ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 24.02.2020

Consilieri prezenti:
1. Marincea Nicolaie
2. Corman Adrian
3. Mustafa Belghin
4. Munteanu Mihaela
5. Turica Despina
6. Moale Cristina
7. Branescu Nicu
8. Sova Gabriel
9. Oita Dumitru

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

Sedinta extraordinara este legal convocata de Primarul Orasului Murfatlar conform
Dispozitiei nr.55 din 20.02.2020.
La sedinta participa ceetateni ai orasului Murfatlar: Dl Zaborila, Dl Scripcaru, Dl
Alexandru Balasa si dna Elfian.
Dl. Scripcaru intreaba daca se poate filma sedinta.Se supune la vot si se aproba in
unanimitate.
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 tarifelor distincte aplicate la beneficiarii
serviciilor de salubrizare prestate la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Murfatlar
incepand cu luna ianuarie 2020, si incheierea unui act aditional la Contractul de delegare
a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1995/24.03.2014;
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,
P R O P U N 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 Zaborila prezinta “Plangerea prealabila” inregistrata la Primaria orasului Murfatlar
cu nr. 1179/24.02.2020 prin care sunt aduse critici de nelegalitate a proiectului de hotarare.
Dl Pana Ion il intreaba pe Dl. Secretar
daca exista din punct de vedere legal
posibilitatea infiintarii unui serviciu de salubrizare de Primarie. Dl Secretar raspunde ca
serviciul public poate fi organizat prin gestiune directa dar in conditiile legii si a licentei de
operare.
Dl Pana arata ca societatea concesionara a serviciului de salubrizare este PSD-ista.
Dl Anton apreciaza ca se putea gasi solutii alternative de reduce a tarifului.

Dl. Primar si Dl Secretar informeaza Consiliul Local ca, din Lege rezulta ca este o
obligatie a Consiliului Local sa introduca in tarif contributia pentru economia circulara, ca
fiind o contributie rezultata din neindeplinirea obligatiei comunitatii de a reduce cantitatile de
deseuri municipale conform legii.
D-na Cucuveanu afirma ca, si apa furnizata de RAJA SA in Murfatlar are pretul cel mai
mare din judet si arata ca putul de apa a fost vandut.
Dl Primar precizeaza ca, putul de apa este concesionat RAJA SA in tariful de furnizare
apa potabila este unic in tot judetul Constanta.
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, Dl. Mustafa) si 7
impotriva ( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl. Samoila
si Dl Bradeanu).
2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 13 din
17.02.2020;
Văzând proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 13 din
17.02.2020 “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:
Intrucat in sedinta ordinara din data de 17.02.2020 s-a omis nominalizarea persoanelor
care fac parte din comisia prevazuta in actul administrativ enuntat Art.3 si 4 din HCL nr. 13
din 17.02.2020 completate conform prezentei, vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 3 – Aprobarea comisiei de evaluare care va fi formata din 7 membrii cu urmatoarea
componenta:
1.
__________________- presedinte;
2.
__________________- secretar;
3.
__________________ - membru reprezentant al DGFP Constanta;
4.
__________________- membru din partea Institutiei Prefectului – Judetul
Constanta
5.
__________________ - membru;
6.
__________________ - membru;
7.
__________________ - membru.
Art. 4 – Aprobarea membrilor supleanti pentru comisia de evaluare astfel:
1.
__________________ - presedinte;
2.
__________________ - secretar;
3.
__________________ - membru reprezentant al DGFP Constanta;
4.
__________________ - membru din partea Institutiei Prefectului – Judetul
Constanta
5.
__________________ - membru;
6.
___________________- membru;
7.
___________________- membru”
Celelalte prevederi ale HCL nr.13 din 17.02.2020 raman neschimbate.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii nomenclatorului
stradal al orasului Murfatlar.
Văzând următoarele:
Cererea doamnei Deabeis Elisabeth, prin imputernicit Deabeis Mikael prin procura
specială nr. 1172/26.07.2019 domiciliată în Mun. Constanța, str. Slt. Furtună Cosmin, nr. 1, bl.
G3, sc.A, ap. 20, jud. Constanța, înregistrată la Primăria Oraş Murfatlar cu nr.
1048/17.02.2020;
Cererea doamnei Bocai Mariana, domiciliată în orașul Murfatlar, Mun. Constanța, str.
Aleea Umanității , nr. 20, Bl. HC10, et.1, ap.17, jud. Constanța, înregistrată la Primăria Oraş
Murfatlar cu nr. 1071/18.02.2020;
Cererea domnului Agapie Cristian Ionuț, domiciliat în orașul Murfatlar str. Calea
București, nr. 15, bloc BA2, Sc. E, et. 3, ap. 59, jud. Constanța, înregistrată la Primăria Oraş
Murfatlar cu nr. 1086/18.02.2020;
cu privire la înscrierea în nomenclatorul stradal al Oraşului Murfatlar, ca urmare a
dobândirii unor imobile, am constatat următoarele:
a)

