ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCA
Proces verbal
Incheiat azi 26.03.2020
Consilieri prezenti:
1 Bradeanu Adrian
2 Cucuveanu Elena
3 Condurachi Costica
4 Pana Ion
5 Gherghin Nicusor
6 Anton Ion
7 Marincea Nicolaie
8 Turica Despina
9 Corman Adrian
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Munteanu Mihaela
Moale Cristina
Oita Dumitru
Branescu Nicu
Sova Gabriel
Mustafa Belghin
Samoila Marian
Manea Ilie

Sedinta ordinara este legal convocata de Primarul Orasului Murfatlar conform Dispozitiei nr. 96 din
20.03.2020.
Domnul Primar retrage punctul 11 de pe Ordinea de zi.
D-na Munteanu o propune pe d-na Turica in calitate de presedinte. Se supune la vot si se aproba cu
17 voturi pentru.
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 rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe
anul 2020;
În conformitate cu prevederile Legii nr 273 / 2006 – legea finantelor publice locale ,
Legea
bugetului de stat nr 5 din 06.01.2020 , pentru anul 2020 , 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
nr 322 din 25.02.2020 , privind
modificarea repartizarii pe an si trimestre a sumelor si cotelor 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 2020
aprobat , pentru suma de
29.258.572 lei si lista de investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli , prin HCL nr 12 /
17.02.2020.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea prevederilor
bugetare anuale si trimestriale cu suma de 28.001 lei la cheltuieli materiale capitolul “ Invatamant
“.
Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2020 , atat la partea de venituri ,
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cat si la partea de cheltuieli , modificandu-se corespunzator capitolele bugetare mentionate mai
sus .
Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 , va fi de
29.286.573 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel : sectiunea de functionare :15.390.373 lei si
sectiunea de dezvoltare : 13.896.200 lei .
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Suma de 997.168 lei , reprezentand transferuri , este destinata pentru :
- indemnizatii handicap
450.000 lei
- ajutoare ptr incalzire
12.500 lei
- alte ajutoare
50.000 lei
- alocatii bugetare culte
50.000 lei
- alocatii bugetare sport
280.000 lei
- CES si tichete sociale gradinita
61.913 lei
- burse
75.000 lei
- fond de rezerva
17.755 lei

Dl Anton mentioneaza ca a transmis un amendament pe mail, si anume: “Referitor la punctul 1
al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local Murfatlar din data de 26-03-2020 : La
aprobarea bugetului local pentru anul 2020 prin HCL 12 din 17-02-2020, s-au alocat pentru cultura
religie și sport 2 298 000 lei iar pentru sănătate 318 500 lei. La rectificarea bugetara propusa pentru
aprobare în ședința Consiliului local din 26-03-2020, pentru sănătate suma rămâne aceiași de 318
500 însă pentru sport, cultura și religie suma aproape ca se dublează fiind de 4 344 000 lei, aceasta
în condițiile în care la aprobarea bugetului în data de 17-02-2020, a fost alocata suma de 395 500
pentru clubul sportiv. În condiția situației de urgenta instituita la nivel național în care se suspenda
activitățile culturale (ziua Murfatlarului, ziua copilului și alte activități desfășurate prin casa de
cultura), activitățile religioase și activitățile sportive, propun ca sumele ce urmează sa fie alocate
pentru sport, cultura și religie, sa fie relocate pentru sănătate. Relocarea sa se mențină pana la
ridicarea stării de urgenta. Rog ca aceasta propunere sa fie dezbatere pentru punctul 1 al ordinii de
zi a ședinței Consiliului local din 26-03-2020 și menționarea ei în procesul verbal de ședință”
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 aprobarea cheltuielilor pentru al 5-lea an de sustenabilitate al
Proiectului ,,Creare Centru National de Informare si Promovare 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 5-lea an de sustenabilitate se finalizează la data de 26.12.2020.
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.
 Verificarea dotarilor interioare si exterioare pentru o buna functionare a Centrului National De
Informare si Promovare Turistica Murfatlar
Având în vedere cele expuse mai sus, înaintăm spre aprobare Consiliului Local al orașului
Murfatlar suma 120 000 ron

necesară sustenabilității proiectului ,,Crearea Centre Naționale de

Informare și Promovare Turistică’’(CNIPT) și dotarea acestora Cod SMIS 48475, însemnând:
Salarii:

