ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 28.11.2019
Consilieri prezenti:
1. Manea Ilie
2. Oita Dumitru
3. Sova Gabriel
4. Branescu Nicu
5. Moale Cristina
6. Turica Despina
7. Munteanu Mihaela
8. Corman Adrian
9. Mustafa Belghin

10. Marincea Nicolaie
11. Bradeanu Adrian
12. Samoila Marian
13. Condurachi Costica
14.Cucuveanu Elena
15. Pana Ion
16. Gherghin Nicusor
17.Anton Ion

Sedinta este legal convocata de Primarul Orasului Murfatlar conform Dispozitiei nr.
292/22.11.2019.
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.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de
investitii pe anul 2019;
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere
modificarea
prevederilor bugetare in trimestrul IV 2019 , urmare analizei executiei bugetului local
emis de Trezoreria Municipiului Constanta
in
data de 21.11.2019 , se constata
depasirea prevederilor bugetare fata de bugetul din 31.10.2019 cu suma de 120.000
lei ( conform anexa nr 1).
Suma de 120.000 lei se repartizeaza astfel :
- suma de 120.000 lei , pentru acoperirea cheltuielilor de capital , astfel
- capitolul _ transporturi _ 120.000 lei
, pentru Actualizarea Proiectului nr
1724/2014 aferent obiectivului de investitii _ Reabilitarea si modernizarea a 26
strazi in orasul Murfatlar . .
- proiectare si executie _sistem de iluminat nocturna stadion Murfatlar
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 30.244.873 lei
, repartizat pe capitole bugetare astfel : sectiunea de
functionare :17.002.673 lei si sectiunea de dezvoltare : 13.242.200 lei .
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Suma de 1.249.711 lei , reprezentand transferuri , este destinata pentru :
- indemnizatii handicap
584.616 lei
- ajutoare ptr incalzire
16.500 lei
- alte ajutoare
50.000 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
16.964 lei
D-na Reise informeaza ca, fata de Proiectul de hotarare initial s-au adus unele
modificari printr-un supliment la raport.
Se supune la vot si

se aproba cu 17 voturi pentru.

2. Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru
unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar;
Supunem analizei si aprobarii dvs a proiectului de hotarare promovat in urma
solicitarii
Parohiei Bisericii Siminoc a unui sprijin financiar in vederea incalzirii sfantului locas
pe timpul anotimpului rece , prin centrala pe curent electric si a organizarii Hramului
cu Sfantul Nicolae , precum si al Referatului de specialitate al Serviciului buget,
finante , contabilitate inregistrat sub nr. 7461/13.11.2019.
Suma totala ce urmeaza a fi alocata este de 8500 lei ( optmiciincisutelei) , fiind
prevazuta la Capitolul 67.05.01 din buget, urmand ca unitatea de cult sa prezinte in
maxim 30 zile deconturi de justificare pentru organizarea de Hram si in termen de 150
zile pentru justificarea sumelor in vederea incalzirii bisericii pe timpul friguros;
Proiectul de hotarare are la baza urmatoarele prevederi legale:
- art. 3 alin. (3) OG 82/2001, republicată, actualizată, privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în
România,
- HG nr.
1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001;
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii unui contract de inchiriere;
Analizand solicitarea :
1. – MIHALACHE IONEL, cu domiciliul in orasul Murfatlar, Aleea Liliacului, nr.5,
bl.B9, sc.1, et.1, ap.6, judetul Constanta, care prin cererea inregistrata la Primaria oras
Murfatlar cu nr.7578/19.11.2019, care solicita cesiunea contractul de inchiriere nr.
6521/14.11.2011, am constatat urmatoarele:
- Conform contractului de inchiriere nr.6521/14.11.2011 pe suprafata de teren
de 19,20 mp situat in oras Murfatlar, Aleea Liliacului, este amplasata o constructie
provizorie reprezentand un garaj.
- Chiria este achitata la zi;

Faţă de cele menţionate, propun cesiunea contractului de inchiriere
nr.6521/14.11.2011 in favoarea d-lui TĂNASE GHEORGHE, cu domiciliul in orasul
Murfatlar, strada Mihai Eminescu nr.23, bl.A7, sc.1, etj.1, ap.8, jud.Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
4. 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 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 cunoștință următoarele:
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 12.761.136,53 lei cu TVA (buget de stat + buget local), din care:
- de la bugetul de stat suma de 11.871.162,98 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 –
11.083.426,25 lei, cap. 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier - 5.1.1. Lucrări de
construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 68.556,20 lei, 5.3. Cheltuieli
diverse şi neprevăzute – 719.180,53 lei;
- de la bugetul local suma de 889.973,55 lei cu TVA (cap. 3.7. Consultanţă –
11.900 lei; 3.8. Asistenţă tehnică – 110.950,00 lei; 4.1. Sistem rutier – 157.117,71 lei,
Trotuare – 157.117,71 lei, Parcări – 378.474,39 lei; 5.2. Comisioane, taxe, cote, costul
creditului – 74.413,74 lei).
Anexez prezentului raport de specialitate următoarele:
- Devizul general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică
pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din
satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa”, pentru anul 2019 - 2020, întocmit de ing.
Apostol Vasile (proiectant SC VAMIG SRL).
- Indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitare și
modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa”;
Dl Anton Ion intreaba daca cofinantarea este imprumutata.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat după
încheierea contractelor de achiziţie publică, reprezentând valoarea rest de executat
și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de
investiţii ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş
Murfatlar, jud. Constanţa”;

Văzând proiectul de hotărâre privind privind aprobarea devizului general actualizat după
încheierea contractelor de achiziţie publică, reprezentând valoarea rest de executat și a
principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare și
modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa”,
vă aduc la cunoștință următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4 din Ordinul nr. 1851/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare
locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, se menționează: ,,După
încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea dacă este
cazul, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin hotărâre de
consiliu local/județean și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, însoțit de contractele de achiziții publice și actele adiționale, după caz.
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 12.761.136,53 lei cu TVA (buget de stat + buget local), din care:
- de la bugetul de stat suma de 11.871.162,98 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 –
11.083.426,25 lei, cap. 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier - 5.1.1. Lucrări de
construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 68.556,20 lei, 5.3. Cheltuieli
diverse şi neprevăzute – 719.180,53 lei;
- de la bugetul local suma de 889.973,55 lei cu TVA (cap. 3.7. Consultanţă –
11.900 lei; 3.8. Asistenţă tehnică – 110.950,00 lei; 4.1. Sistem rutier – 157.117,71 lei,
Trotuare – 157.117,71 lei, Parcări – 378.474,39 lei; 5.2. Comisioane, taxe, cote, costul
creditului – 74.413,74 lei).
Anexez prezentului raport de specialitate următoarele:
- Devizul general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică
pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din
satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa”, pentru anul 2019 - 2020, întocmit de ing.
Apostol Vasile (proiectant SC VAMIG SRL).
- Indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitare și
modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa”;
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
MARINCEA NICOLAIE

SECRETAR GENERAL,
FLORIN VINTILA

