ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 26.09.2019
Consilieri prezenti:
1. Marincea Nicolaie
2. Corman Adrian
3. Mustafa Belghin
4. Munteanu Mihaela
5. Turica Despina
6. Branescu Nicu
7. Sova Gabriel
8. Oita Dumitru

9. Manea Ilie
10. Samoila Marian
11. Bradeanu Adrian
12. Condurachi Costica
13. Cucuveanu Elena
14. Pana Ion
15. Gherghin Nicusor
16. Anton Ion

Consilieri absenti:
Moale Cristina
Sedinta este legal convocata
de Primarul Orasului Murfatlar conform Dispozitiei nr.
214/20.09.2019.
Se supune la vot Procesul verbal al sedintei anterioare si se aproba cu 16 voturi pentru.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 16 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii 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 in baza adresei
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala , Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Constanta privind modificarea repartizarii pe an si trimestre a sumelor si
cotelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale
, prevederilor HCJ nr 183 / 30.07.2019 privind repartizarea pe unitati
administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit in anul
2019 pentru sustinerea
programelor de dezvoltare locala , pentru sustinerea
programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala , precum si pentru
cheltuielile de functionare , pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet , in mod
justificat , nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ,
precum si prevederilor
OUG nr 57 / 2019 privind Codul Administrativ , supun spre aprobare , Consiliului
Local al orasului Murfatlar , rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul

2019 aprobat , pentru suma de 28.858.873 lei si lista de investitii , anexa a
bugetului de venituri si cheltuieli , prin HCL nr 16 / 24.04.2019.
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere
modificarea
prevederilor bugetare in trimestrul IV 2019 , urmare analizei prevederilor bugetare
stabilite prin bugetul initial si incasarilor realizate pana la data de 16.09.2019 , care
depasesc prevederile bugetare cu suma de 101.000 lei ( conform anexa nr 1).
Suma de 101.000 lei se repartizeaza astfel :
- suma de 1.000 lei , pentru acoperirea cheltuielilor privind contributia la fondul
de handicap la capitolul 51.02 _autoritati publice ;
- suma de 2.500 lei , pentru acoperirea cheltuielilor privind contributia la fondul
de handicap la capitolul 67.02 _ cultura , recreere si religie ;
- suma de 95.000 lei ,
la capitolul 67.02._cultura , recreere si religie _
reprezentand alocatii bugetare sport ;
-suma de 500 lei , pentru acoperirea cheltuielilor privind contributia la fondul de
handicap la capitolul 66.02 _sanatate ;
- suma de 2000 lei ,pentru acoperirea cheltuielilor privind contributia la fondul
de handicap la capitolul 70.02 _locuinte , servicii si dezv publica ;
Prin HCJ nr 183 / 30.07.2019
privind repartizarea pe unitati
administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit in anul
2019 pentru sustinerea
programelor de dezvoltare locala , pentru sustinerea
programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala , precum si pentru
cheltuielile de functionare , pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet , in mod
justificat , nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale , se repartizeaza orasului
nostru suma de 500.000 lei , pentru dezvoltare locala .
De asemenea , urmare rectificarii bugetului de stat se modifica prevederea
sumelor si cotelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale
pe anul 2019 , cu 73.000 lei care se adauga la prevederea
trimestrului III al anului 2019 .
Sumele respective se utilizeaza la cheltuieli materiale , astfel :
- suma de 100.000 lei la capitolul 65.02 _invatamant ;
- suma de 125.000 lei la capitolul 61.02 _ ordine publica si siguranta
nationala ;
- suma de 235.000 lei la capitolul 70.02_ locuinte , servicii si dezv publica ;
Urmare celor prezentate mai sus , pe capitole bugetare se fac urmatoarele
modificari :
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Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2019 , trimestrul IV ,
atat la
partea de venituri
, cat si la partea de cheltuieli
, modificandu-se
corespunzator capitolele bugetare mentionate mai sus .
Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 , va
fi
de 29.169.873 lei
, repartizat pe capitole bugetare astfel : sectiunea de
functionare :16.212.673 lei si sectiunea de dezvoltare : 12.957.200 lei .
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Suma de 1.279.441 lei , reprezentand transferuri , este destinata pentru :
- indemnizatii handicap
584.616 lei
- ajutoare ptr incalzire
16.500 lei
- alte ajutoare
80.000 lei
- alocatii bugetare culte
50.000 lei
- alocatii bugetare sport
375.000 lei
- CES si tichete sociale gradinita
66.631 lei
- burse
90.000 lei
- fond de rezerva
16.694 lei
D-na Memet mentioneaza ca a fost calculat eronat bugetul la sectiunea dezvoltare in
proiectul de hotarare, transmise initial consilierilor.
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova,
Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, D-na Munteanu, Dl Corman si Dl Mustafa) si 7 impotriva

