ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 29.08.2019
Consilieri prezenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sova Gabriel
Moale Cristina
Manea Ilie
Bradeanu Adrian
Marincea Nicolae
Corman Adrian
Branescu Nicu
Oita Dumitru

9. Pana Ion
10. Anton Ion
11. Gherghin Nicusor
12.Condurachi Costica
13.Samoila Marian
14.Cucuveanu Elena
15.Turica Despina

Consilieri absenti:
Munteanu Mihaela
Mustafa Belghin
Sedinta este legal convocata
de Primarul Orasului Murfatlar conform Dispozitiei nr.
192/23.08.2019.
Se supune la vot Procesul verbal al sedintei anterioare si se aproba cu 15 voturi pentru.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 15 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local
de cult de pe raza orasului Murfatlar;

a unor fonduri pentru unitati

Avand in vedere solicitarea Parohiei Bisericii I Murfatlar , prin cererea cu numarul
5262/13.08.2019 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 8000 lei, in vederea
organizarII unei agape fratesti cu ocazia sarbatoririi Hramului bisericii pe 8 septembrie al
Nasterii Maicii Domnului in suma de 5000 lei, respectiv 3000 pentru aprovizionarea cu lemne,
se vor atasa urmatoarele documente :
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 I Murfatlar , respectiv
HCL nr.140/22.12.2009;
avizele
Arhiepiscopiei Tomisului cu numerele R2524/12.082019 si
R2525/12.082019 pentru obţinerea sprijinului financiar in suma de 8000 lei (optmiilei).
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 I Murfatlar;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei de evaluare cu nr. 5263/13.08.2019 , 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 8000 lei catre Parohia Bisericii I Murfatlar.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru al 4-lea an de sustenabilitate
al Proiectului “Creare Centru National de Informare si Ptomovare Turistica in Localitatea
Murfatlar” (CNIPT) Cod SMIS 48475;
Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Murfatlar a derulat Programul operațional regional
2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul major de
intervenție 5.3 -Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul
creșterii atractivității României ca destinație turistică; Operațiunea Crearea Centrelor Naționale de
Informare și Promovare turistice (CNIPT) și dotarea acestora Cod SMIS 48475.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de informare a turiștilor ce
vizitează orașul Murfatlar și a tour-operatorilor, și presupune o serie de activități susținute prin care
se asigură vizibilitatea ofertei ca și destinație turistică.
Conform Contractului de finanțare nr.5032/26.02.2015 UAT Orașul Murfatlar are obligația
sustenabilității proiectului pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestuia. Perioada de raportare
al celui de-al 4-lea an de sustenabilitate se finalizează la data de 26.12.2019.
Activitătile vizate în fiecare an după finalizarea proiectului sunt:
 Editarea materialelor de promovare pe suport de hârtie ( pliante, flyere, afișe),
 Participarea la târguri de turism pentru promovarea obiectivelor turistice,
 Organizarea de manifestări expoziționale de turism pe plan local și regional și de activități
generale de marketing intern și extern cu rol de creștere a circulației turistice locale și regionale.
 Sustenabilitatea Centrului Național de Informare și Promovare turistică prin plata salariaților
și a furnizorilor de servicii.
Având în vedere cele expuse mai sus, înaintez spre aprobare Consiliului Local al orașului
Murfatlar suma 100.000 lei necesară sustenabilității proiectului ,,Creare Centru Național de
Informare și Promovare Turistica in localitatea Murfatlar” (CNIPT) Cod SMIS 48475.
D-na Cucuveanu spune ca nu avem obiective turistice de promovat si ca nu-i vede
functionalitatea Centrului. Si propune sa se faca parcuri si trotuare.
Dl Anton propune o desfasurare
detaliata a sumei aferenta centrului de informare
( deoarece acea suma este doar o prevedere bugetara).
Se supune la vot , si rezultatul votului fiind de 8 voturi pentru si 7 voturi impotriva. Acest
punct nu a trecut intrucat nu s-a indeplinit numarul de cvorum al voturilor.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor contracte de inchiriere pentru
locuinte de tip A.N.L.
Analizand cererea d-nei SALI-TEODORESCU ALEXANDRA-MARIA, cu domiciliul
in oras Murfatlar, str. Salcamilor, nr. 10, jud. Constanta, inregistrata la Primaria orasului
Murfatlar sub nr. 4981/31.07.2019 cu privire la modificarea contractului de inchiriere A.N.L.
pentru locuinta din imobilul situat in oras Murfatlar, str. Fantanitei, nr.1B, bloc Locuinte ANL,
lot 4, C4 Tronson D, etaj parter, ap. 3, la imobilul situat pe str. G-ral Vasile Milea, nr. 2A, bl.
BT2, etaj parter, ap. 4 locuinta devenita vacanta in urma rezilierii contractului de inchiriere ca
urmare a solicitarii nr. 4943/29.07.2019 depusa de d-na SUSANU PAULA ;
Analizand cererea d-nei ROSU STEFANIA, cu domiciliul in oras Murfatlar, str. Fantanitei,
nr. 1B, bl. ANL, sc. D, ap.4, jud. Constanta, inregistrata la Primaria orasului Murfatlar sub nr.
5299/14.08.2019 cu privire la modificarea contractului de inchiriere A.N.L. pentru locuinta
din imobilul situat in oras Murfatlar, str. Fantanitei, nr.1B, bloc Locuinte ANL, lot 4, C4
Tronson D, etaj parter, ap. 4, la imobilul situat pe str. G-ral Vasile Milea, nr. 2A, bl. BT2,
mansarda, ap. 16;
In temeiul prevederilor art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea
Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte – REPUBLICARE, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Propun spre aprobare Consiliului Local al orasului Murfatlar modificarea
unor contracte de inchiriere pentru locuinte de tip A.N.L., astfel:
- D-na SALI-TEODORESCU ALEXANDRA-MARIA, chirias A.N.L. in oras
Murfatlar, str. Fantanitei, nr.1B, bloc Locuinte ANL, lot 4, C4 Tronson D, etaj parter, ap. 3,
jud. Constanta conform Contractului de inchiriere nr. 7035/25.10.2018 si Actelor aditionale
nr.1/8606/13.12.2018, nr.2/262/31.01.2019 si nr.3/1456/28.02.2019 la adresa str.G-ral Vasile
Milea, nr. 2A, bl. BT2, etaj parter, ap. 4, si
- D-na ROSU STEFANIA, chirias A.N.L. in oras Murfatlar, str. Fantanitei, nr.1B,
bloc Locuinte ANL, lot 4, C4 Tronson D, etaj parter, ap. 4, jud. Constanta conform
Contractului de inchiriere nr. 7023/25.10.2018 si Actelor aditionale nr.1/8390/06.12.2018,
nr.2/630/31.01.2019 si nr.3/1456/28.02.2019 la adresa str.G-ral Vasile Milea, nr. 2A, bl. BT2,
etaj mansarda, ap. 16.
Specificam ca chiriasii care solicita modificarea contractelor de inchiriere A.N.L.
au datoriile achitate la zi iar locuintele mai sus mentionate au fost atribuite de catre Consiliul
Local al orasului Murfatlar, respectandu-se criteriile de atribuire ale locuintelor pentru tineri,
conform legislatiei in vigoare.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
PANA ION

SECRETAR GENERAL,
FLORIN VINTILA

