ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 17.02.2020

Consilieri prezenti:
1. Anton Ion
2. Gherghin Nicusor
3. Pana Ion
4. Cucuveanu Elena
5. Condurachi Costica
6. Bradeanu Adrian
7. Samoila Marian
8. Munteanu Mihaela
9. Corman Adrian

10. Turica Despina
11 Moale Cristina
12. Branescu Nicu
13. Sova Gabriel
14. Manea Ilie
15. Oita Dumitru
16. Marincea Nicolaie

Consilieri absenti:
Mustafa Belghin
Sedinta este legal convocata de Primarul Orasului Murfatlar conform Dispozitiei
nr.52 din 11.02.2020.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.Se aproba in unanimitate.
Se supune la vot ordinea de zi cu supliment si se aproba cu 16 voturi pentru.
La sedinta participa dl.Ailenei Constantin, dl Scripcaru Cosmin si dl. Alexandru
Balasa.
1. Proiect de hotarare privind “Modificarea HCL nr. 76/26.09.2012”.
Dl Cretu prezinta raportul de specialitate pentru proiectul de hotarare privind
modificarea HCL nr. 76/26.09.2012.
Avand in vedere ca pentru solutionarea cererii privind eliberarea avizului necesar
introducerii in intravilan a unor suprafete de teren agricol propuse prin documentatia
de Actualizare PUG oras Murfatlar, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin
adresa 281139/30.01.2020, inregistrata la Primaria oras Murfatlar sub nr. 850 din
07-02-2020, a solicitat completarea documentatiei transmise cu „hotararea
Consiliului Local al Orasului Murfatlar, Judetul Constanta prin care s-a aprobat
initierea PUG, desi anterior fusese transmisa HCL 76/2012, in urma discutiilor
telefonice cu repezentantul ministerului care are in lucru cererea Primariei, alaturi de
explicatiile juridico/tehnice am mai transmis prin e,mail inca o data HCL nr.
76/26-12-2012 privind „Actualizarea Planului Urbalistic General si a
Regulamentului Local de Urbanism pentru Orasul Murfatlar si prelungirea

termenului de valabilitate al acestuia pana la intrarea in vigoare a noului plan
urbanistic general, dar fara a depasi 2 ani de la data depasirii temenului de
valabilitate”, dar tot a fost respinsa pe motiv ca aceasta,
nu corespunde cu
prevederile legislatiei in vigoare la momentul avizarii. Trebuie avut in vedere ca intre
timp au avut loc modificari legislative, cum sunt cele de la art. 46, de la alin 1), 11)
pana la 17) din Legea 350/2001 privind Amenajarea teritoriului si urbanismul si in
plus au fost aprobate si normele de avizare a PUG aprobate prin Ordinul 1056/2018 al
Ministrului Agriculturii conform carora denumirea/titulatura initiala de „Aproba
actulaizarea Planului Urbanistic General .......” utilizata in HCL 76/2012 conform Art
46, alin. 11) din Legea 350/2001 valabila in 2012 nu mai corespunde cu
denumirea/titulatura actuala de „ Initiere a actualizarii PUG...” prevazuta la Art. 46,
alin. 17) din Legea 350/2001 modificata in 2015 si nici cu prevederile Art. 2, lit. b) din
Anexa la Ordinul 1056/2018, acesta fiind motivul pentru care Ministerul Agriculturii
solicita expres o hotarare de Consiliul Local care sa contina denumirea/titulatura de
„...aprobat initierea PUG..”, vezi alturat adresa Ministerului Agriculturii
281139/30-01-2020.
Pentru deblocarea situatiei care poate conduce la intarzierea sau chiar
imposibilitatea obtinerii avizului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru
documentatia de Actualizare PUG oras Murfatlar se propune,
Art. I. Aprobrea modificarii HCL nr. 76/26-12-2012 privind Actualizarea Planului
Urbalistic General si a Regulamentului Local de Urbanism pentru Orasul Murfatlar si
prelungirea termenului de valabilitate al acestuia pana la intrarea in vigoare a noului
plan urbanistic general, dar fara a depasi 2 ani de la data depasirii temenului de
valabilitate in sensul modificarii si completarii art.1 care va avea urmatorul cuprins;
„Art.1.
Aprobarea initierii actualizarii Planului Urbanistic General si
Regulamentului Local de Urbanism pentru orasul Murfatlar-proiect nr.3/2000
aprobat conform H.C.L. nr. 25/25.03.2004 si prelungirea termenului de valabilitate
al acestuia,
pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General
actualizat”.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local si a listei de
investitii pe anul 2020;
In baza adresei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala , Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Constanta nr 846 din 07.02.2020
privind
repartizarea pe an si trimestre a sumelor si cotelor defalcate din impozitul pe venit si
taxa pe valoarea adaugata , repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor , pentru anul 2020
pentru invatamant , ajutor social , precum si repartizarea pe localitati a sumelor
cuvenite din cote defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale , supun spre aprobare
Consiliului Local al orasului Murfatlar ,
proiectul
bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2020 pentru suma de 29.258.572 lei si Lista ( Programul ) de
investitii , anexa a bugetului .
Structura bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, pe surse de venit si
capitole de cheltuieli se prezinta astfel:
TOTAL VENITURI
-venituri proprii

