ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 29.01.2020

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. Samoila Marian
12. Bradeanu Adrian
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.22
din 23.01.2020.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.Se aproba in unanimitate.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 17 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si a bugetului
imprumuturilor interne si externe pe trimestrul IV al anului 2019.
Potrivit art.26 al Legii nr 273 / 2006 , privind finantele publice locale , modificata si
completata , bugetul a fost construit pe doua sectiuni : sectiunea de functionare si sectiunea de
dezvoltare .In conformitate cu art.57 alin.1 din aceeiasi lege , conturile de executie cuprind
raportarile pentru urmatoarele bugete :
1.bugetul local ;
2.bugetul imprumuturilor externe si interne , pentru care rambursarea , plata dobanzilor ,
comisioanelor , spezelor si a altor costuri se asigura din bugetul local ;
In conformiatate cu prevederile art. 49 , alin. 12 , din Legea 273/2006 , ordonatorii
principali de credite prezinta in sedinta publica , executia bugetelor pe cele doua sectiuni si a
bugetului
imprumuturilor interne si externe pentru trimestrul expirat , spre analiza si
aprobare consiliului local.
Executia bugetului local pe trimestrul IV al anului 2019 , se prezinta astfel :
NR
CRT
I

FINANTARE

BUGETUL LOCAL
VENITURI – total

PREVEDERI
INITIALE
2019
28.858.873

-lei
PREVEDERI
DEFINITIVE
2019
19.853.543

REALIZAT
2019
18.201.991

GRADUL DE
REALIZARE
%
91,68

CHELTUIELI – total
EXCEDENT/DEFICIT

28.858.873

20.083.856

17.754.867
447.124

88,40

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE
VENITURI – total
CHELTUIELI – total
EXCEDENT / DEFICIT

-

-

-

Pe trimestrul IV al anului 2019 , situatia executiei bugetare a bugetului local pe cele
doua sectiuni , se prezinta astfel :

Veniturile sectiunii de functionare
Cheltuielile sectiunii de functionare
Excedentul /Deficitul sectiunii de functionare
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii de dezvoltare

-lei
Prevederi
initiale
2019
15.901.673
15.901.673

Prevederi
definitive
2019
17.661.343
17.666.441

12.957.200
12.957.200

2.192.200
2.417.415

Suma totala a veniturilor incasate la data de 31.12..2019

Realizat

Gradul de
realizare %

2019
17.448.580
17.004.445
444.135
753.411
750.422
2.989

este de 18.201.991 lei, din

care:
- venituri din imp si taxe locale
4.427.344
- cote defalc.din imp.pe venit AFB
3.446.462
- cote defalc din imp pe venit ptr ech
- cote defalcate din TVA
649.247
- cote defalcate din TVA ptr echilbrare
9.075.000
- subventii de la bugetul de stat
290.709
- sume primite Uniunea Europeana
313.229
La data de 31.12.2019 , cheltuielile Primariei orasului Murfatlar
din care:
- cheltuieli personal
7.684.446
- chelt.mat.si serv.
7.415.286
- chelt. de capital
406.439
- transf.neconsolidate
799.791
- transf activ sportive si culte , burse
700.361
- proiecte cu finantare fd europene
343.983
-tichetesociale+CES
59.635
- dobanzi
55.873
- rambursari credite
289.053
Pe capitole bugetare evidenta contabila se prezinta astfel:
Cap. 51.02.
4.212.256
54.02.
282.620
55.02
55.873
61.02
1.868.304

-

sunt de 17.754.867 lei,

98,80
96,25
34,37
31,04

Excedentul

65.02
911.594
66.02
294.981
67.02
2.883.102
68.02
2.211.876
70.02
3.299.366
74.02
1.186.272
84.02
548.623
bugetar inregistrat la data de 31.12.2019 este in suma de 447.124 lei

.

