aparatului de specilaitate al
primarului.
- art. 65 , art. 99 lit. b, art. 100 al. 1 lit. d, art. 107, al. 1 lit. a si lit. c din Legea nr.
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici

- art. 17 din HG 611/2008 pentru aplicarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici;
- HG nr 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare
ale serviciilor publicei de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, art 1, alin. 2
din Anexa nr 2 Regulamentul cadru de organizare si functionare al directiei de asistenta sociala
organizate in subordinea consiliilor locale ale municipiilor si oraselor;
Avand in vedere:
1. Avizul ANFP nr 26164/2019, inregistrat la Primaria orasului Murfatlar cu nr
3889/12.06.2019;
2. Adresa nr 5708/07.05.2019 primita de la Institutia prefectului, cu privire la numarul
maxim de posturi aprobate pentru unitatea administrativ teritoriala oras Murfatlar;
3. Adresa nr 14236/2019 primita de la ANFP inregistrata la nr 2776/22.04.2019 prin
care se solicita revizuirea structurii organizatorice a compartimentului asistenta sociala,
autoritate tutelara
4. Modificarile fata de statul de personal aprobat prin HCL 101/30.10.2018 privind
modificarea statului de personal si HCL 113/28.11.2018 privind rectificarea HCL
101/30.10.2018 aparute, astfel:
I. Pentru functia publica
- ca urmare a detasarii temporare a d-nei Sandu Nina Marinela la MDRAP, prin
Dispozitia primarului nr 298/2018, functia publica de executie consilier clasa I principal din
cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului este temporar vacanta, IdPost
236911;
- urmare a transferului d-nei Fotu Mirela la ANAF prin Dispozitia primarului nr
251/2018, functia publica de executie inspector clasa I principal din cadrul compartimentului
ADPP, urmarirea veniturilor, executari silite, achizitii publice a ramas vacanta IdPost 456492;
- functia publica de executie vacanta de la compartimentul resurse umane, salarizare
s-a transformat in functie publica de executie consilier clasa I superior IdPost 236918;
- urmare a mutarii definitive a d-nei Zugravu Simona prin Dispozitia primarului nr
91/2019 de la compartimentul ADPP la compartimentul resurse umane, functia publica de
executie consilier clasa I superior IdPost 236923 din cadrul compartimentului ADPP, urmarirea
veniturilor, executari silite, achizitii publice s-a vacantat;
- urmare a promovariii in grad profesional superior a d-lui Chircu Catalin, politist local,
IdPost 236939, care trece la grad principal, Dispozitia primarului nr 329/2017,
- rezultatul exameului de ocupare a functei publice vacante, inspector clasa I
debutant, la compartimentul asistenta sociala si autoritate tutelara, organizat în data de
11,02,2019 prin care d-na Miron Maria a fost declarata castigator al concursului de ocupare a
functie publice inspector, clasa I gradul profesional debutant IdPost 455468, ramanand vacanta
functia publica de executie referent clasa III principal compartimentul asistenta sociala si
autoritate tutelara, IdPost 236924;
- ca urmare a pensionarii d-lui Cobei Tiberiu, postul de muncitor necalificat la
serviciul privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat a ramas vacant;
- urmare a pensionarii d-lui Haidau Valeriu si a decesului d-lui Podaru Marcel, posturile
ramase vacante au fost ocupate prin concurs de catre dl Iordache Eugen Andrei si d-na Babasa
Lucia;
- postul contractual de executie referent debutant de la Centrul National de Informare si
Promovare Turistica a fost ocupat prin concurs de dl Bocse Ionut;