Prin contractul autentificat cu nr. 307 din 14.02.2017 doamna Rohzneanu Nicoleta

vinde domnului Rohzneanu Nicolae imobilul -teren situat în sat Siminoc, oraș Murfatlar,
strada Prunului nr.6 în suprafață măsurată de 855 mp identificat cu număr cadastral
100891(vechi1763/2), inscris în cartea funciară 100891;
Conform actului de dezlipire autentificat cu nr. 228 din 08.02.2018 domnul Rohzneanu
Nicolae a dezmembrat imobilul cu număr cadastral 100891 în suprafață de 855 mp conform
măsurătorilor, astfel:
- Imobilul, lotul 1 în suprafață de 402 mp conform măsurătorilor, având nr. Cadastral
104766, înscris în Cartea Funciară cu nr. 104766 Murfatlar, se va înscrie pe str. Prunului, nr.
6A, sat Siminoc, orașul Murfatlar, Jud. Constanța. Prin contractul de vânzare cumpărare
autentificat cu garanție ipotecară nr.1315 din 20.08.2019 domnul Rohzneanu Nicolae vinde
doamnei Bocai Mariana imobilul, lotul 1 în suprafață de 402 mp conform măsurătorilor, având
nr. Cadastral 104766 inscrisă in cartea funciară 104766 și construcțiile de pe acest lot avînd nr.
Cadastral 104766-C1;
- Imobilul, lotul 2 în suprafață de 453 mp conform măsuratorilor, având nr. Cadastral
104767, înscris în Cartea funciară nr. 104767 Murfatlar, se va înscrie în nomenclatorul stradal
pe str. Prunului, nr. 6B, orașul Murfatlar, Jud. Constanța. Prin contractul de vânzare cumpărare
autentificat cu nr. 1410 din 19.07.2019 domnul Rohzneanu Nicolae vinde doamnei Deaibes

Elisabeth, imobilul , lot 2 în suprfață de 453 mp identificat cu nr. Cadastral 104767, înscris în
cartea funciară 104767.
b)

Conform actului de dezmembrare autentificat cu nr. 20 din 18.01.2017 domnul

Agapie Ghiță și doamna Agapie Antoneta au dezmembrat imobilul cu număr cadastral 101784
(număr vechi 10880) situat pe Nicolae Iorga nr. 4, în suprafață de 2.181,00 mp și construcțiile
de pe acestea conform actelor și măsurătorilor, astfel:
- Imobilul, lotul 1 în suprafață de 936,00 mp conform actelor şi conform măsurătorilor și
construcțiile de pe acesta, având nr. Cadastral 104285, înscris în Cartea Funciară cu nr.
Murfatlar, se va rămîne pe str. Nicolae Iorga, nr. 4, orașul Murfatlar, Jud. Constanța.
- Imobilul, lotul 2, liber de construcții în suprafață de 1.245,00 mp conform actelor și
măsuratorilor, având nr. Cadastral 104286, înscris în Cartea funciară nr.104286 Murfatlar, se
va înscrie în nomenclatorul stradal pe str. Nicolae Iorga, nr. 4A, orașul Murfatlar, Jud.
Constanța. Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 21 din 18.01.2017 domnul
Agapie Ghiță și doamna Agapie Antoneta vinde domnului Agapie Cristian Ionuț, imobilul , lot
2 în suprafață de 1.245,00 mp identificat cu nr. Cadastral 104286, înscris în cartea funciară
104286.
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.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
tDrept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
MARINCEA NICOLAIE

SECRETAR GENERAL,
FLORIN VINTILA