In perioada 01.01-31.12.2019 , situatia executiei bugetare a bugetului imprumuturilor
interne si externe pe sectiunea de functionare si pe sectiunea de dezvoltare , se prezinta
astfel :
- lei
Prevederi
initiale
2019
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii de dezvoltare
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii de dezvoltare

Prevederi
definitive
2019

Realizat

Gradul de
realizare %

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

Evidenta contabila este tinuta la zi, iar datele contabile din darea de seama corespund
cu cele din contabilitatea sintetica.
Pe capitole bugetare cheltuielile efectuate atat la personal , la cheltuieli materiale si
servicii cat si la cheltuieli de capital
nu depasesc prevederile bugetare
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova,
Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, D-na Munteanu, Dl Corman, D-na Moale si Dl Mustafa)
si 7 abtineri ( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl.
Samoila si Dl Bradeanu).
2.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului bugetar al
bugetului local din anul 2019 in anul 2020;
In conformitate cu prevederile art 58 din Legea nr 273 / 2006 , privind finantele publice
locale , modificata si completata ulterior , excedentul anual al bugetelor locale , rezultat la
incheierea exercitiului bugetar , pe cele doua sectiuni : de functionare si de dezvoltare , dupa
efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si
dupa achitarea platilor restante , se raporteaza in exercitiului financiar urmator si se utilizeaza ,
in baza hotararilor autoritatilor deliberative , astfel :
- ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ;
- pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre
veniturile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent ;

-

pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si
dezvoltare , la sfarsitul exercitiului bugetar .
Fata de cele prezentate , propun Consiliului Local al orasului Murfatlar , aprobarea
utilizarii definitive a excedentului bugetar rezultat la inchiderea exercitiului bugetar pe anul
2019 in suma de 447.123,67 lei , ca sursa de finantare in anul 2020 pentru
:
 acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunii de functionare
provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare in
anul cureant , cu suma de 444.134,82 lei
 acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunii de dezvoltare
provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare in
anul cureant , cu suma de 2.988,85 lei .
Deasemenea propun Consiliului Local al orasului Murfatlar , aprobarea utilizarii
definitive a excedentului bugetar rezultat la inchiderea exercitiului autofinantat din anul
2019 in suma de 19.814,95 lei , ca sursa de finantare in anul 2020 , din care :
- Scoala Gimnaziala A V Radulescu pentru suma de 13.369,37 lei , ca sursa de
finantare in anul 2020 pentru acoperirea golurilor de casa aferente proiectelor cu
fonduri nerambursabile ;
Liceul Teoretic Murfatlar pentru suma de 6.445.58 lei , ca sursa de finantare in anul
2020 pentru acoperirea golurilor de casa din sectiunea de functiona.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe
anul 2019;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 , privind finantele publice locale , ale
OUG nr 57 / 2019 privind Codul Administrativ , precum si instructiunile de inchidere a
exercitiului bugetar pe anul 2019 , stabilite de Ministerul Finantelor prin OMFP nr 3751 din
24.12.2019 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar
pe anul 2019, supun spre aprobare contul de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2019 ,
dupa cum urmeaza :
VENITURI TOTALE
18.432.304 lei
EXCEDENT 2017
230.313
VENITURI 2019
18.201.991lei
-venituri din imp si taxe locale
4.427.344
-cote defalcate din imp venit de la AFB
3.446.462
-cote defalcate din imp venit ptr echil
-cote defalcate din TVA ptr invatam , asis sociala 649.247
-cote defalcate din TVA pentru echilb
9.075.000
-subventii de la bugetul de stat
-subventii de la alte administratii
-subventii ptr planuri si regulam urbanism

290.709

-sume primite de la UE
CHELTUIELI TOTALE
-51.02.Autoritati publice
-54.02 Evidenta populatiei
-55.02 Dobanzi
-61.02 Ordine publica
-65.02.Invatamant
-66.02 Sanatate
-67.02.Cultura
-68.02.Asistenta sociala
-70.02.Serv de gosp comunala
-74.02 Mediu si ape
-84.02 Transporturi si telecomunicatii
NR.
CR
T.
1
2
3
4
5

INDICATORI

SECTIUNEA
DE
FUNCTIONA
RE
Deficit/Excedent
5.098
2018
Venituri
17.448.580
Cheltuieli
17.004.445
Deficit/Excedent
444.135
2019
Excedent

313.229
17.754.867 lei
4.212.256
282.620
55.873
1.868.304
911.594
294.981
2.883.102
2.211.876
3.299.366
1.186.272
548.623
SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE

