ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 30.07.2020
Consilieri prezenti:
1 Manea Ilie
2 Marincea Nicolaie
3 Oita Dumitru
4 Moale Cristina
5 Corman Adrian
6 Sova Gabriel
7 Branescu Nicu
8 Munteanu Mihaela
9 Turica Despina

10
11
12
13
14
15
16
17

Pana Ion
Bradeanu Adrian
Samoila Marian
Anton Ion
Cucuveanu Elena
Gherghin Nicusor
Condurachi Costica
Mustafa Belghin

Sedinta ordinara este legal convocata de Primarul Orasului Murfatlar conform
Dispozitiei nr.211 din 24.07.2020.
Dl. Pana Ion il propune ca presedinte de sedinta pe domnul Bradeanu.
Doamna Moale il propune pe dl Manea Ilie. Se supune la vot si a fost ales dl
Manea.
Dl Presedinte supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba in
unanimitate.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de
investitii pentru 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 nr
19089 din 15.07.2020 de la Consiliul Judetean Constanta , prevederile 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 29.536.573 lei si lista de investitii , anexa a bugetului de
venituri si cheltuieli , prin HCL nr 40 / 22.06.2020 .
Urmare analizei executiei bugetului local emis de Trezoreria Municipiului
Constanta in data de 22.07.2020 , se constata depasirea prevederilor bugetare
fata de bugetul din 09.06.2020 cu suma de 50.000 lei ( conform anexa nr 1).
Suma de 50.000 lei se repartizeaza astfel :

- la capitolul 66.02 , suma de 5.000 lei , cheltuieli materiale
;
- la capitolul 67.02 , suma de 45.000 lei , alocatii bugetare sport ;
De asemenea prin HCL 195/13.07.2020 a fost repartizat unitatii noastre suma
de 400.000 lei pentru dezvoltare locala , plati restante , arierate .
Modificarile privesc prevederile bugetului
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CAPITOL BUGETAR

51.02 Autoritati publice
54.02 Alte servicii publice generale
55.02 Tranzactii priv dat publica si impr
61.02 Ordine publica si siguranta
natioala
65.02 Invatamant
66.02 Sanatate
67.02 Cultura , recreere si religie
68.02 Asigurari si asistenta sociala
70.02 Locuinte , servicii si dezv publica
74.02 Protectia mediului
84.02 Transporturi si comunicatii
97.02 Rezerve
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partea de venituri , 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 29.986.573 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel : sectiunea de
functionare :16.090.373 lei si sectiunea de dezvoltare : 13.896.200 lei .
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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 15 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl
Sova, Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, D-na Munteanu, Dl Corman, D-na Moale,
Dl. Mustafa
Dl.Anton, Dl. Gherghin, , D-na Cucuveanu, Dl. Samoila si Dl
Bradeanu) si 2 abtineri (Dl. Pana si Dl Condurachi)
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii unui contract de inchiriere;
Analizând solicitarea dl. MARIN OVIDIU, cu domiciliul in mun.Constanţa,
Bulevardul Tomis nr.257, bloc L5, etaj 3, ap.56, judeţul Constanţa, care prin cererea
inregistrată la Primăria oraş Murfatlar cu nr.4150/14.07.2020, care solicită cesiunea
contractul de inchiriere nr. 2531/01.02.2006, am constatat următoarele:
- Conform contractului de inchiriere nr.2531/01.02.2006 pe suprafata de teren
de 19,20 mp situat in oraş Murfatlar, Aleea Liliacului, nr. 5A, judeţul Constanţa este
amplasată o construcţie provizorie reprezentând un garaj.
- Chiria este achitata la zi;
Faţă de cele menţionate, propun cesiunea contractului de inchiriere
nr.2531/01.02.2006 in favoarea d-lui SAMOILĂ COSTEL, cu domiciliul in oraş
Murfatlar, str.Mihai Eminescu nr.58, bl.A11, sc.B, etj.4, ap.39, judeţul Constanţa.
Se supune la vot si

se aproba cu 17 voturi pentru.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului activitatii asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap grav incadrati la Primaria orasului
Murfatlar pe semestrul I al anului 2020;
Conform prevederilor art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată, art.29,
alin.1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

