ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCA
Proces verbal
Incheiat azi 30.04.2020
Consilieri prezenti:
1 Moale Cristina
2 Samoila Marian
3 Bradeanu Adrian
4 Gherghin Nicusor
5 Branescu Nicu
6 Anton Ion
7 Manea Ilie
8 Corman Adrian
9 Munteanu Mihaela

10
11
12
13
14
15
16
17

Marincea Nicolaie
Sova Gabriel
Turica Despina
Cucuveanu Elena
Oita Dumitru
Pana Ion
Mustafa Belghin
Condurachi Costica

Sedinta ordinara este legal convocata de Primarul Orasului Murfatlar conform Dispozitiei
nr.123 din 24.04.2020.
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 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
29.286.573 lei si lista de investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli , prin HCL nr
19 / 26.03.2020.
Urmare analizei executiei bugetului local emis de Trezoreria Municipiului Constanta in
data de 22.04.2020 , se constata depasirea prevederilor bugetare fata de bugetul din
26.03.2020 cu suma de 160.000 lei ( conform anexa nr 1).
Suma de 160.000 lei se repartizeaza astfel :
- la capitolul 65.02 , suma de 30.000 lei , cheltuieli materiale ;

- la capitolul 67.02 , suma de 80.000 lei , cheltuieli materiale ;
- la capitolul 84.02 , suma de 50.000 lei , la care se adauga si suma de 17.755 lei , tot la
cheltuieli materiale , reprezentand valoarea fondului de rezerva.
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Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2020 , atat la partea de
venituri , cat si la partea de cheltuieli , modificandu-se corespunzator capitolele bugetare
mentionate mai sus .
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Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 , va fi
de 29.446.573 lei
, repartizat pe capitole bugetare astfel : sectiunea de
functionare :15.550.373 lei si sectiunea de dezvoltare : 13.896.200 lei .
Suma de 979.413 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
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 indreptarii erorii materiale strecurate in HCL
nr. 16 din 24.02.2020 ;
Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea indreptarii erorii materile strecurate in
HCL nr. 16 din 24.02.2020 am constatat următoarele:
Intrucat in sedinta extraordinara din data de 24.02.2020 s-a strecurat o eroare materiala in
HCL nr. 16 din 24.02.2020 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”, propun indreptarea erorii materiale,
iar Art.1, Art. 2, Art. 3 si Art.4 care vor avea urmatorul cuprins:
“Art.1 - Aprobarea indreptarii erorii materile strecurate in HCL nr. 16 din 24.02.2020 in
sensul ca, tarifele aplicate vor intra in vigoare incepand cu data de 01.03.2020, si nu incepand
cu luna ianuarie cum eronat a fost mentionat in Art.1 din HCL nr. 16 din 24.02.2020;
Art.2 - Aprobarea modificarii titlului HCL nr. 16 din 24.02.2020 conform art.1 din
prezenta hotarare care va avea urmatorul continut “Hotararea privind aprobarea tarifelor
distincte aplicate la beneficiarii serviciilor de salubrizare prestate la nivelul Unitatii
Administrativ Teritoriale incepand cu luna Martie 2020, si incheierea unui act aditional la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1995/24.03.2014”;
Art.3 - Aprobarea modificarii Art.1 din HCL nr. 16 din 24.02.2020 conform art.1 din
prezenta hotarare care va avea urmatorul continut “Art.1 -Aprobarea tarifelor distincte aplicate
la beneficiarii serviciilor de salubrizare prestate la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale
incepand cu luna Martie 2020, conform anexei 1 parte integranta din prrezenta hotarare”
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Art.4 - Aprobarea incheierii unui Act aditional la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare nr. 1995/24.03.2014, in sensul prevazut la Art.1, al carui model este
prezent in Anexa nr. 2 parte integranta din prezenta hotarare”.
Celelalte dispozitii ale HCL nr.16 din 24.02.2020 raman neschimbate.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