292.000
845.000

( Dl.Anton, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na
Bradeanu).

Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si Dl

2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului 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,precum si prevederile Ordonantei de Urgenta nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ,supun spre aprobarea Consiliului Local al orasului
Murfatlar,rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 .pentru Clubul Sportiv Orasenesc
Murfatlar ,aprobat pentru suma de 333.500 lei ,prin HCL 27/24.04.2019, conform Anexei nr.1 ,parte
integranta din prezenta .
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea prevederilor
bugetare la subventii de la bugetul local cu suma de 95.000 de lei,suma necesara acoperirii cheltuielilor
de personal si cheltuieli materiale.
Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2019,trimestrul lll si lV,atat la partea de
venituri cat si la partea de cheltuieli.
Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019,va fi de
428.500 lei.
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova,
Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, D-na Munteanu, Dl Corman si Dl Mustafa) si 7 impotriva
( Dl.Anton, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si Dl
Bradeanu).
3. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al
primarului orasului Murfatlar, modificarii statului de personal pentru aparatul de
specialitate al primarului orasului Murfatlar si aprobarea modificarii organigramei
pentru aparatul propriu al primarului orasului Murfatlar pentru anul 2019;
Potrivit prevederilor
- art. 129 alin. 2 lit. a si alin. 3 lit. c, art. 196 alin 1 lit a, art. 370, art. 406, art. 407, art.
610, art. 611, art 612 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ
Avand in vedere:
Art. 404 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
Fata de structura organizatorica anterioara intervin urmaoarele modificari:
I. Pentru functia publica
Avand in vedere art. 610 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, propun tranformarea functiei publice de executie inspector principal,
ocupata de d-na Sova Cozma Mirela in functia publica de executie consilier achizitii publice.
Avand in vedere art. 611 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, propun transformarea functiei publica specifica de secretar oras in functie
publica specifica secretar general al UAT Murfatlar
Avand in vedere art. 370, art. 406, art. 407 si art. 612 din Ordonanta de Urgenta nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si analizand fisele posturilor personalului
contractual care desfasoara activitati cu caracter general care implica exercitarea