29.258.572
12.767.124 ( 6.017.124 )

- sume defalcate din impozitul pe venit
4.004.000
- sume defalcate din imp pe venit pentr echil bug locale 2.746.000
- cote defalcate din TVA
1.554.448
- cote defalcate din TVA pentru echilibrare
2.597.000
- subventii de la bugetul de stat
10.840.000
- sume din Fondul European de Dezvoltare Regionala 1.500.000
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, în valoare totală de 29.258.572
lei ,
( anexa nr .1 ) va fi repartizat astfel:
• 15.362.372 lei la Secţiunea de funcţionare , conform anexei nr. 2
• 13.896.200 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 , în structura
prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
În ceea ce priveşte Secţiunea de funcţionare a bugetului de venituri si cheltuieli la
partea de cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:
1.AUTORITATI PUBLICE
-cheltuieli personal
-cheltuieli materiale
- fd handicap
2.EVIDENTA POPULATIEI
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-fd handicap

324.000
260.000
60.000
4.000

3.DOBANZI
-dobanzi
4.POLITIA COMUNITARA
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-fd handicap

4.340.000
3.250.000
1.050.000
40.000

47.000
47.000
+ PSI

1.545.000
1.100.000
430.000
15.000

5.INVATAMANT
-cheltuieli materiale
-ajutoare sociale(ces,tichete soc)
-burse

757.117
640.204
41.913
75.000

6.SANATATE
- cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-fd handicap
7.CULTURA,RELIGIE,SPORT
-cheltuieli personal
-cheltuieli materiale
-alocatii bugetare culte
-alocatii bugetare sport
-rambursari credite
-fd handicaap

318.500
310.000
5.000
3.500
2.298.000
900.000
862.000
50.000
280.000
166.000
40.000

8.ASIS SOC ,AJUTOARE SOCIALE
- cheltuieli de personal
-indem pers cu handicap
-ajutoare sociale
-ajutoare ptr incalzire
-fd handicap
9.SERV DE DEZV PUBLICA SI
-cheltuieli personal
-cheltuieli materiale
-fd handicap
-rambursari credite

LOCUINTE

10.PROTECTIA MEDIULUI
-cheltuieli materiale

1.700.000
1.200.000
450.000
13.050
2.000
34.950
2.595.000
1.100.000
1.355.000
25.000
115.000
1.000.000
1.000.000

11.TRANSPORTURI SI COMUNICATII
-cheltuieli materiale

420.000
420.000

12.FOND DE REZERVA
17.755
În ceea ce priveşte Secţiunea de dezvoltare a Bugetului local la partea de
cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:
1.AUTORITATI PUBLICE
17.000
-chelt capital
17.000
2.EVIDENTA POPULATIEI
-cheltuieli de capital

5.000
5.000

3.POLITIA COMUNITARA
-cheltuieli de capital
4.INVATAMANT
-cheltuieli de capital

+ PSI

5.CULTURA,RELIGIE,SPORT
-cheltuieli de capital
-fd europene
6.SERV DE DEZV PUBLIC
-cheltuieli capital

LOCUINTE

7.PROTECTIA MEDIULUI
-cheltuieli capital
8. .TRANSPORTURI SI COMUNICATII
-cheltuieli de capital

13.500
13.500
135.000
135.000
2.066.000
566.000
1.500.000
424.700
424.700
25.000
25.000
11.210.000
11.210.000

In baza referatului de specialitate si avizului comisiei de buget finante ,
supun spre analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2020 in suma totala de 29.258.572 lei , din care :
- sectiunea de functionare 15.362.372 lei