Bocșe Ionuț-Referent debutant 44.114 ron/an
Florescu Mariana- Inspector de specialitate 51.886 ron/an
Servicii de intretinere: Enel,7.608,35 ron
Raja- 368,24 ron
RCS&RDS -2.197,83 ron
Romanian Security Sistem - 654,12 ron
Printare/Achizitionare pliante 500 buc 890 ron
Verificare dotari interioare si exterioare: modul fotovoltaic, invertor,camere supraveghere, sistem
antiincendiu, microcentrala, boiler-10.000 ron( estimativ)
Total cheltuieli: 110.878,54 ron
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova, Dl
Oita, Dna Turica, Dl Marincea, Dl Corman, D-na Moale, Dl. Mustafa, Dl.Anton,Dl Condurachi,
Dl. Gherghin , D-na Cucuveanu, Dl. Samoila si Dl Bradeanu) si 2 abtineri ( D-na Munteanu
si Dl. Pana, ).
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii nomenclatorului stradal
al orasului Murfatlar;
Văzând Cererea doamnei Ionescu Rucsandra domiciliată în Oraș Murfatlar, str. I. Gh. Duca, nr.
4, jud. Constanța, înregistrată la Primăria Oraş Murfatlar cu nr. 1498/09.03.2020;
cu privire la înscrierea în nomenclatorul stradal al Oraşului Murfatlar, ca urmare a dobândirii
unor imobile, am constatat următoarele:
a) Prin contractul de partaj voluntar fără sultă autentificat cu nr. 3641 din 26.11.2002 doamna
Cornea Ioana, doamna Ionescu Rucsandra, domnul Cornea Costel și domnul Cornea Ion au făcut
partajul pentru imobilul în suprafață de 755 mp identificat cu număr cadastral 288n N, construcția
de locuit și anexe gospodărești situat în Oraș Murfatlar, strada Calea București nr.56, astfel:
- Imobilul, lotul 1 teren în suprafață de 183,03 mp conform măsurătorilor și construcția de
locuit,deținut de doamna Cornea Ioana, având nr. Cadastral 288/1, va rămâne pe str. Calea
București, nr. 56A, orașul Murfatlar, Jud. Constanța.
- Imobilul, lotul 2 teren în suprafață de 177,41 mp conform măsuratorilor, și construcția de
locuit, deținut de doamna Ionesu Rucsandra, având nr. Cadastral 288/2, se va înscrie în
nomenclatorul stradal pe str. Calea București, nr. 56 K, orașul Murfatlar, Jud. Constanța.
- Imobilul, lotul 3 teren în suprafață de 177,97 mp conform măsurătorilor, fără
construcții,deținut de Cornea Costel, având nr. Cadastral 288/3, va rămâne pe str. Aleea
Ghiocelului, nr. 1B, orașul Murfatlar, Jud. Constanța.
- Imobilul, lotul 4 teren în suprafață de 178,20 mp conform măsurătorilor, și construcțiile de pe
acesta, deținut de Cornea Ion, având nr. Cadastral 288/4, va rămâne pe str. Aleea Ghiocelului, nr.
1A, orașul Murfatlar, Jud. Constanța.