TOTAL BUGET
LOCAL

225.215

230.313

753.411
750.422
2.989

18.201.991
17.754.867
447.124

In urma inchiderii exercitiului bugetar pe anul 2019 , se inregistreaza un excedent
in suma de 447.124 lei , la bugetul local , care se compune din urmatoarele sume :
- sume aferente bugetului local SF
444.135
- sume aferente buget local SD
2.989
Buget local
447.124 lei
reprezentant excedent la sectiunea de functionare in suma de 444.135 lei si excedent
la sectiunea de dezvoltare in suma de 2.989 lei , suma ramasa neutilzata aferenta proiectului
FEDR _Modernizare Casa de Cultura , Parc IAS si Monumentul Eroilor.
Exercitiul bugetar pe anul 2019 al creditelor interne contractate se prezinta astfel :
Venituri
138.653.00 lei
Cheltuieli
3.846.00 lei .
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova,
Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, D-na Munteanu, Dl Corman, D-na Moale si Dl Mustafa)

si 7 abtineri ( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na
Samoila si Dl Bradeanu).

Cucuveanu, Dl.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe
anul 2019, la Clubul Sportiv Orasenesc Murfatlar;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 , privind finantele publice locale , cu
modificarile si completarile ulterioare , precum si instructiunile de inchidere a exercitiului
bugetar pe anul 2019 , supun spre aprobare contul de incheiere al exercitiului bugetar pe
anul 2019, dupa cum urmeaza :
VENITURI TOTALE
-venituri din alocatii bugetare
CHELTUIELI TOTALE
d.c.cheltuieli de personal
- salarii de baza
-vouchere de vacanta
-indemnizatie de hrana
-contributie asiguratorie de munca
cheltuieli materiale
Alte bunuri si servicii pentru intretinere
Obiecte de inventar
Transport
. EXCEDENT restituit la UAT Murfatlar

368.350 lei
368.350 lei
368.283,03 lei
323.510 lei
290.935 lei
8.700 lei
16.947 lei
n6.928 lei
44.773,03 lei
41.492,03 lei
2.280 lei
1.001 lei
66,97 lei

Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova,
Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, D-na Munteanu, Dl Corman, D-na Moale si Dl Mustafa)
si 7 impotriva ( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl.
Samoila si Dl Bradeanu).
5. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului activitatii asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav incadrati la Primaria orasului Murfatlar pe semestrul II al
anului 2019;
În conformitate cu prevederile art. 40 al. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată, art. 29, alin. 1 din
HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și
actualizată, Directia asistență socială de la nivelul aparatului de specialitate al primarului
orașului prezintă semestrial consiliului local un raport care conține date referitoare la
activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap care conține urmatoarele date:
1. Dinamica angajării asistenților personali;
2. Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihnă;