prerogativelor de putere publica, propun transformarea urmatoarelor 9 posturi contractuale de
executie in functii publice de executie astfel:
POSTUL CONTRACTUAL CARE SE TRANSFORMA / activitatile
desfasurate
INSPECTOR SPEC TR II, COMPARTIMENTUL ADMINISTRATEIE
LOCALA, REGISTRU AGRICOL, ARHIVA, REGISTRATURA
Participa la completarea datelor din registrul agricol
Are delegate atributii de stare civila
CONSILIER TR IA, COMPARTIMENTUL ADMINISTRATEIE LOCALA,
REGISTRU AGRICOL, ARHIVA, REGISTRATURA
Aplica prevederile OG 28/2008 privind registrul agricol,
Pregateste si participa la procedura de organizare si desfasurare a licitatiilor
publice privind inchirierea si concesionarea bunurilor publice si private ale
orasului,
Indeplineste atributii necesare implementarii prevederilor Legii 17/2014 si a
Normelor metodologice de aplicare ale acesteia, intocmeste si actualizeaza
Registrul riscurilor
INSPECTOR SPEC TR II, COMPARTIMENT PROIECTE PENTRU
DEZVOLTARE LOCALA
Verifica si propune oportunitatile de dezvoltare a unor proiecte cu fonduri
europene si guvernamentale necesare rezolvarii unor probleme reale ale
cetatenilor orasului ;
Verifica si informeaza cu privire la lansarea unor programe de dezvoltare
durabila ;
Verifica si informeaza cu privire la publicarea ghidurilor pentru întocmirea
cererilor de finantare în cadrul unor programe si proiecte de dezvoltare
durabila ;
Redacteaza proiectele propuse.
Asigura promovarea proiectelor prin relatii cu mass media, ziarele locale si
nationale, posturi de radio si televiziune.
Redacteza communicate de presa, discursuri si articole.
Monitorizeaza derularea proiectelor, pastrand permanent legatura între
finantatori si institutie..
Colaboreaza cu celelalte compartimente ale primariei cu privire la aspectele
legate de semnarea si implementarea contractelor.
INSPECTOR SPEC TR II, COMPARTIMENT PROIECTE PENTRU
DEZVOLTARE LOCALA
Verifica si propune oportunitatile de dezvoltare a unor proiecte cu fonduri
europene si guvernamentale necesare rezolvarii unor probleme reale ale
cetatenilor orasului ;
Verifica si informeaza cu privire la lansarea unor programe de dezvoltare
durabila ;
Verifica si informeaza cu privire la publicarea ghidurilor pentru întocmirea
cererilor de finantare în cadrul unor programe si proiecte de dezvoltare
durabila ;
Redacteaza proiectele propuse.
Asigura promovarea proiectelor prin relatii cu mass media, ziarele locale si
nationale, posturi de radio si televiziune.
Redacteza communicate de presa, discursuri si articole.

FUNCTIA PUBLICA
INSPECTOR
ASISTENT

CONSILIER
SUPERIOR

INSPECTOR
ASISTENT

INSPECTOR
ASISTENT

Monitorizeaza derularea proiectelor, pastrand permanent legatura între
finantatori si institutie..
Colaboreaza cu celelalte compartimente ale primariei cu privire la aspectele
legate de semnarea si implementarea contractelor.
INSPECTOR SPEC TR II, COMPARTIMENT PROIECTE PENTRU
DEZVOLTARE LOCALA
Verifica si propune oportunitatile de dezvoltare a unor proiecte cu fonduri
europene si guvernamentale necesare rezolvarii unor probleme reale ale
cetatenilor orasului ;
Verifica si informeaza cu privire la lansarea unor programe de dezvoltare
durabila ;
Verifica si informeaza cu privire la publicarea ghidurilor pentru întocmirea
cererilor de finantare în cadrul unor programe si proiecte de dezvoltare
INSPECTOR
ASISTENT
durabila ;
Redacteaza proiectele propuse.
Asigura promovarea proiectelor prin relatii cu mass media, ziarele locale si
nationale, posturi de radio si televiziune.
Redacteza communicate de presa, discursuri si articole.
Monitorizeaza derularea proiectelor, pastrand permanent legatura între
finantatori si institutie..
Colaboreaza cu celelalte compartimente ale primariei cu privire la aspectele
legate de semnarea si implementarea contractelor.
INSPECTOR SPEC TR II, COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, FOND
LOCATIV, ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ,
Incheie contracte de prestari servicii executate de serviciul comunitar de utilitati
publice
Primeste si gestioneaza dosarele depuse de catre cetatenii orasului in vederea
repartizarii unor locuinte de tip ANL
INSPECTOR
Intocmeste toate documentele si obtine toate actele necesare pentru circulatia
ASISTENT
legala pe drumurile publice pentru mijloacele de transport existente in gestiunea
primariei
Asigura derularea activitatilor de inmatriculari si radieri pentru mijloacele de
transport aflate in gestiunea primariei
Reprezinta primaria in raport cu ARR, RAR, Politie
Stabileste sumele reprezentand amortismentul la Bl ANL
INSPECTOR SPEC TR I, COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, FOND
LOCATIV, ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ,
Primeste procesele verbale de amenzi;
Confirma primirea proceselor verbale de amenzi;
Intocmeste borderourile de debite pentru amenzi, si le inregistreaza in rol;
Intocmeste titlurile executorii pentru persoanele fizice si agentii economici care
figureaza cu debite restante din amenzi;
INSPECTOR
Primeste si verifica din punct de vedere legal continutul documentelor depuse
PRINCIPAL
pentru eliberarea Avizelor de Functionare si avizarea programului de lucru
pentru agentii economici, elibereaza autorizatiile/avizele de functionare in
conformitate cu Ordonanta 99/2000 aprobata prin Legea 650/2002;
Efectueaza controlul comercial la agentii economici privind existenta
autorizatiilor/avizelor de functionare;
Verifica dosarele si elibereaza avize pentru ocuparea domeniului public, avize
pentru statii si cap de linie transport calatori