b) Conform HGR 904/22.08.2002, Anexa nr. 5, poziţia 22, actualizată prin HCL nr. 36/30.05.2019
“Privind aprobarea indreptării erorii materiale strecurată în HCL 78/30.07.2018 pentru
actualizarea bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Murfatlar”, Anexa 1, nr. Crt. 23,
imobilul Baza Sportivă Murfatlar -teren in suprafață măsurata de 19104 mp conform planului de
situație întocmit de SC A&C TOPO PROIECT SRL nu este situat pe str. General Vasile Milea nr.
2A cum eronat este menționat și se va înscrie în nomenclatorul stradal pe str. General Vasile Milea,
nr. 2C , orașul Murfatlar, Jud. Constanța.
Față de cele menționate mai sus, propun modificarea nomenclatorului stradal conform Anexei
nr. 1.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de pe raza teritorial administrativa a
orasului Murfatlar pentru anul scolar 2020– 2021;
Văzând Proiectul de Hotărâre „ privind aprobarea rețelei școlare de pe raza teritorial
administrativă a orașului Murfatlar pentru anul școlar 2020-2021” și având în vedere Adresa
Inspectoratului Școlar Județean Constanța cu nr. 5875 A/ 46 din 16.12.2019, înregistrată la
Primăria orașului Murfatlar cu nr. 8308 din 20.12.2019, am constatat următoarele:
- Prin Legea Educației Naționale nr.1/2011, capitoul III Rețeaua Școlară, art.61, al.2, rețeaua
școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat se organizează de către autoritățile
administrației publice locale, cu avizul conform al Inspectoratului Școlar.
Având în vedere legislația și consultările cu directorii unităților școlare cu personalitate
juridică, respectiv Liceul Teoretic Murfatalar cu structură Gradinița cu Program normal nr.1
Murfatlar și Școala Gimnazială ” Adrian. V.Rădulescu” Murfatlar având ca structuri Grădinița cu
Program Normal nr.2 Murfatlar, Gradinița cu Program Normal Siminoc, Școala Gimnazială nr.1
Siminoc. Hotărârea Consiliului Local de aprobare a rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 va
conține și structura din Anexa Nr.1 atașată prezentului raport.
Față de cele menționate găsesc oportună și necesară aprobarea rețelei școlare de pe raza
teritorial administrativă a orașului Murfatlar pentru anul școlar 2020-2021, drept pentru care supun
aprobării Consiliului Local acest proiect.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor aferente
semestrelor II al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de
stat;
Având în vedere comunicările unităților de învățământ, aprobate în Consiliile de Administraţie ,
în şedinţa de consiliu de administraţie din data de 22.01.2020 ( Liceul Teoretic Murfatlar ) ,
respectiv 23.01.2020 ( Şcoala Generala A V Radulescu ) si în baza hotărârilor emise de consiliile
de administraţie, se propun urmatoarele burse :
-burse de merit = 253
-burse de ajutor social = 7
Astfel , ținând cont de adresele unităților de învățământ de pe raza oraşului nostru, Școala
Gimnazială ”A.V Rădulescu” cu nr. 177/13.02.2020 și înregistrată la Primăria Orașului Murfatlar
cu nr.984/13.02.2020, respectiv Liceul Teoretic Murfatlar cu nr. 219/31.01.2020 și înregistrată la
Prmăria Orașului Murfatlar cu nr. 680/03.02.2020 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
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burselor aferente semestrului al II-lea al anului şcolar 2019-2020 , dupa cum urmează:
1. Numărul total al burselor = 260, structurate in funcţie de tipul bursei astfel:
-burse de merit = 253
-burse de ajutor social, conf art.11, art.12 = 2
-burse ajutor social, conf. Art.13(a) = 5
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:
10.070 lei *3,75 luni = 37.762 lei
-burse de ajutor social = 70 lei/luna (conf.art. 11, art.12 din Ordin 5576/011-familii cu
venituri reduse)
-burse de ajutor social = 100 lei/luna (conf.art.13,lit.a din Ordin 5576/2011-motive medicale)
2 x70 = 140 lei / luna
5 x100 = 500 lei / luna
TOTAL = 640 lei/luna
640 lei *4 luni = 2.560 lei
Total burse semetrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020 = 40.322 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 al II-lea 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.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari pe terenul ce apartine
domeniului public al orasului Murfatlar,
jud Constanta ,
pentru “Bransament de
alimentare cu apa locuinta situata pe str.Visinului , nr. 24,sat Siminoc, oras Murfatlar , jud.
Constanta”, la solicitarea dl Vasile Nicolae;