3. Informații privind numarul de asistenți personali instruiți;
4. Numărul de controlale efectuate si problemele sesizate;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, Directia asistență socială de la nivelul autorității publice
locale îi revine rolul de a monitoriza modul de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor ce revin
asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.
În vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav, asistenții personali au
obligația acordării unor îngrijiri speciale adaptate fiecărei situații în parte, prin satisfacerea
nevoilor fizice, personale, sociale și spirituale de care au nevoie, indiferent de vârsta acestora.
Îngrijirile astfel acordate trebuie să permită persoanelor cu handicap grav să își valorifice
potențialul fizic, intelectual, spiritual, emoțional, în pofida handicapului de care suferă, care să
conducă la îmbunătățirea situației acestora și la integrarea lor in familie și societate.
Ținând cont de aceste aspecte la sfârșitul semestrului II 2019, Directia asistență socială
raportează următoarele:
1. Dinamica angajării asistenților personali:
La data de 31.12.2019 în evidentele noastre figurează un numar de 42 persoane cu
handicap grav care beneficiază de personal angajat în baza unui contract individual de muncă
și un numar de 31 persoane cu handicap grav care beneficiază de indemnizația lunară.
În perioada 01.07.2019 – 31.12.2019 au fost încheiate un numar de 7 contracte
individuale de munca pentru bolnavi cu handicap grav care au fost supuși revizuirii medicale
și care au beneficiat în continuare de asistent personal.
În evidențele noastre la sfârșitul semestrului II 2019 figurează un număr de 57
persoane adulte cu handicap grav și un număr de 16 minori.
Cele mai frecvente afecțiuni întâlnite la copii sunt: Tetrapareza și parapareza
spastică, hidroencefalopatie infantilă, autism și retrad psihic, epilepsie, sindrom
Langdon Down, infecție HIV_SIDA.
La adulți cu handicap
cele mai întâlnite afecțiuni sunt: demența senilă,
sindromul Alzheimer, epilepsie, accidentul vascular cerebral;
2. Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului
de odihnă.
Referitor la acest aspect precizăm faptul că pe raza orașului nostru nu sunt înființate
și nu funcționează Centre de găzduire tip respiro. Întrucât nu sunt condiții de înlocuire a
asistentului personal pe perioada concediului de odihnă și nu există posibilitatea găzduirii
bolnavului, s-a luat măsura legală de acordare pentru persoana cu handicap grav sau
reprezentantului sau legal a unei indemnizații în cuantum egal cu salariul net al asistentului
debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar
La sfârșitul semestrului II 2019, această indemnizatie a fost acordata unui numar de
42 asisteni personali ai persoanelor cu handicap grav
3. Informatii privind numărul de asistenți personali instruiți
Precizăm că în conformitate cu prevederile art.38, lit. a din Legea nr. 448/2006 privind
protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată și actualizată,
asistenții personali au obligația să participe o dată la 2 ani la o instruire organizată de
angajator.
În semestrul II 2019 nu a fost organizată această formă de instruire
4. Numărul de controale efectuate și problemele sesizate:

Verificările efectuate au vizat următoarele aspecte: modul în care sunt îndeplinite
obligațiile contractuale ale asistentului personal sau pentru primirea indemnizației lunare.
În cursul semestrului II 2019 au fost verificate la domiciliu un numar de 42 cazuri fără
a se constata probleme deosebite.
5. Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap;
În vederea efectuării unor investigații medicale de specialitate, cu un grad ridicat de
complexitate sau pentru efectuarea unor operații medicale nu au fost acordate ajutoare de
urgență unor familii în care exista un bolnav cu handicap grav.
Au fost acordate abonamente de călătorie pentru deplasarea bolnavilor și însoțitorilor
copiilor bolnavi în vederea efectuării procedurilor de fizioterapie în unitățile medicale
specializate la solicitările asistenților personali pentru 12 cazuri.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii unui contract de inchiriere;
Analizand solicitarea :
1. – AZMI SERIAM, cu domiciliul in Mun.Constanta, B-dul Mamaia nr.264, bl.PS5, sc.A,
et.2, ap.6, judetul Constanta, care prin cererea inregistrata la Primaria oras Murfatlar cu
nr.8228/17.12.2019, care solicita cesiunea contractul de inchiriere nr. 495/24.01.2001, am
constatat urmatoarele:
- Conform contractului de inchiriere nr.495/24.01.2001 pe suprafata de teren de
18,00 mp situat in oras Murfatlar, str.Daciei FN, este amplasata o constructie provizorie
reprezentand un garaj.
- Chiria este achitata la zi;
Faţă de cele menţionate, propun cesiunea contractului de inchiriere nr.495/24.01.2001 in
favoarea d-nei SADÎC REHAN, cu domiciliul in oras Murfatlar, aleea Narciselor nr.6,
bl.21,sc.A, ap.2, jud.Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului
general pentru obiectivul de investitii ,,Amenajări exterioare și branșament apă canalizare bloc ANL, str. G-ral Vasile Milea (zona stadion SCV), oraș Murfatlar, jud.
Constanța”;
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a
devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Amenajări exterioare și branșament apă canalizare bloc ANL, str. G-ral Vasile Milea (zona stadion SCV), oraș Murfatlar, jud.
Constanța”, am constatat următoarele:
- prevederile Secțiunii 3: Studiul de fezabilitate, art. 7, alin. 7 din HG nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare;
Proiectul nr. 40/2019 ,,Amenajări exterioare și branșament apă - canalizare bloc
ANL, str. G-ral Vasile Milea (zona stadion SCV), oraș Murfatlar, jud. Constanța” - faza SF a
fost realizat de SC DRUMPROIECT MACRI SRL.
Principalii indicatori tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții:
Conform devizului general al obiectivului de investiții ,,Amenajări exterioare și
branșament apă - canalizare bloc ANL, str. G-ral Vasile Milea (zona stadion SCV), oraș
Murfatlar, jud. Constanța” - faza SF,
- valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 439.516,92 lei
din care C+M: 342.581,17 lei
- valoarea totală a investiției (exclusiv TVA): 369.341,95 lei
din care C+M: 287.883,34 lei
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea si promovarea
mostenirii comune” , a cheltuielilor legate de proiect in vederea co- finantarii acestuia in
cadrul Programului Operational Comun „Bazinul Marii Negre 2014-2020”;
Primaria Orasului Murfatlar are in evaluare proiectul "Dezvoltarea si promovarea
mastenirii comune", cod eMS 1010, depus in cadrul Programului "Bazinul Marii Negre"
2014-2020. Proiectul este propus de un parteneriat format din Primaria Orasului General
Toshevo, Bulgaria, partener principal si partenerii Primaria Murfatlar si Primaria Orasului
Bolgrad, Ucraina. In momentul de fata, proiectul a fost selectat spre finantare si se gaseste in
etapa de contractare.
In ceea ce priveste investitia la scara mica propusa de Murfatlar, aceasta se refera la
urmatoarele lucrari de reparatii la Casa de Cultura Murfatlar, sub denumirea de "Lucrari de
amenajare si reparatii la curtea Casei de Cultura", adresa Aleea Margaritarelor nr. 9-9A,
Murfatlar, dupa cum urmeaza:
1.
2.
3.
4.
5.