Imputernicita sa ridice numerarul din unitatile bancare, pe baza CEC-urilor
intocmite, in lipsa functionarului public desemnat cu atributii in acest sens
SEF SERVICIU, SPIADPP
Asigura conducerea si coordonarea activitatii SIADPP
Intocmeste documentatia necesara in vederea aprobarii modificarilor ce pot
surveni in structura organizatorica a serviciului
Participa la sedintele consiliului local in care se analizeaza activitatea
desfasurata in cadrul serviciului sau unde se supun aprobarii obiective ce
urmeaza a se realiza si care au tangenta cu activitatea serviciului pe care il
SEF SERVICIU
coordoneaza
Intocmeste rapoarte de specialitate cu privire la proiectele de hotarare ce au ca
obiect activitatea specifica sarviciului
Are atrributii privind mediul, intocmeste raportarile pentru Fondul de mediu
Intocmeste raportarile pentru Institutul national de statistica
Reprezinta interesele primariei în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de
drept public sau privat, din ţară şi din străinătate

Intocmeste rapoarte privind urmarirea drumurilor
INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT STUDII SUPERIOARE,
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, FOND LOCATIV,
ADMINISTRAREA CIMITIRELOR
Are atributii privind mediul, intocmeste raportarile pentru Fondul de mediu
Intocmeste raportarile pentru Institutul national de statistica
Intocmeste raportari pentru Garda de Mediu
Intocmeste raportari pentru Agentia nationala pentru protectia Mediului
Primeste si gestioneaza dosarele depuse de catre cetatenii orasului in vederea
repartizarii unor locuinte de tip ANL

INSPECTOR
DEBUTANT

In concluzie consideram ca este imperios necesara revizuirea structurii organizatorice a
aparatului de specialitate al primarului orasului Murfatlar 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

46 din care :
5
41

Total funcţii publice propuse
Funcţii publice de conducere
Functii publice de executie

55 din care :
6
49

Luand in considerare faptul ca aceste modificari se fac cu incadrarea in numarul
maxim de posturi aprobat pentru institutia noastra in anul 2019 si in fondurile bugetare anuale
aprobate.
Fata de cele mentionate supunem aprobarii reorganizarea aparatului de
specialitate al primarului orasului Murfatlar, modificarea statului de personal pentru aparatul
de specialitate al primarului conform anexei 1 atasate si aprobarea modificarii organigramei
pentru anul 2019 atasata in anexa 2 .
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova,
Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, D-na Munteanu, Dl Corman si Dl Mustafa) si 7 impotriva

( Dl.Anton, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na
Bradeanu).

Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si Dl

4. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local ,in
Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul
scolar 2019- 20120;
Văzând Proiectul de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
în Comisia de Evaluare și Asiguare a Calității a Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul
2019-2020 și având în vedere adresa Liceului Teoretic Murfatlar cu nr. 2410/13.09.2019 și
înregistrată la Primăria Orașului Murfatlar cu nr.5974 din 13.09.2019, am constatat
următoarele:
- În conformitate cu art. 96 din Legea 1/2011 Legea educației Naționale, Art 163-166 din
Regulamentul de organizare și funcționare a unitățlor de învățământ și ROFUIP/2018 nr. 3027
pentru modificarea și completarea ROFUIP 2016,prevederile art.11 și art. 12 din OUG nr.
75/2005.
Ținând cont de cele menționate propun desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul
2019-2020.
Dl Condurachi Costica propune pe dl. Bradeanu Adrian
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
5. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local, in
Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii
a Scolii Gimnaziale
“ Adrian V.
Radulescu” Murfatlar pentru anul scolar 2019- 2020;
Văzând Proiectul de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
în Comisia de Evaluare și Asiguare a Calității a Școlii Gimnaziale ” Adrian.V. Radulescu”
pentru anul 2019-2020 și având în vedere adresa Școlii Gimnaziale ” Adrian.V. Radulescu” cu
nr. 1041/17.09.2019 și înregistrată la Primăria Orașului Murfatlar cu nr. 6053 din 17.09.2018,
am constatat următoarele:
- În conformitate cu art. 96 din Legea 1/2011 Legea educației Naționale, Art 163-166 din
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ și ROFUIP/2018 nr.
3027 pentru modificarea și completarea ROFUIP 2016,prevederile art.11 si art. 12 din OUG nr.
75/2005
Ținând cont de cele menționate propun desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Școlii Gimnaziale ” Adrian.V.
Rădulescu” pentru anul 2019-2020.
D-na Munteanu il propune pe dl Oita Dumitru.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
6. Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local in
Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul scolar 2019- 2020;

Văzând Proiectul de Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local
în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul 2019-2020 și având în
vedere adresa Liceului Teoretic Murfatlar cu nr.2410/13.09.2019 si înregistrată la Primăria
Orașului Murfatlar cu nr.5974 din 13.09.2019, prin care ne solicită transmiterea nominală a
trei reprezentați ai Consiliului Local al Orașului Murfatlar, desemnați să facă parte din
Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Murfatlar și prin care vin cu rugămintea de a se
ține cont de prezența reprezentanților din anul anul școlar 2018-2019, după cum urmează:1.
Turică Despina - 32 prezențe
2. Condurache Costică - 5 prezențe
3. Samoilă Marian - 18 prezențe
În conformitate cu art.3 din OMEN 4619/2014, pentru aprobarea Metodologiei - cadru de
organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ
preuniversitar și art.1 din OMEN nr.3160/2017, cu modificările și completările ulterioare și a
Adresei nr. 3770A/173/04.09.2019, emisă de Inspectoratul Școlar Județean Constanța prin
care aprobă funcționarea Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Murfatlar cu un
număr de 13 membri din care trei reprezentanți ai Consiliului Local al Orașului Murfatlar.
Ținând cont de cele menționate propun desemnarea celor trei reprezentanti ai Consiliului
Local în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul 2018-2019
Dl. Samoila Marian il propune pe Bradeanu Adrian
Dl. Dradeanu Adrian o propune pe D-na Turica Despina
D-na Turica Despina il propune pe dl Oita Dumitru
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
7. Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local in
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “ Adrian V. Radulescu” Murfatlar
pentru anul scolar 2019- 2020;
Văzând Proiectul de Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului
Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ” Adrian.V. Radulescu” pentru anul
2019-2020 și având în vedere adresa Școlii Gimnaziale ” Adrian.V. Radulescu” cu
nr.1040/17.09.2019 și înregistrată la Primăria Orașului Murfatlar cu nr. 6054 din 17.09.2018,
am constatat următoarele:
- In conformitate cu art.3 din OMEN 4619/2014, pentru aprobarea Metodologiei - cadru de
organizare si funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ
preuniversitar și art.1 din OMEN nr.3160/2017, cu modificările și completările ulterioare și a
Adresei nr.3770A/173/04.09.2019, emisă de Inspectoratul Școlar Județean Constanța prin care
aprobă funcționarea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ” Adrian.V. Rădulescu”
cu un număr de 9 membri din care doi reprezentanți ai Consiliului Local al Orașului Murfatlar.
Ținând cont de cele menționate propun desemnarea celor doi reprezentanți ai Consiliului
Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ” Adrian.V. Rădulescu” pentru anul
2019-2020.
D-na Turica il propune pe dl. Corman Adrian;
Dl Manea il propune pe dl Branescu Nicu;
D-na Munteanu o propune pe d-na Cucuveanu.
Se supune la vot si se aptroba cu 16 voturi pentru.