Cu privire la
– obtinerea acordului Consiliului Local oras Murfatlar, pentru lucrari pe
domeniul public al orasului Murfatlar, necesare pentru ,, Bransament de alimentare cu apa
locuinta “ situat in sat Siminoc, str. Visinului, nr.24, am constatat urmatoarele:
- terenul este situat in intravilan sat Siminoc,U.T.R. A1 , str.Visinului, nr. 21, conform
Plan de situatie.
Alimentarea cu apa potabila se va realiza dintr-un bransament din teava Dn32 mm PEHD,
ce se va alimenta din conducta de distributie Dn 63 mm PEHD existent pe str. Visinului.
-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 17 voturi pentru.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari pe terenul ce apartine
domeniului public al orasului Murfatlar,
jud Constanta ,
in vederea racordarii la
canalizare si alimentare cu apa la reteaua Raja C-ta a locuintei personale situata in oras
Murfatlar,str.G-ral Vasile Milea ,nr.7A, la solicitarea d-nei Bazan Cornelia Elena;
Vazand cererea d-nei Bazan Cornelia Elena cu privire la
– obtinerea acordului
Consiliului Local oras Murfatlar, pentru lucrari pe domeniul public - in vederea racordarii la
canalizare si alimentare cu apa la reteaua Raja C-ta a locuintei personale situate in oras
Murfatlar,str.G-ral Vasile Milea ,nr.7A , am constatat urmatoarele:
- terenul este situat in intravilan oras Murfatlar ,str.G-ral Vasile Milea ,nr. 7A , conform
plan de situatie.
Alimentarea cu apa potabila se va realiza dintr-un bransament din teava Dn32 mm PEHD,
ce se va alimenta din conducta de distributie Dn 300 mm AZBO de pe str.G-ral Vasile Milea.
- Evacuarea apelor uzate se va face printr-un racord de canalizare din conducta PVC-U Dn
160 mm in colectorul menajer Dn 160 PVC-U existent pe str. G-ral Vasile Milea.
-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 apartinind domeniului public local va fi adus imediat la
starea initiala prin grija si cheltuiala investitorului.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari pe terenul ce apartine
domeniului public al orasului Murfatlar,
jud Constanta ,
in vederea racordarii la
canalizare menajera a locuintei personale situata in
oras Murfatlar,str.Nicolae
Balcescu ,nr.20-22 lot 2, la solicitarea dl. Ghengeaua Constantin;
Vazand cererea nr.1643 din 13.03.2020 a d-lui Ghengeaua Constantin cu domiciliul in
oras Murfatlar str.Nicolae Balcescu nr.20, cu privire la – obtinerea acordului Consiliului Local
oras Murfatlar, pentru lucrari pe domeniul public - in vederea racordarii la canalizare menajera a
locuintei personale situate in oras Murfatlar,str.Nicolae Balcescu ,nr.20-22 lot 2 , am constatat
urmatoarele:
- terenul este situat in intravilan oras Murfatlar ,str.Nicolae Balcescu ,nr. 20-22 lot 2 ,
conform plan de situatie.