- ca urmare a trasformarii postului contractual de executie muncitor, treapta II, nivel studii
medii din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat,
compartiment Reparatii si intretinere constructiilor proprietatea publica a orasului in post
contractual de executie inspector de specialitate, debutant, nivel de studii superioare si mutarea
acestuiain cadrul aceluiasi Servici privind intretinerea si administrarea domeniului public si
privat, compartiment Administrativ, fond locativ, administrarea cimitirelor;
- urmarea transformarii funcţiei publice de execuţie vacantă referent, clasa III, gradul
profesional asistent, nivel studii medii, prevăzută în compartimentul cadastru tehnic imobiliar,
din cadrul structurii arhitectului şef, în funcţia publică de execuţie vacantă inspector, clasa I,
gradul profesional asistent, nivel studii superioare în acelaşi compartiment;
- ca urmare a acordului privind mutarea definitiva in alt compartiment al d-lui Memet
Ergean propun mutarea definitive a acestuia din functia publica de executie politist local
asistent studii superioare de la serviciul public de politie locala pe functia publica de executie
vacanta inspector clasa I grad profesional asistent, nivel de studii superioare, la compartimentul
cadastru tehnic imobiliar din cadrul structurii arhitectului sef;
- propun desfiintarea unei functii publice de politist local clasa I grad profesional asistent;
- propun transformarea compartimentului asistenta sociala, autoritate tutelara in Directia de
asistenta social si infiintarea functiei publice de conducere de director executiv, organizata
astfel:
- compartimentul asistenta sociala, autoritate tutelara si compartimentul asistenti personali
in aparatul de specialitate al primarului, in conformitate cu HG nr 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publicei de asistenta sociala si
a structurii orientative de personal, art 1, alin. 2 din Anexa nr 2 Regulamentul cadru de
organizare si functionare al directiei de asistenta sociala organizate in subordinea consiliilor
locale ale municipiilor si oraselor;
- se desfiinteaza functia publica vacanta de referent clasa III grad profesional principal din
cadrul compartimentul asistenta sociala si autoritate tutelara
Functionarii publici din cadrul compartimentului asistenta sociala, autoritate tutelara
vor fi numiti in noua structura organizatorica cu respectarea dispozitiilor art. 100 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Public - republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
Deoarece prin adresa nr 5708/07.05.2019, inregistrata la Primaria orasului Murfatlar cu
nr 3175/10.05.2019, numarul maxim de posturi aprobat pentru politia locala este de 11, iar
pana acum acest numar a fost 12, se impune restructurarea serviciului public de politie locala
prin desfiintarea unei functii publice.
In concluzie consideram ca este imperios necesara desfiintarea unei functii publice din
cadrul serviciului public de politie locala si aprobarea modificării organigramei şi a statului de
funcţii întocmit pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Murfatlar.
Total funcţii publice existente
Funcţii publice de conducere
Functii publice de executie
Total funcţii publice propuse
Funcţii publice de conducere
Functii publice de executie

47 din care :
4
43
46 din care :
5
41

II. Pentru posturile contractuale
- ca urmare a pensionarii d-lui Cobei Tiberiu, postul de muncitor necalificat la serviciul
privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat a ramas vacant;