8. 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, înaintăm spre aprobare Consiliului Local al orașului Murfatlar
suma 100.000 lei necesară sustenabilității proiectului ,,Creare Centru Național de Informare și
Promovare Turistică’’(CNIPT) și dotarea acestuia Cod SMIS 48475, însemnând:
Salarii:

Bocșe Ionuț-Referent debutant 40.260 ron/an
Florescu Mariana- Inspector de specialitate 48.202 ron/an
Servicii de intretinere: Enel, Raja, RCS&RDS 10.000 ron/an
Printare/Achizitionare pliante 500 buc 890 ron
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova,
Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, D-na Munteanu, Dl Corman si Dl Mustafa) si 7 impotriva
( Dl.Anton, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si Dl
Bradeanu).
9. Proiect de hotarare privind obtinerea acordului Consiliului Local oras Murfatlar,
pentru lucrari pe domeniul public al orasului Murfatlar, necesare pentru ,,Alimentare
cu energie electrica a obiectivului locuinta si ocuparea definitiva a suprafetei de 0,5 mp
pentru montarea BMPM “ situat in sat Siminoc, str. Islazului, nr.24, la solicitarea SC
E-Distributie prin utilizator Bolat Nurgian;
Vazand cererea nr. 5915 din 11.09.2019 a SC E - Distributie Dobrogea S.A. prin utilizator
BOLAT NURGIAN cu privire la – obtinerea acordului Consiliului Local oras Murfatlar, pentru
lucrari pe domeniul public al orasului Murfatlar, necesare pentru ,,Alimentare cu energie electrica a
obiectivului locuinta si ocuparea definitiva a suprafetei de 0,5 mp pentru montarea BMPM “ situat
in sat Siminoc, str. Islazului, nr.24, am constatat urmatoarele:
- terenul este situat in intravilan sat Siminoc,U.T.R. A1 , str.Islazului, nr. 24, conform Plan
de situatie.

- Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a utilizatorului Bolat Nurgian prin avizul
tehnic de racordare nr.03863050 din 09.04.2019 emis de SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA-SA a
fost aprobata o putere Pa = 6,522 KVA , prin realizarea conform normelor unificate ENEL a unui
bransament monofazat alimentat din LEA 0,4 KV cu cablu de sectiune 25 mmp in lungime de 30 ml
din care 10 m pozat pe stalp de racord SE 10 existent si 20 m subteran pina la BMPM 32A ce vafi
montat pe domeniul public semiincastrat cu montaj ingropat in beton la o inaltime de 1,40 m de la sol
la limita de propietate cu acces din domeniul public.
-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 aparținând domeniului public va fi adus la starea initiala
prin grija si cheltuiala investitorului.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii nomenclatorului
stradal al orasului Murfatlar;
Văzând următoarele:
1.Cererea doamnei Tuță Narcisa-Maria, domiciliată în satul Hințești, str. Principală , nr. 146,
jud. Argeș, inregistrată la Primăria oraş Murfatlar cu nr. 5951/13.09.2019;
2.Cererea doamnei Burada Anamaria, domiciliată în orașul Murfatlar, str. Credinței ,
nr. 5A, jud. Constanța, inregistrată la Primăria oraş Murfatlar cu nr. 6049/17.09.2019;
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. 1638 din 14.08.2019 au rezultat: Lot 1
- Teren intravilan, Suprafață = 1.158 mp și construcțiile , lot1/1/1, nr. Cadastral 105000 Lot 2 Teren intravilan, Suprafață - 800 mp, lot 1/1/2, nr cadastral 105001 ;
- Lotul nr. 1/1/1 in suprafata de 1.158 mp și construcțiile, având nr. Cadastral 105000,
conform Actului de dezmembrare autentificat cu nr. 1638 din 14.08.2019 va rămâne pe str.
Izvor, nr. 9, sat Siminoc, orașul Murfatlar, Jud. Constanța;
- Lotul 1/1/2 în suprafață de 800 mp, având nr. Cadastral 105001, cumpărat doamna
Tuță Narcisa-Maria, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 1639 din 14.08.2019 se
va înscrie în nomenclatorul stradal pe str. Izvor, nr. 9C, orașul Murfatlar, Jud. Constanța;
b) Conform Actului de dezmembrare autentificat cu nr. 1948 din 23.11.2009 au rezultat: Lot 1
- Teren intravilan, Suprafață = 299 mp nr. Cadastral 101904 Lot 2 - Teren intravilan,
Suprafață - 253 mp și construcțiile, nr cadastral 101905 ;
- Lotul nr. 1 in suprafata de 299 mp și construcțiile, având nr. Cadastral 101904,
conform Actului de dezmembrare autentificat cu nr. 1948 din 23.11.2009 va rămâne pe str.
Credinței, nr. 5A, orașul Murfatlar, Jud. Constanța;
- Lotul 2 in suprafata de 253 mp, având nr. Cadastral 101905, cumpărat doamna
Burada Anamaria, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 1669 din 21.09.2011 se va
inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Credinței, nr. 5B, 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 16 voturi pentru.
11. Proiect de hotărâre privind neasumarea de către Primăria Orașului Murfatlar a
responsabilității
organizării
și
derulării
procedurilor
de
atribuire
a

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor fructe și/sau legume
proaspete și a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative la nivel local, aferente Programului pentru școli al României.
Văzând Proiectul de Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor fructe
și/sau legume proaspete și a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative la nivel local, aferente Programului pentru școli al României și
având în vedere adresa Consiliului Județean Constanța cu nr.24326/09.09.2019 si înregistrată
la Primăria Orașului Murfatlar cu nr.5989 din 16.09.2019, prin care se impune adoptarea unei
hotărâri de consiliu local cu privire la asumarea/neasumarea responsabilității organizării și
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor
fructe și/sau legume proaspete și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea măsurilor educative la nivel local, aferente Programului pentru școli al
României, în condițiile stabilite în Anexa 6 Cap.I pct. 1.5 din HG 640/2017, cu respectarea
termenului de 15 zile lucrătoare de la data comunicării adresei Consilului Județean Constanța
cu nr. 24326/09.09.2019, urmând ca în termen de 5 zile de la adoptare să transmitem hotărârea,
conform pct.1.5 al Anexei 6.
Ținând cont de cele menționate propun adoptarea unei hotărâri privind neasumarea de
către Primăria Orașului Murfatlar a responsabilității organizării și derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor fructe și/sau legume
proaspete și a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative la nivel local, aferente Programului pentru școli al României.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Rapoartelor de evaluare nr. 910/13.09.2019
inregistrat la Primaria orasului Murfatlar sub nr. 6111/19.09.2019 si nr. 911/13.09.2019
inregistrat la Primaria orasului Murfatlar sub nr. 6112/19.09.2019, intocmite de SC
ROMAR-CO AUDIT SRL, cu privire la evaluarea domeniului public si privat al
orasului Murfatlar.
Avand in vedere prevederile ORDIN Nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul
institutiilor publice modificat prin Ordin nr. 221/2015 OMFP 1802/2014 cu modificarile si
completarile ulterioare , precum si prevederile din OUG 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea
activelor fixe din patrimoniul institutiilor publice , aprobat prin Legea 493/2003 ,, prevederile
Legii 82 / 1991 republicata , Legea contabilitatii ,
precum si prevederile OUG nr 57 /
2019 privind Codul Administrativ
, supun spre aprobare Consiliului Local al orasului
Murfatlar , raportul de reevaluare a activelor activelor fixe corporale aflate in patrimoniul
UAT Murfatlar ce alcatuiesc inventarul domeniului public si privat intocmit de evaluator
autorizat SC ROMAR - CO AUDIT SRL din Constanta , evaluatori autorizati Rusu Gheorghe
si Stan Lucian .
Anexam la prezentul referat situatia centralizata a inventarului din domerniul public si
privat cu valorile rezultate in urma reevaluarii .
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova,
Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, D-na Munteanu, Dl Corman si Dl Mustafa) si 7 abtineri
( Dl.Anton, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si Dl
Bradeanu).