- Evacuarea apelor uzate se va face printr-un racord de canalizare din conducta PVC-KG Dn
160 mm in colectorul menajer Dn 25 cm existent pe str. Nicolae Balcescu.
-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 apartinind domeniului public local va fi adus imediat la
starea initiala prin grija si cheltuiala investitorului.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de personal pentru aparatul de
specialitate al primarului orasului Murfatlar;
Potrivit prevederilor
- art. 129 alin. 2 lit. a si alin. 3 lit. c, art. 196 alin 1 lit a din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ
Avand in vedere:
- propunerile de numire in functii publice in urma concursurilor de recrutare si dispozitiile de
numire,
- dispozitia de incetare a raportului de munca pentru d-na Paltanea Maria,
- dispozitia de incetare a contractului individual de munca pentru d-na Chisoiu Fildis
- Art. 404 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
Modificarile propuse fata de statul de personal aprobat prin HCL 88/2019 sunt urmatoarele:
I. Pentru functia publica
Avand in vedere faptul ca d-na Dumitrascu Simona Alina a intrat in concediul de crestere a
copilului pana la varsta de 2 ani, functia de inspector clasa I grad profesional asistent a ramas
temporar vacanta.
Avand in vedere propunerile de numire 506/23.01.2020, 1164/21.02.2020, 1187/24.02.2020,
s-au emis dispozitiile de numire pentru functia publica de conducere arhitect sef Pavel Dan si
pentru functiile publice de executie consilier clasa I grad profesional superior Samedin Irina Silvia
si inspector clasa I grad profesional principal Ion Mariana Ancuta
Avand in vedere ca d-na Paltanea Maria a iesit la pensie, functia publica referent clasa III grad
profesional superior ocupata pana la data de 16.03.2020 de catre aceasta a ramas vacanta. Propun
transformarea acestei functii din referent clasa III grad profesional superior in functie publica de
executie vacanta referent clasa III grad profesional debutant in cadrul compartimentului asistenta
sociala autoritate tutelara
Propun transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă consilier, clasa I, gradul profesional
principal, nivel studii superioare prevăzută în compartimentul cadastru tehnic imobiliar, din cadrul
structurii arhitectului şef, în funcţia publică de execuţie vacantă consilier, clasa I, gradul profesional
debutant, nivel studii superioare în acelaşi compartiment
Total funcţii publice existente
Funcţii publice de conducere
Functii publice de executie

57 din care :
6
51

II. Pentru personalul contractual
Avand in vedere cerere d-nei Chisoiu Fildis prin care solicita incetarea contractului de
munca, postul referent studii medii, ocupat de aceasta a ramas vacant.

Avand in vedere rezultatul concursului de ocupare functie publica prin care d-na Samedin
Irina Silvia a ocupat functia publica de executie vacanta consilier clasa I grad profesional superior
postul de consilier administratie publica din cabinetul primarului a ramas vacant. Propun
transformarea postului de execuţie vacant consilier administratia publica, nivel studii superioare
prevăzut în cabinetul primarului, în funcţia publică de execuţie vacantă consilier administratia
publica, nivel studii medii în cabinetul primarului.
In concluzie consider ca este necesara aprobarea modificării statului de personal întocmit
pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Murfatlar.
Luand in considerare faptul ca aceste modificari se fac cu incadrarea in numarul maxim de
posturi aprobat pentru institutia noastra in anul 2020 si in fondurile bugetare anuale aprobate.
Fata de cele mentionate supunem aprobarii modificarea statului de personal pentru aparatul de
specialitate al primarului conform anexei 1 atasate.
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
abtineri ( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl. Samoila si
Dl Bradeanu).
10. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării Proiectului nr. 1724-Pr.2014, a
indicatorilor
tehnico-economici
și
devizului
general
pentru
obiectivul
de
investitii ,,Reabilitare si modernizare 26 străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța”;
Analizand proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Proiectului nr. 1724-Pr.2014,
a indicatorilor tehnico-economici și devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si
modernizare 26 străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța” am constatat următoarele:
Contractul de lucrări nr. 1649/09.03.2016 încheiat cu SC TELOR INVEST SRL, pentru
executarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare si modernizare 26 străzi în orașul Murfatlar,
județul Constanța” a fost reziliat de plin drept prin notificarea nr. 7979/20.11.2018 și nu mai există
posibilitatea reluării lor în condițiile contractate initial.
În acest sens, nu se pot asigura condiții de conservare a lucrărilor începute, iar prelungirea
situației actuale duce la degradări ale lucrărilor executate parțial și implicit la creșterea costurilor de
refacere și finalizare, este necesară reluarea procedurilor de achiziționare de lucrări și finalizarea
acestora, cât mai repede posibil.
În urma rezilierii de plin drept a contractului de lucrări nr. 1469/09.03.2016 pentru
neîndeplinirea obligațiilor asumate de către SC TELOR INVEST SRL s-a încheiat procesul verbal
de recepţie parțială nr. 276/14.01.2019 şi Anexa nr. 1 privind stadiul fizic de execuţie a construcţiei
aferente investiţiei ,,Reabilitarea şi modernizarea a 26 de străzi, oraş oraşul Murfatlar, jud.
Constanţa”.
S-a întocmit expertiză tehnică pentru un număr de 11 străzi din cadrul obiectivului de
investiții ,,Reabilitarea şi modernizarea a 26 de străzi, oraşul Murfatlar, jud. Constanţa”, așa cum
s-a solicitat de către comisia de recepție parțială, prin procesul verbal de recepție parțială nr.
276/14.01.2019.
În aceste condiții, s-a realizat actualizarea proiectului tehnic nr. 1724-Pr.2014 privind
obiectivul de investiții ,,Reabilitarea şi modernizarea a 26 de străzi, oraş Murfatlar, jud.
Constanţa” de către SC ECO TERRA PROIECT SRL, s-a întocmit Referatul privind verificarea
de calitate a proiectului de către verificatorul de proiecte CHIRICĂ ANTON, s-au semnat și
ștampilat planurile străzilor care au fost expertizate din punct de vedere tehnic de către expertul
tehnic Stelea Laurențiu.