- urmare a pensionarii d-lui Haidau Valeriu si a decesului d-lui Podaru Marcel, posturile
ramase vacante au fost ocupate prin concurs de catre dl Iordache Eugen Andrei si d-na Babasa
Lucia;
- postul contractual de executie referent debutant de la Centrul National de Informare si
Promovare Turistica a fost ocupat prin concurs de dl Bocse Ionut.
- ca urmare a trasformarii postului contractual de executie vacant muncitor, treapta
II, nivel studii medii din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului
public si privat, compartiment Reparatii si intretinere constructiilor proprietatea publica a
orasului in post contractual de executie vacant inspector de specialitate, debutant, nivel de
studii superioare si mutarea acestuia la Serviciul privind intretinerea si administrarea
domeniului public si privat, compartiment Administrativ, fond locativ, administrarea
cimitirelor.
Luand in considerare faptul ca aceste modificari se fac cu incadrarea in numarul maxim
de posturi aprobat pentru institutia noastra si in fondurile bugetare anuale aprobate, si ca
numarul de posturi aprobate se reduce,
Fata de cele mentionate propun dezbaterea si aprobarea reorganizarii aparatului de
specialitate al primarului orasului Murfatlar respectiv aprobarea modificarii statului de
personal pentru aparatul de specialitate al primarului conform anexei 1 atasate si aprobarea
organigramei pentru anul 2019 atasata in anexa 2, in consecinta.
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), 6
impotriva ( Dl.Anton, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila)
si 1 abtinere (Dl Cojbuc).
2. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor aferente
semestrelor I si II al anului scolar 2018-2019 pentru elevii din invatamantul
preuniversitar de stat.
Având în vedere comunicările unităților de învățământ, aprobate în consiliile de
administraţie , în şedinţa de consiliu de administraţie din data de 28.09.2018 semestrul I și
01.03.2019 semestrul al II-lea ( Liceul Teoretic Murfatlar ) , respectiv 21.11.2018 semestrul I și
27.03.2019 semestrul al II-lea ( Şcoala Generala A V Radulescu ) si în baza hotărârilor emise
de consiliile de administraţie, se propun urmatoarele burse :
Semestrul I - A.V. Rădulescu
-burse de merit = 80
-burse de performanță = 0
-burse ajutor social = 36
- burse de boală = 1
Semestrul I - Liceul Teoretic
-burse de merit =102
- burse de performanță=0
- burse de ajutor social=5

Semestrul al II-lea - A.V.Rădulescu
- burse de merit = 137
- burse de performanță = 0
-burse ajutor social = 37
-burse de boală = 1
Semestrul al II-lea - Liceul Teoretic
-burse de merit= 132
-burse de performanta= 0
-burse de ajutor social = 2

Astfel , ținând cont de adresele unităților de învățământ de pe raza oraşului nostru, și de
prevederile art.82, alin.2 din Legea nr. 1/2011 , coroborate cu prevederile art.3 din Ordinul nr.
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ra se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local în limita fondurilor alocate cu această
destinație, supunem spre aprobare consiliului local numărul şi cuantumul burselor aferente
semestrelor I și II al anului şcolar 2018-2019 , după cum urmează
1. Numărul total al burselor = 533, structurate in funcţie de tipul bursei astfel:
-burse de merit = 451
- burse de performanta=0
-burse de ajutor social =80
- burse de boală = 2
2.Cuantumul fiecărui tip de bursă cu încadrarea în suma aprobată în bugetul de venituri si
cheltuieli şi cu luarea în considerare a raţiunilor avute în vedere la instituirea acestui tip de
sprijin a învăţământului general, respectiv sprijin material si stimulare pentru obţinerea unor
rezultate bune la învăţătură şi disciplină;
Nr
.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
x

CLASA

Nr.burse

Suma propusă

Valoarea
totală
0
1435
2120
2115
0
605
600
1300
8.175

-burse de merit Semestrul I:
8.175 lei *3,75 luni = 30.656 lei
-burse de ajutor social = 70 lei/luna (conf.art. 13,lit.c din Ordin 5576/2011-familii cu
venituri reduse)
-burse de ajutor social = 100 lei/luna (conf.art.13,lit.a din Ordin 5576/2011-motive
medicale)
41 x70
= 2870 lei / luna
1 x100
= 100 lei / luna
TOTAL = 2970 lei/luna
2970lei *4 luni = 11.880 lei
Total burse semetrul I al anului şcolar 2018-2019 = 42.536 lei .
-burse de merit Semestrul al II-lea:
Nr
CLASA
Nr.burse
.crt
1
V
79
2
VI
37
3
VII
58
4
VIII
53
5
IX
10
6
X
7
7
XI
7