13. Priect de hotarare privind aprobarea repartizarii unor locuinte pentru tineri in
regim de inchiriere persoanelor prevazute in lista de prioritati aprobata conform H.C.L.
nr. 86 din 30.08.2018, datorita vacantarii unor astfel de locuinte.
Analizand Proiectul de Hotarare privind 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;
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;
Avand in vedere faptul ca locuinta situata in Murfatlar, str. Fantanitei, nr. 1B, bloc
Locuinte ANL, lot 4, C4 Tronson D, etaj mansarda, ap. 14, jud. Constanta a devenit vacanta;
Vacante au devenit si locuintele situate in Murfatlar, str. Fantanitei, nr. 1B, bloc Locuinte
ANL, lot 4, C4 Tronson D, etaj parter, ap. 3, jud. Constanta si str. Fantanitei, nr. 1B, bloc
Locuinte ANL, lot 4, C4 Tronson D, etaj parter, ap. 4, jud. Constanta prin punerea in aplicare
a HOTARARII NR. 51 DIN 29.08.2019 privind aprobarea modificarii unor contracte de
inchiriere pentru o locuinta de tip A.N.L.;
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. 23, 24 si nr. 25, conform Anexei nr. 1,
dupa cum urmeaza:
- STERPU VALENTIN IONUT - str. Fantanitei, nr. 1B, bloc Locuinte ANL, lot 4, C4
Tronson D, etaj mansarda, ap. 14, jud. Constanta;
- BALASA MARIA - str. Fantanitei, nr. 1B, bloc Locuinte ANL, lot 4, C4 Tronson D, etaj
parter, ap. 3, loc. Murfatlar, jud. Constanta;
- PLOHOD VLAD-IONUT - str. Fantanitei, nr. 1B, bloc Locuinte ANL, lot 4, C4 Tronson D,
etaj parter, ap. 4, loc. Murfatlar, jud. Constanta;
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
Dl. Secretar aduce la cunostinta consilierilor ca desi inca din luna iulie a fost postat Codul
Administrativ pe site-ul primariei si in conformitate cu acesta Regulamentul de Organizare si
Functionare al Consiliului Local trebuie adoptat pana la acest moment nu au fost facute
propuneri in acest sens si nici nu s-a initiat niciun proiect de hotarare.
Dl secretar roaga consilierii sa se intalneasca cat mai curand pentru a dezbate noile
modificari si in consecinta sa propuna modificari la Regulamentul de Organizare si
Functionare al Consiliului Local.
PRESEDINTE,
PANA ION

SECRETAR GENERAL,
FLORIN VINTILA