- sectiunea de dezvoltare
13.896.200 lei , si lista de investitii pe anul 2020
( anexa nr 4 , nr 5 ) la bugetul de venituri si cheltuieli .
In Proiectul de hotarare s-a strecurat o eroare materiala, in sensul ca,”
rectificarea” va fi inlocuita cu “aprobarea” bugetului.
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, D-na Moale)
si 7 impotriva ( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu,
Dl. Samoila si Dl Bradeanu).
3. 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.
Dl Manea propune un amendament cu privire la subventionarea diferentei de
tarif de la tariful de anul trecut la tariful propus pentru anul 2020.
Se supune la vot si NU se aproba intrucat au fost 8 voturi pentru (Dl
Branescu, Dl Manea, Dl Sova, Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, Dl Corman, D-na
Moale ) 1 abtinere ( D-na Munteanu) si 6 impotriva ( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl.
Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl. Samoila si Dl Bradeanu).
4. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 41/27.06.2019 si aprobarea
studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire, si organizarea 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”;
Analizand proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 41/27.06.2019 și
aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire, în vederea
organizării unei licitații publice pentru concesionarea unui teren în suprafață de 6228
mp, situat în orașul Murfatlar, str. Minerului, nr. 2C, având destinația de ,,Activități
industriale”, am constatat următoarele:
În luna octombrie 2019 s-a purtat corespondență cu Monitorul Oficial al
României în ceea ce privește publicarea anunțului cu privire la organizarea licitației
pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 6228 mp, situat în oraşul Murfatlar, str.
Minerului, nr. 2C, în Partea a VI a Monitorului Oficial al României. Astfel, s-a

înregistrat la sediul Primăriei orașului Murfatlar punctul de vedere al reprezentantului
Monitorului Oficial al României nr. 6551/04.10.2019, cu următoarele precizări:
- anunțul are la bază HCL nr. 41/27.06.2019, iar OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, care prevede și obligativitatea publicării concesiunilor
terenurilor domeniului privat, a fost adoptată ulterior demarării procedurilor de
concesionare (HCL nr. 41/27.06.2019).
În acest context, Monitorul Oficial al României consideră că anunțul cu
privire la organizarea licitației pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 6228 mp,
situat în oraşul Murfatlar, str. Minerului, nr. 2C nu are temei legal de publicare, de
aceea este necesară revocarea HCL nr. 41/27.06.2019 și aprobarea studiului de
oportunitate și a documentației de atribuire, în vederea organizării unei licitații
publice pentru concesionarea unui teren în suprafață de 6228 mp, situat în orașul
Murfatlar, str. Minerului, nr. 2C, având destinația de ,,Activități industriale”.
De asemenea, în data de 17.01.2020 am solicitat societății SC Primoval SRL,
cea care a întocmit studiul de oportunitate nr. 948/10.10.2018, înregistrat la Primăria
orașului Murfatlar sub nr. 6892/11.10.2018, să adapteze/modifice documentația, în
conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și
anume ,,Secțiunea 3: Concesionarea bunurilor proprietate publică art. 302-329, Cap.
III: Unele reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a
unităților administrativ - teritoriale - art 362”, ținând cont de faptul că studiul de
oportunitate a fost aprobat prin HCL nr. 41/27.06.2019, iar Codul administrativ a fost
aprobat prin OUG în data de 5 iulie 2019. SC Primoval SRL a transmis adresa nr.
41/20.01.2020, înregistrată la Primăria orașului Murfatlar sub nr. 411/21.01.2020, prin
care ne comunică că, structura studiului de oportunitate nr. 948/10.10.2018
corespunde prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
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, D-na Moale)
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 bugetului de venituri si cheltuieli la
Clubul Sportiv orasenesc Murfatlar.
Avand in vedere prevederile Legii 273/2006,legea finantelor publice
locale ,prevederile Legii 5/2020-legea bugetului de stat pe anul 2020 ,precum si
prevederile Legii 2015/2001 a administratiei publice locale ,supunem spre aprobare

Consiliului Local al orasului Murfatlar,aprobarea
bugetului
de venituri si
cheltuieli pe anul 2020,pentru Clubul Sportiv Orasenesc Murfatlar , pentru suma de
393.500 lei , conform Anexei nr.1 ,parte integranta din prezenta .
In Proiectul de hotarare s-a strecurat o eroare materiala, in sensul ca rectificarea
va fi inlocuita cu aprobarea bugetului.
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, D-na Moale)
si 7 abtineri ( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu,
Dl. Samoila si Dl Bradeanu).
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
MARINCEA NICOLAIE

SECRETAR GENERAL,
FLORIN VINTILA