Suma propusă
30
35
40
45
50
55
60

Valoarea
totală
2370
1295
2320
2385
500
385
420

8
x

XII

18

65
X

1170
10.845

10.845lei *3,75 luni = 40.668 lei
-burse de ajutor social = 70 lei/luna (conf.art. 13,lit.c din Ordin 5576/2011-familii cu
venituri reduse)
-burse de ajutor social = 100 lei/luna (conf.art.13,lit.a din Ordin 5576/2011-motive
medicale)
39 x70
= 2730 lei / luna
1 x100
= 100 lei / luna
TOTAL = 2830 lei/luna
2830lei *4 luni = 11.320 lei
Total burse semetrul II al anului şcolar 2018-2019 = 51.988 lei .
 Total burse semetrul I și II al anului şcolar 2018-2019 = 94.524 lei .
Sumele stabilite au fost luate în calcul în bugetul local pentru anul 2019 la capitolul 65
Învățământ, Titlul Burse.
Având în vedere cele mai sus expuse, propun spre dezbatere și aprobare consiliului local
numărul și cuantumul burselor aferente semestrelor I și II al anului şcolar 2018 - 2019 pentru
elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Oraşului Murfatlar.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unor locuinte pentru tineri in
regim de inchiriere persoanelor prevazute in lista de prioritati aprobata conform HCL nr.
86 din 30.08.2018, datorita vacantarii unor astfel de locuinte.
Prin HCL nr. 86 din 30.08.2018 a fost aprobata lista de prioritati in vederea repartizarii
unor locuinte in regim de inchiriere pentru tineri, construite prin ANL in orasul Murfatlar.
Datorita faptului ca locuinta situata in Murfatlar, str. Fantanitei, nr. 1B, bloc Locuinte
ANL, lot 2, C2 Tronson B, etaj mansarda, ap. 16, jud. Constanta a devenit vacanta la fel ca si
locuinta situata in Murfatlar, str. Fantanitei, nr. 1B, bloc Locuinte ANL, lot 4, C4 Tronson D,
etaj parter, ap. 2, jud. Constanta prin rezilierea contractului de inchiriere ca urmare a cererii nr.
3552/28.05.2019 depusa de titularul de contract, d-l Alecsandru -Timofte Bogdan.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, propun Consiliului Local al Orasului
Murfatlar aprobarea repartizarii unor locuinte pentru tineri in regim de inchiriere persoanelor
prevazute in lista de de prioritati aprobata conform HCL nr. 86 din 30.08.2018, datorita
vacantarii unor asfel de locuinte, aflate pe locurile nr. 21 si nr. 22, conform Anexei nr. 1, dupa
cum urmeaza:
- AXINTE VASILE - str. Fantanitei, nr. 1B, bloc Locuinte ANL, lot 2, C2 Tronson B, etaj
mansarda, ap. 16, jud. Constanta;
- MURAT GABRIEL - str. Fantanitei, nr. 1B, bloc Locuinte ANL, lot 4, C4 Tronson D, etaj
parter, ap. 2, loc. Murfatlar, jud. Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii nomenclatorului
stradal al orasului Murfatlar.
Văzând următoarele:
1. Cererea doamnei Pavel Alina, domiciliată in Municipiul Constanța, str. Baba Novac,
nr. 179, bl.BN11, et. 9, ap. 53, jud. Constanţa, inregistrată la Primăria oraş Murfatlar cu
nr. 3911/12.06.2019;
2. Cererea domnului Buliga Adrian Codin, domiciliat in Oraș Murfatlar, str. Viilor, nr.
51, jud. Constanţa, inregistrată la Primăria oraş Murfatlar cu nr. 3910/12.06.2019;
cu privire la inscrierea in nomenclatorul stradal al Oraşului Murfatlar, ca urmare a
dobândirii unor imobile, am constatat următoarele:
a) Conform Actului de dezlipire si partaj voluntar autentificat cu nr. 1119 din 12.06.2019
au rezultat: Lot 1 - Teren intravilan, Suprafață = 253mp și construcții având nr. Cadastral
104724 și Lot 2 - Teren intravilan, Suprafață - 212 mp și construcții având nr. Cadastral
104725;
- Lotul nr. 1 in suprafață de 253 mp și construcții deținut de doamna Pavel Alina
conform Actului de dezlipire și partaj voluntar nr.1119 din 12.06.2019 va rămâne pe str. Viilor,
nr. 51, Orașul Murfatlar, Jud. Constanța;
- Lotul 2 in suprafață de 212 mp și construcții deținut de domnul Buliga Adrian Codin
conform Actului de dezlipire și partaj voluntar autentificat cu nr.1119 din 12.06.2019 se va
inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Viilor, nr. 51A, Orașul Murfatlar, Jud. Constanța;
Față de cele menționate mai sus, propun modificarea nomenclatorului stradal
conform Anexei nr. 1 la prezenta.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de
atribuire, în vederea organizării unei licitaţii publice pentru concesionarea unui teren în
suprafaţă de 6228 mp, situat în oraşul Murfatlar, str. Minerului, nr. 2C, având destinaţia
de ,,Activităţi industriale”.
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea
organizării unei licitaţii publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 6228 mp,
situat în oraşul Murfatlar, str. Minerului, nr. 2C, am constatat următoarele:
Prin HCL nr. 79/30.07.2018 s-a aprobat întocmirea unui studiu de oportunitate pentru
concesionarea unui teren în suprafaţă de 6228 mp, situat în oraşul Murfatlar, str. Minerului, nr.
2C.
În conformitate cu prevederile art. 9 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarea are loc la iniţiativa concedentului
(Consiliul Local Murfatlar) sau ca urmare a unei propuneri însuşite de acesta.
Iniţiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate, care
să cuprindă, în principal, următoarele elemente:
a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea
concesiunii;
c) nivelul minim al redevenţei;
d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune şi justificarea alegerii
procedurii;
e) durata estimată a concesiunii;