Pavarea curtii Casei de Cutura – 625 mp;
Reparatii la scena si acoperisul scenei – 88 mp;
Reparatii la vestiar si grupul sanitar – 35 mp;
Reparatii la pereti si panouri de expunere – 68 mp;
Reamenajarea spatiilor verzi in interiorul curtii- 15 mp.

Valoarea estimata a investitiei = 127.600,24 euro
Contribuţia proprie ce îi revine in calitate de Partener PP2 din costurile eligibile, respectiv
8%,precum si costurile neeligibile sau alte costuri aferente proiectului, vor fi suportate de
U.A.T.oras Murfatlar. Conform Art.13 alin 4 din Ordonanta 29/2015 “Pentru programele

finantate din ENI prevazute la art.4 alin.3 lit.a,b si d, sumele reprezentand cofinantarea publica
asigurata de la bugetul de stat se acorda pentru proiectele, altele decat cele aferente
componentelor de asstenta tehnice, la care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri sunt
institutii publice sau organizatii neguvernamentale din Romania si reprezinta maximum 8%
din fondurile externe nerambursabile de care beneficiaza acestia, dar nu mai mult de 72% din
contributia financiara eligibila pe care o asigura in proiect”.
Valoarea proiectului Partenerului PP2 - Murfatlar este de = 332 372.24 euro
Perioada de implementare a proiectului va fi de 24 luni.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor aferente
semestrelor I al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de
stat;
Potrivit prevederilor art.82 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și
completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar
de stat pot beneficia de burse de performanță, de burse de merit, burse de studiu și burse de
ajutor social, al căror cuantum şi număr se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Local.
Bursele reprezintă potrivit dispoziţiilor art. 2 din Anexa la Ordinul 5576/2011 privind
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
de stat, o formă de sprijin material, vizând atât protecția socială, cât şi stimularea elevilor care
obţin rezultate bune şi foarte bune la învăţătură şi disciplină.
În concordanţă cu prevederile art.105, alin.2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale,
bursele se asigură din finanţarea complementară şi din bugetele locale ale unităților
administrativ teritoriale de care aparţin unitățile de învăţământ preuniversitar de stat.
Având în vedere comunicările unităților de învățământ, aprobate în Consiliile de
Administraţie , în şedinţa de consiliu de administraţie din data de 01.10.2019 ( Liceul Teoretic
Murfatlar ) , respectiv 15.01.2020 ( Şcoala Generala A V Radulescu ) si în baza hotărârilor
emise de consiliile de administraţie, se propun urmatoarele burse :
-burse de merit = 197
-burse de ajutor social = 11
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.
5576/2011, potrivit cărora cuantumul unei burse și numărul acestora 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 semestrului I al anului şcolar
2019-2020 , dupa cum urmează.
1. Numărul total al burselor = 208, structurate in funcţie de tipul bursei astfel:
-burse de merit = 197
-burse de ajutor social, conf art.11, art.12 = 8
-burse ajutor social, conf. Art.13(a) = 3
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 ;
-burse de merit:

Nr
.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
x

CLASA
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Nr.burse

Suma
propusă

0
73
36
60
0
12
9
7
197

Valoarea
totală
35
40
45
55
60
65

X

0
2555
1440
2700
0
660
540
455
8350

8.350 lei *3,47
luni = 28.974 lei
-burse de ajutor social = 70 lei/luna (conf.art. 11, art.12 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)
8 x70 = 560 lei / luna
3 x100 = 300 lei / luna
TOTAL = 860 lei/luna
860 lei *4 luni = 3.440 lei
Total burse semetrul I al anului şcolar 2017-2018 = 32.414 lei .
Sumele stabilite se vor lua în calcul în bugetul local pentru anul 2020 la capitolul 65
Învățământ, Titlul Burse.
Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre dezbatere și aprobare consiliului
local numărul si cuantumul burselor aferente semestrului I al anului şcolar 2019-2020 pentru
elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza oraşului Murfatlar.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii nomenclatorului
stradal al orasului Murfatlar;
Văzând următoarele:
1.Cererea doamnei Petrişor Elena, domiciliată în orașul Murfatlar, str. Portului , nr. 3,
jud. Constanța, înregistrată la Primăria Oraş Murfatlar cu nr. 179/13.01.2020;
cu privire la înscrierea în nomenclatorul stradal al Oraşului Murfatlar, ca urmare a
dobândirii unor imobile, am constatat următoarele:
a) Conform actului de dezmembrare şi contract de partaj voluntar fără sultă autentificat cu
nr. 1279 din 20.12.2019 domnul Petrişor Gheorghe și doamna Petrişor Elena au
dezmembrat imobilul cu număr cadastral 105034 în suprafață de 476,00 mp conform
actelor si 501,00 mp conform măsurătorilor cadastrale și construcțiile de pe acesta, astfel:
- Imobilul, lotul nr. 1 în suprafață de 143,00 mp conform actelor şi conform măsurătorilor
cadastrale și construcțiile de pe acesta, având nr. Cadastral 105045, înscris în Cartea Funciară
cu nr.105034 Murfatlar, va rămâne pe str. Portului, nr. 3, orașul Murfatlar, Jud. Constanța;

- Imobilul, lotul nr. 2 în suprafață de 333 mp conform actelor şi 358,00 mp conform
măsuratorilor cadastrale și construcṭiile de pe acesta, având nr. Cadastral 105046, înscris în
Cartea funciară nr. 105034 Murfatlar, se va înscrie în nomenclatorul stradal pe str. Portului, nr.
3A, orașul Murfatlar, Jud. Constanța;
b) Având în vedere HCL nr. 80 din 31.08.2017 privind atribuirea de denumire a unei alei
din orașul Murfatlar, jud. Constanța conform anexei nr. 1 , prin care s-a atribuit denumirea
unei alei,astfel:
Nr.

Amplasament

Denumire stradă

Nord-Aleea Liliacului

Aleea Slt. (p.m.) I.G. Drăgușanu

Crt.
1.

Sud-Aleea Garofiței
Est-Bloc A6, Bloc A7, Bloc
A8
Vest-Bloc B3, B4

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.
11. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 89/2019 privind aprobarea salariilor
de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orasului Murfatlar si al institutiilor din subordinea consiliului
local;
Avand in vedere:
- prevederile art. 13,

din OUG 1/06.01.2020 privind unele masuri fiscal-bugetare

si pentru modificarea si completarea unor acte normarive,
- HCL 89/18.12.2019 privind aprobarea salariilor de baza din cadrul familiei
ocupationale administratie utilizate in aparatul de specialitate al primarului precum si
in cadrul institutiei publice aflata in subordinea Consiliului local Murfatlar
- se propune stabilirea salariilor de bază pentru primar, viceprimar, consilieri locali,
secretar general al UAT tinand cont de OUG 1/2020, care plafoneaza indemnizatiile
alesilor locali la nivelul lunii decembrie 2019, astfel se modifica salariile stabilite prin HCL
89/2019 pentru primar, viceprimar, consilieri locali, secretar general al UAT dupa cum
urmeaza:

Functia

Gradul/Treapta Nivel
profesionala studii

Gradatia

Coeficient
corespunzator

Primar
Viceprimar

12.480
10.400

Consilier local
secretar

10% din
1.248 salariu primar
10.329
4,966

I

S

X

6
5

Pentru celelalte categorii de salariati salariile raman cele aprobate prin HCL
89/2019.
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova,
Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, D-na Munteanu, Dl Corman, D-na Moale si Dl Mustafa)
si 7 impotriva ( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl.
Samoila si Dl Bradeanu).
12. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii
serviciului de salubrizare, incepand cu luna ianuarie 2020, in conformitate cu
prevederile art. 17 alin.(1) lit. g si h din Legea nr. 211/2011 si aprobarea incheierii
Actului aditional de modificare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare nr. 1995 din 24.03.2014;
Analizand Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la
beneficiarii serviciului de salubrizare, incepand cu 1 ianuarie 2020, in conformitate cu
prevederile art. 17 alin. (1) lit. g) si h) din Legea nr. 211/2011 si aprobarea incheierii Actului
aditional de modificare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr.
1995 din 24.03.2014, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr.
211/2011;
Avand in vedere adresa Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitati Publice inregistrata la Primaria orasului Murfatlar sub nr.
8028/09.12.2019;
Avand in vedere adresa SC. Iridex Group Salubrizare SRL nr. 7633/09.12.2019
inregistrata la Primaria orasului Murfatlar sub nr. 8102/12.12.2019;
Avand in vedere cererea SC. Iridex Group Salubrizare SRL nr. 7634/09.12.2019
inregistrata la Primaria orasului Murfatlar sub nr. 8103/12.12.2019 de modificare a tarifelor
din Contractul nr. 1995/24.03.2014 privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a
serviciului de salubrizare al orasului Murfatlar;
Avand in vedere:
a) prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare, Anexa 7, referitoare la indicatorii minimi de performanta care trebuie inclusi in
contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;
b) prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la valoarea contributiei pentru economia
circulara pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare, care devine 80 lei/tona
pentru anul 2020;
c) prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare, art. 90 alin. (3)-(6), privind definirea colaborarii pentru acoperirea costurilor

aferente gestionarii ambalajelor si a deseurilorde ambalaje de catre organizatiile care
implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului (OIREP);
d) prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a
localitatilor;
In conformitate cu modificarile aduse de O.U.G. nr. 74/2018 la art. 17 alin. (1) din Legea
nr. 211/2011 privind regimul deseurilor - Republicare, cu modificarile si completarile
ulterioare, autoritatile publice locale au obligatia sa adopte hotararile de aprobare a tarifelor
distincte, aplicabile de la 1 ianuarie 2020, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare, care
includ si contributia pentru economia circulara, in valoare de 80 lei/tona, precum si hotararile
de aprobare a modificarii contractelor de delegare a gestiunii/hotararilor de dare in
administrare a serviciului de salubrizare, in vederea introducerii indicatorilor minimi de
performanta prevazuti in Anexa 7 la Legea nr. 211/2011,
PROPUN
CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI MURFATLAR
Aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii serviciului de salubrizare,
incepand cu 1 ianuarie 2020, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. g) si h) din
Legea nr. 211/2011 si aprobarea incheierii Actului aditional de modificare a contractului de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1995 din 24.03.2014, in conformitate cu
prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 211/2011.
Se supune la vot si NU se aproba intrucat au fost 9 voturi pentru (Dl Branescu, Dl
Manea, Dl Sova, Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, Dl Corman, D-na Moale si Dl Mustafa)
si 8 impotriva ( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl.
Samoila si Dl Bradeanu, D-na Munteanu, ).

Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
MARINCEA NICOLAIE

SECRETAR GENERAL,
FLORIN VINTILA