375.000

281.000
1.500.000

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată, Direcţia de Asistenţă Socială de la
nivelul aparatului de specialitate al primarului oraşului prezintă semestrial Consiliului
Local un raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap.
Având în vedere prevederile art.29, alin.1 din HG nr. 268/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi
actualizată,
propun aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de
asistenții personali ai persoanelor încadrate în grad de handicap grav în semestrul I
al anului 2020.
Se supune la vot si

se aproba cu 17 voturi pentru.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale a orașului Murfatlar pentru perioada 2020-2025;
Conform Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii
orientative de personal - Anexa 2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare
al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale
municipiilor și orașelor, una din atribuțiile Direcției de asistență socială în domeniul
organizării, administrării și acordării serviciilor sociale este elaborarea, în
concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale
identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor soiale, pe termen mediu și lung,
pentru o perioadă de 5 ani, respectiv 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului
local și răspunde de aplicarea acesteia.
Având în vedere prevederile art. 3 alin 2 lit. a și art. 4 din Hotărârea nr.
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal - Anexa 2,
propun aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a orașului Murfatlar
pentru perioada 2020-2025.
Se supune la vot si

se aproba cu 17 voturi pentru.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru serviciul de
iluminat public al orasului Murfatlar, precum si achizitia directa prin incheierea
contractului de delegare a gestiunii serviciului;
Dl. Samoila in numele P.N.L. invoca faptul ca impactul contractului de
mentenata Iluminat public este unul important si propune amanarea acestui
punct.
Se supune la vot propunerea de amanare, rezultatul votului fiind 7 voturi
pentru amanare si 10 impotriva.
Se da citire Proiectului de hotarare:
Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (1) si art. 8 alin. (1) si ale prevederilor art.
29 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 29 alin. (8) lit. b) si alin. (9) din Legea serviciilor

comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
Avand in vedere prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;
Avand in vedere Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat
Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007;
Avand in vedere Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat
prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007
Avand in vedere prevederile
art. 1 si art. 6, din Hotararea Consiliului Local
Murfratlar,
Nr. 51/30.05.2018, prin care s-a aprobat GESTIUNEA DELEGATA si
REGULAMENTUL SERVICIULUI de ILUMINAT PUBLIC din Orasul Murfatlar.
Avand in vedere prevederile art. 129 alin 1, alin 7, lit.n din OUG 57/2019 CODUL ADMINISTRATIV;
In baza art. 139 din OUG 57/2019 - CODUL ADMINISTRATIV;
P R O P U N CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI MURFATLAR
-Aprobarea Caietului de sarcini a serviciului de iluminat public din Orasul
Murfatlar, conform Anexei 1, si care va deveni anexa la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de iluminat public.
-Achizitia directa de servicii, in temeiul art. 29 alin. (8) lit. b) si alin. (9) din
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, coroborat cu art. 7, alin.
(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv activitatea de iluminat
public, din Orasul Murfatlar, judetul Constanta, prin incheierea unui contract de
achizitie publica de servicii, conform Anexei 2, intre Primaria Orasului Murfatlar in
calitate de delegatar/achizitor si o societate de profil care detine atestat de la ANRE,
in calitate de delegat/operator. Valoarea contractului nu va depasi suma de 133.000
ron fara TVA si se va incheia pe o durata de 2 (doi) ani;
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl
Sova, Dl Oita, Dna Turica, Dl Marincea, Dl Corman, D-na Moale, Dl. Mustafa
D-na Munteanu) si 7 impotriva( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl.
Pana, D-na Cucuveanu, Dl. Samoila si Dl Bradeanu).
6. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate
al primarului oraşului Murfatlar, aprobarea modificării statului de funcţii şi
de personal pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Murfatlar şi
aprobarea organigramei pentru aparatul propriu al primarului oraşului
Murfatlar.
Dl Samoila propune amanarea discutiilor la prezentul Proiect de Hotarare
si se supune la vot propunerea de amanare, iar rezultatul este de 8 voturi pentru
si 9 impotriva.
Se da citire Proiectului de Hotarare:

Potrivit prevederilor
- art. 129 alin. 2 lit. a si alin. 3 lit. c, art. 196 alin 1 lit a, art. 370, din
Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
Având în vedere:
- adresa comunicare dosar nr 3828/118/2020 primită de la Tribunalul Constanţa,
secţia contencios administrativ
- adresa nr 61217/2020 primită de la ANFP
- Art. 404 din Ordonanţa de Urgenţa nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ
- raportul final al examenului de promovare în grad profesional superior
pentru funcţionarii publici care au îndeplinit condiţiile de promovare,
- HCL nr. 88/18.12.2019 privind aprobarea reorganizarii aparatului de
specialitate al primarului orasului Murfatlar,
aprobarea modificarii statului de
personal pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Murfatlar si aprobarea
modificarii organigramei pentru aparatul propriu al primarului orasului Murfatlar,
- HCL nr. 42/30.06.2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi de
personal pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Murfatlar
Faţă de structura organizatorică anterioară, aprobată prin HCL nr. 42/30.06.2020,
intervin urmatoarele modificări:
I. Pentru funcţia publică
Având în vedere art. 370, art. 382 alin 2, art. 407 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, propun transformarea funcţiei publice
de execuţie inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului
cultură - Casa de cultură în post contractual de execuţie inspector specialitate, treapta
II, compartimentul cultură - casa de cultură
Luând în considerare cele de mai sus, prevederile HCL nr 88/18.12.2019
privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului oraşului
Murfatlar, aprobarea modificării statului de personal pentru aparatul de specialitate
al primarului orasului Murfatlar si aprobarea modificării organigramei pentru aparatul
propriu al primarului oraşului Murfatlar, cu privire la transformarea postului
contractual de execuţie inspector specialitate, treapta II, compartimentul cultură - casa
de cultură în funcţia publică de execuţie inspector, clasa I, grad profesional asistent
din cadrul compartimentului cultură - Casa de cultură, nu işi mai găsesc
aplicabilitatea.
În urma promovării examenului, având în vedere dispoziţiile emise de
primarul oraşului Murfatlar, de promovare în funcţia publică pentru Costea Ana Maria
şi Memet Ergean, aceştia trec pe grad profesional superior celui deţinut anterior.
În concluzie este necesară revizuirea structurii organizatorice a aparatului de
specialitate al primarului oraşului Murfatlar şi aprobarea modificării organigramei şi a
statului de funcţii şi de personal, întocmit pentru aparatul de specialitate al primarului
oraşului Murfatlar, asfel:
Total funcţii publice existente

57 din care :

Funcţii publice de conducere
Functii publice de executie
Total funcţii publice propuse
Funcţii publice de conducere
Functii publice de executie

6
51
56 din care :
6
50

Luând în considerare faptul că aceste modificări se fac cu încadrarea în
numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţia noastră in anul 2020 şi în
fondurile bugetare anuale aprobate,
Faţă de cele menţionate propun dezbaterea şi aprobarea reorganizării
aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, aprobarea modificării
statului de funcţii şi de personal pentru aparatul de specialitate al primarului conform
anexei 1 ataşate şi aprobarea organigramei ataşată în anexa 2, în consecinţă.
Dupa prezentarea Proiectului de hotarare, Dl Primar arata ca, un grup de 8
consilieri au depus un amendamentcare contiine propunerea de reducere a
postului despre care se vorbeste in Proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus iar rezultatul
votului este urmatorul: 9 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova, Dl Oita,
Dna Turica, Dl Marincea,
Dl Corman, D-na Moale, Dl. Mustafa)
si 8
impotriva( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu,
D-na Munteanu, Dl. Samoila si Dl Bradeanu).
Dl Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE,
MANEA ILIE

SECRETAR GENERAL,
FLORIN VINTILA