f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
g) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Statului Major
General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de
apărare, după caz;
h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în
care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate,
respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care aria
naturală protejată nu are structură de administrare/custode.
În baza studiului de oportunitate concedentul (Consiliul local Murfatlar) elaborează caietul
de sarcini al concesiunii. După elaborarea caietului de sarcini, concedentul întocmeşte
documentaţia de atribuire.
Caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a
concedentului.
Date despre teren
În conformitate cu extrasul de carte funciară nr. 104853, suprafaţa de 6.228 mp, teren
intravilan este amplasat pe str. Minerului, nr. 2C, în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa, cu
rumătoarele vecinătăţi:
 La NORD: Str. Minerului;
 La SUD: Str. Industrială 1 (propusă);
 La EST: Str. Industrială 1 (propusă);
 La VEST: Str. Minerului, nr. 2B.
Terenul în suprafaţă de 6228 mp face parte din domeniul privat al oraşului Murfatlar,
poziţia 82 din Anexa nr. 1 a HCL nr. 58/30.05.2018 privind inventarul actualizat al bunurilor
ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar şi este administrat de Consiliul Local
Murfatlar în baza drepturilor conferite de Constituţia României şi Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform PUD Proiect nr. 116/2003 ,,Amplasare Târg şi obor de animale, parcări auto,
obiective industriale şi de prestări servicii”, aprobat prin HCL nr. 19/28.01.2005, terenul în
suprafaţă de 6228 mp, are destinaţia de ,,Activităţi industriale”, cu următoarele specificaţii:
- hală industrială de producţie cu parter înalt şi zona de birouri – administrativ cu P÷P+1÷2E;
- retrageri minime faţă de străzi la 3 ml, iar faţă de vecinătăţi retragere minim 1/2H sau minim
2 m.
- se poate construi până la limita de proprietate cu condiţia respectării codului civil.
Elemente de preţ privind nivelul minim al redevenţei
În conformitate cu studiul de oportunitate întocmit de SC PRIMOVAL SRL şi înregistrat
la Primăria oraşului Murfatlar sub nr. 6892/11.10.2018, preţul de pornire la licitaţie al
concesiunii este de 3,70 lei/mp/an, stabilit printr-un raport de evaluare elaborat de SC
PRIMOVAL SRL, evaluator autorizat ANEVAR Şerban Costel Cătălin.
Terenul supus licitaţiei publice se concesionează pe o durată de 25 de ani.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Documentaţia de atribuire conţine următoarele puncte:
Informaţii generale privind concedentul
Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare
Caietul de sarcini
Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor
Informaţii privind criteriile de atribuire aplicate
Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac
Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii

Se stabilesc membrii comisiei de evaluare;
Presedinte : Manea Ilie - se aproba cu 17 voturi pentru
Secretar: Ciubuc Iuliana - se aproba cu 17 voturi pentru
Membrii: Grecu Simona - se aproba cu 17 voturi pentru
Gherghin Nicusor - se aproba cu 16 voturi pentru
Oita Dumitru - se aproba cu 16 voturi pentru
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari pe terenul ceapartine
domeniului public al orasului Murfatlar,
jud Constanta ,
pentru racord apa si
canalizare, pentru locuinta
situata pe str.Fantanitei , nr. 4, oras Murfatlar , jud.
Constanta, la solicitarea dl Rusu Dragos.
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări pe terenul ce
aparţine domeniului public al oraşului Murfatlar, jud. Constanţa pentru racord apă şi
canalizare, situat pe str. Fântâniţei, nr. 4, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, urmare a cererii nr.
4084/21.06.2019 a d-lui Rusu Dragoş cu domiciliul în oraşul Murfatlar, Aleea Narciselor, nr. 5,
bl. 22, ap. 14.
Cu privire la obţinerea acordului Consiliului Local al oraşului Murfatlar, pentru lucrari
pe domeniul public, în vederea racordarii la apă şi canalizarea Raja C-ta a imobilului situat în
oraşul Murfatlar, str. Fântâniţei, nr. 4, am constatat următoarele:
- terenul este situat în intravilanul oraşului Murfatlar, str. Fântâniţei, nr. 4, conform
plan de situaţie.
- Evacuarea apelor uzate se va face printr-un racord de canalizare Dn 110 PEHD în
colectorul DN 300 PVC-KG situat pe str. Fântâniţei.
-Lucrarile se vor executa dupa obtinerea autorizatiei de construire, conform
prevederilor Legii nr.50/1991, rep., modificată şi completată.
- Se vor respecta distanţele prevăzute în planul de situaţie.
- după executarea lucrărilor, terenul aparţinând domeniului public al oraşului Murfatlar
va fi adus imediat la starea iniţială prin grija şi cheltuiala investitorului.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
Diverse - Dl Oita Dumitru
Dl Oita arata ca prin HCL34/04.04.2017 SI hcl NR. 76/31.08.2016 Clubul Sportiv
Orasenesc a fost infiintat si in administrarea acestuia a fost data in infrastructura sportiva a
orasului Murfatlar. Dl Oita arata ca prevederile hotararilor nu au fost puse in aplicare de catre
executiv.
Dl Pana intreaba cine are prioritate la salile de sport. Dl Primar spune ca scolile au
prioritate.
Dl Oita arata ca in Consiliul Local au fost stabilite preturi pentru inchirierea salilor de sport,
a terenurilor sintetice dar care nu au fost respectate.
Dl Oita arata ca nu se respecta incasarea si predarea banilor proveniti din inchiriere.
De asemenea Dl Oita sesizeaza ca prin HCL ia fost acordat cu chirie Dl Mihai Petiu un
apartament.

Dl Petiu nu a respectat contractul subinchiriind locuinta pentru diverse sume de bani si la
diverse persoane.
D--na. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces– verbal.

PRESEDINTE,
MOALE CRISTINA

SECRETAR,
VINTILA FLORIN