De asemenea, în Actul adițional nr. 3/5449/02.10.2018 la contractul de finanțare pentru
PNDL nr. 10695/10.06.2015, înregistrat la UAT oraș Murfatlar sub nr. 6968/15.10.2018, se
menționează că durata contractului de finanțare nu poate depăși data de 31.12.2020.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
11. Proiect de hotarare privind “Aprobarea documentatiei de urbanism - elaborare P.U.Z in
vederea modificarii reglementarilor urbanistice pentru parcelele cu IE 101066 si IE 103440
aprobate in P.U.Z Proiect nr. 20/2014- Introducere in intravilan oras Murfatlar si parcelare
12 ha, teren proprietate privata pentru realizare cartier rezidential cu dotari”.
Analizand proiectul de hotatrare privind “Aprobarea documentatiei de urbanism- elaborare
P.U.Z. in vederea modificarii reglementarilor urbanistice pentru parcelele cu IE 101066 si IE 103440
aprobate in P.U.Z. ”Introducere in intravilan oras Murfatlar si parcelare 12 ha. teren proprietate
privata pentru infiintare cartier rezidential cu dotari” H.C.L. nr. 45/2016”,
am costatat
urmatoarele;
Suprafata de teren studiata prin P.U.Z. este de 14 505,00 mp
Suprafata terenului ce a generat P.U.Z. este de 4 000,00 mp.
Terenu, respectiv parcelele IE 101066 si IE 103440 in suprafata de 4 000,00 mp, este
situat in partea de N. a orasului Murfatla, si include terenuri aflate in intravilan.
Terenul in suprafata de 4 000,00 mp are urmatoarele vecinatati:
- La NORD- strada Opalului,
- La SUD- strada Salcamilor,
- La EST - parcela IE 103536 si drum de acces privat,
- La VEST- strada Cristalelor.
Prin documentatia de urbanism P.U.Z. s-a analizat posibilitatea
modificarii
reglementarilor urbanistice pentru parcelele IE 101066 si IE 103440 in sensul schimbarii utilizarilor
admise pentru cele
2 parcele studiate. Se propune includerea ambelor parcele in”zona mixta M”, zona din care una din
cele doua parcele face deja parte. Celelalte terenuri din zona studiata nu-si schimba reglementarile
urbanistice.
-Functiuni admise propuse: functiuni administrative, financiar-bancare, comerciale,
comerciale-tertiare si servicii tehnice, cultura, invatamant, sanatate, turism, servicii aferente zonelor
de locuinte, echipamente publice aferente zonelor de locuinte, locuinte si case de vacanta.
Aceste functiuni indeplinesc conditiile de mediu conform avizului nr. 6552RP din 12.8.2019
(adoptare fara aviz de mediu) si conditiile de Sanatate Publica conform “Notificare-Asistenta de
specialitate in Sanatate Publica” nr. IMA1128R din 19.08.2019.
- P.O.T.=70%, C.U.T.=3,5 (pentru P+4), regim de inaltime maxim = P+4,
- inaltimea maxima la cornisa sau streasina=16,5m
Accesul auto si pietonal se va face prin relatie de dreapta din strada Salcamilor care se
intersecteaza cu DN22C la km.42+763 stanga.
Racordul la utilitati se va face la retelele existente in zona conform avizelor furnizorilor de
utilitai SC RAJA SA Constanta si SC ENEL Distributie Dobrogea SA, pe care beneficiarul le va
obtine la faza intocmirii documentatiei D.T.A.C. pentru eliberarea autorizatiei de construire.
Celelalte reglementari privind modalitatea de depopzitare a deseurilor menajere, sistemul de
incalzire sau modalitatea de colectare si evacuare a apelor pluviale vor respecta prevederile din
P.U.Z.
Lucrarile de amenajare la drumuri de acces auto si petonal in interiorul zonei studiate se vor
realiza pe baza de autorizatie de construire separata ca “LUCRARI PE DOMENIU PUBLIC”
urmand ca dupa executia si receptia investitiei drumurile de acces, sa ramana cu caracter public,