3. 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” situat pe str.Rasaritului, nr. 12, Lot 3,sat Siminoc, oras
Murfatlar , jud. Constanta”, la solicitarea d-nei Goria Angelica-Aurora;
Vazand cererea nr.2149 din 13.04.2020 a d-nei Goria Angelica-Aurora cu privire
la – obtinerea acordului Consiliului Local oras Murfatlar, pentru lucrari pe domeniul public
al U.A.T. Murfatlar, necesare pentru ,, Bransament de alimentare cu apa locuinta “ situat
in sat Siminoc, str. Rasaritului, nr.12, Lot 3, am constatat urmatoarele:
- terenul este situat in intravilan sat Siminoc,U.T.R. A1 , str. Rasaritului, nr. 12, lot 3,
cu iesire pe str. Secerisului, 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 110 mm PEHD existent pe str.
Secerisului.
-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.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii nomenclatorului
stradal al orasului Murfatlar;
Văzând Cererea subcrisei Fair &Full Insolvency Consulting S.P.R.L. cu sediul în
Municipiul Constanța, str. Siretului, nr. 29, jud. Constanța, înregistrată la Primăria Oraş
Murfatlar cu nr. 1934/01.04.2020;
cu privire la înscrierea în nomenclatorul stradal al Oraşului Murfatlar, ca urmare a
dobândirii unor imobile, am constatat următoarele:
A) Prin sentința civilă nr. 1659/2311.2018 și procesul verbal de licitație din data de
13.06.2006 S.C Murfatlar România SA a achiziționat prin licitație publică organizată de
Direcția Finanțelor Publice Constanța în data de 13.06.2006 imobilele/construcțiile ce se află
amplasate pe terenul in suprafață măsurata de 10190 mp conform planului de situație întocmit
de PFA Murat Erchean acesta nu se află pe Calea București nr.1 cum eronat este menționat și
se va înscrie în nomenclatorul stradal pe str. Calea București, nr. 2L, Orașul Murfatlar, Jud.
Constanța.
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.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce apartin
domeniului privat al orasului Murfatlar;
Văzând proiectul de hotărâre privind “Actualizarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului privat al orașului Murfatlar” am constatat următoarele:
1.Având în vedere adresa Fair&Full Insolvency Consulting S.P.R.L. înregistrată la Primăria
Oraş Murfatlar sub nr. 1934/01.04.2020;
Conform planului de situație întocmit de către Murat Erchean în coordonate STEREO’70 s-a
identificat suprafața de teren de 10.190 mp , în intravilan situat în Oraș Murfatlar, str. Calea București,
nr. 2L, având următoarele caracteristici și vecinătăți:
- Teren curți construcții în suprafață de 10.190 mp, și suprafața construită la sol 2966 mp,
situat pe str. Calea București nr. 2 L care se invecinează cu:
La NORD- proprietate particulară IE:103094, drum de exploatare, proprietate
particulară IE:103093;
La SUD- proprietate particulară IE:101855, drum de exploatare, proprietate particulară
IE:101870;
La EST- proprietati particulară IE:101093;
La VEST- proprietate particulară, IE:101855, 103094;
Față de cele menționate mai sus se actualizează și se introduce poziția 271 din inventarul
bunurilor ce aparțin domeniului privat al orașului Murfatlar, dupa cum urmează:
-Denumirea bunului:Teren intravilan
- Zona: Teren intravilan situat pe str. Calea București nr. 2L, Oraș Murfatlar,
- Suprafață teren: 10.190 mp
-Valoarea de inventar- lei:
- Observații: Nr.
Crt.
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271

Teren
intravilan

Oras Murfatlar
Str.
Calea
București

Nr.
Imobil
2L

10.190
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INVENTAR-L
EI
578.284,00

OBSERVAȚII

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).
Dl Samoila arata ca la blocul de garsoniere a avut loc un incendiu si propune acordarea
unui ajutor de urgenta.
Dl Bradeanu solicita suspendarea Clubului Sportiv pe perioada de stare de urgenta.
Dna. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE,
TURICA DESPINA

SECRETAR GENERAL,
FLORIN VINTILA