inscrisa in domeniul public indiferent daca investitia este executata din surse (cheltuiei) publice
sau private.
Prevederile Legii nr 350/2001 si respectiv ale
HCL 107/2012 privind “Implicarea
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului” au fost
respectate si sunt prezentate in Raportuul informarii si consultarii publicului, anexa la prezentul
raport.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
12. Proiect de hotarare privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului
Local al orasului Murfatlar, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Ţinând cont de prevederile art. 50 şi art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 intitulată „Măsuri de
primă urgenţă cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea
stării de urgenţă pe teritoriul României, emis de Preşedintele României, prin care s-a stabilit
obligaţia autorităţii publice locale de a lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel ȋncât să fie
evitat contactul direct ȋntre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare,
precum şi obligaţia de a asigura desfăşurarea optimă a activităţii, cu asigurarea prevenţiei şi
reducerea riscului de ȋmbolnăvire;
In conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 1/1999 privind
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
autorităţile civile ale administraţiei publice continuă exercitarea atribuţiilor care nu au fost
transferate ȋn competenţa autorităţilor militare şi a altor autorităţi publice, prevăzute ȋn decretul de
instituire a stării de asediu sau de urgenţă;
In conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 1/1999 privind
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice au
obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite ȋn prezenta ordonanţă de urgenţă, ȋn actele
normative conexe, precum şi ȋn ordonanţele militare sau ȋn ordine, specifice stării instituite.
In contextul declarării de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stării de urgenţă pentru
sănătatea publică cu impact internaţional şi ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul
teritoriului României, de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare ȋn perioada
imediat următoare cu coronavirusul COVID-19, de hotărâri ale Comitetului Naţional pentru Situaţii
Speciale de Urgenţă, prin care se impune analizarea desfăşurării muncii la domiciliu, se impune
luarea unor măsuri excepţionale, alternative de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al
orașului Murfatlar şi a comisiilor de specialitate, prin mijloace electronice pe o platformă on-line
de videoconferinţă.
Având ȋn vedere că activitatea administraţiei publice locale se exercită fără ȋntreruperi, cu
respectarea prevederilor legale, cu obligaţia de a răspunde nevoilor societăţii.
In baza prevederilor legale invocate se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind
stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al orașului Murfatlar, ȋn situaţii
excepţionale constatate de autorităţile abilitate.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
Dna. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
TURICA DESPINA

SECRETAR GENERAL,
FLORIN VINTILA

