ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
al sedintei extraordinare
Incheiat azi 14.09.2020
Consilieri prezenti:
1 Condurachi Costica
2 Anton Ion
3 Samoila Marian
4 Pana Ion
5 Gherghin Nicusor
6 Sova Gabriel
7 Bradeanu Adrian
8 Cucuveanu Elena
9 Munteanu Mihaela

10
11
12
13
14
15
16
17

Branescu Nicu
Corman Adrian
Manea Ilie
Moale Cristina
Turica Despina
Oita Dumitru
Marincea Nicolaie

Consilieri absenti: Mustafa Belghin
Sedinta extraordinara este legal convocata de Primarul Orasului Murfatlar
conform Dispozitiei nr.252 din 10.09.2020.
Dl Presedinte supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba in
unanimitate. Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 16 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a
categoriilor de cheltuieli prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru
obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din satul
Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa”;
Văzând proiectul de hotărâre cofinanţării de la bugetul local a categoriilor de
cheltuieli prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de
investiţie ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş
Murfatlar, jud. Constanţa”, vă aduc la cunoștință următoarele:
În urma actualizării devizului general al obiectivului de investiţie ,,Reabilitare
și modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud.
Constanţa” (prin scăderea sumelor ce au fost decontate de la bugetul de stat şi bugetul
local până la această dată), valoarea totală necesară pentru realizarea obiectivului de
investiţii, pentru anul 2020 este de 12.761.136,53 lei cu TVA (buget de stat + buget
local), din care:
- de la bugetul de stat suma de 11.871.162,98 lei cu TVA (cap. 4 Construcţii şi
instalaţii – sistem rutier, şanţuri şi rigole, trotuare, consolidare pod km 0+533, podeţ
km 4+265, podeţ km 5+468,90, siguranţa circulaţiei, terasamente, lucrări racordare
DN3 – 11.083.426,25 lei, cap. 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier - 5.1.1.

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 68.556,20 lei, 5.3.
Cheltuieli diverse şi neprevăzute – 719.180,53 lei;
- de la bugetul local suma de 889.973,55 lei cu TVA (cap. 3.7. Consultanţă –
11.900 lei; 3.8. Asistenţă tehnică – 110.950,00 lei; 4.1. Sistem rutier – 157.117,71 lei,
Trotuare – 157.117,71 lei, Parcări – 378.474,39 lei; 5.2. Comisioane, taxe, cote, costul
creditului – 74.413,74 lei).
Anexez prezentului raport de specialitate următoarele:
- Devizul general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică
pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din
satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa”, pentru anul 2019 - 2020, întocmit de
ing. Apostol Vasile (proiectant SC VAMIG SRL).
Se supune la vot si NU se aproba, numarul de voturi fiind: 7 voturi impotriva
( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl. Samoila
si Dl Bradeanu) si 9 abtineri (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova, Dl Oita, Dna
Turica, Dl Marincea, D-na Moale, Dl. Corman si D-na Munteanu);
2. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat după
încheierea contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de
investiţii ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş
Murfatlar, jud. Constanţa”;
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după
încheierea contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare
și modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud.
Constanţa”, vă aduc la cunoștință următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4 din Ordinul nr. 1851/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, se
menționează: ,,După încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor
adiționale la acestea dacă este cazul, beneficiarii actualizează corespunzător devizul
general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și îl transmit Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de contractele de achiziții
publice și actele adiționale, după caz.
În contractul de finanţare nr. 1866/19.10.2017, înregistrat la UAT oraş Murfatlar
sub nr. 7499/26.10.2017 suma totală alocată de la bugetul de stat este de
11.948.765,00 lei cu TVA.
În urma actualizării devizului general al obiectivului de investiţie ,,Reabilitare
și modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud.
Constanţa”, valoarea totală necesară pentru realizarea obiectivului de investiţii,
pentru anul 2020 este de 12.761.136,53 lei cu TVA (buget de stat + buget local), din
care:
- de la bugetul de stat suma de 11.871.162,98 lei cu TVA (cap. 4 Construcţii şi
instalaţii – sistem rutier, şanţuri şi rigole, trotuare, consolidare pod km 0+533, podeţ
km 4+265, podeţ km 5+468,90, siguranţa circulaţiei, terasamente, lucrări racordare
DN3 – 11.083.426,25 lei, cap. 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier - 5.1.1.
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 68.556,20 lei, 5.3.
Cheltuieli diverse şi neprevăzute – 719.180,53 lei;

- de la bugetul local suma de 889.973,55 lei cu TVA (cap. 3.7. Consultanţă –
11.900 lei; 3.8. Asistenţă tehnică – 110.950,00 lei; 4.1. Sistem rutier – 157.117,71 lei,
Trotuare – 157.117,71 lei, Parcări – 378.474,39 lei; 5.2. Comisioane, taxe, cote, costul
creditului – 74.413,74 lei).
Anexez prezentului raport de specialitate următoarele:
- Devizul general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică
pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din
satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa”, pentru anul 2020, întocmit de ing.
Apostol Vasile (proiectant SC VAMIG SRL).
Se supune la vot si NU se aproba, numarul de voturi fiind: 7 voturi impotriva
( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl. Samoila
si Dl Bradeanu) si 9 abtineri (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova, Dl Oita, Dna
Turica, Dl Marincea, D-na Moale, Dl. Corman si D-na Munteanu);
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a
categoriilor de cheltuieli prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru
obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare 26 străzi în orașul Murfatlar,
județul Constanța”;
Văzând proiectul de hotărâre cofinanţării de la bugetul local a categoriilor de
cheltuieli prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și modernizare 26 străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța”, vă
aduc la cunoștință următoarele:
În urma actualizării devizului general al obiectivului de investiţie „Reabilitare și
modernizare 26 străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța”, valoarea totală necesară
pentru realizarea obiectivului de investiţii, pentru anul 2020 este de 19.256.858,99 lei
cu TVA (buget de stat + buget local), din care:
- de la bugetul de stat suma de 16.513.876,51 lei cu TVA
- de la bugetul local suma de 2.742.982,47 lei cu TVA (cap. I, subcap. 3.5,
subcap. 3.6, subcap. 3.8, subcap. 5.1.2, subcap. 5.2, subcap. 5.3, subcap. 6.2).
Anexez prezentului raport de specialitate următoarele:
- Devizul general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică
pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare 26 străzi în orașul
Murfatlar, județul Constanța”, pentru anul 2020, întocmit de Bogdan Vintilă
(proiectant SC ECOTERRA PROIECT SRL).
Se supune la vot si NU se aproba, numarul de voturi fiind: 7 voturi impotriva
( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl. Samoila
si Dl Bradeanu) si 9 abtineri (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova, Dl Oita, Dna
Turica, Dl Marincea, D-na Moale, Dl. Corman si D-na Munteanu);
4. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat după
încheierea contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare și modernizare 26 străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța”.
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după
încheierea contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare

și modernizare 26 străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța”, vă aduc la cunoștință
următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4 din Ordinul nr. 1851/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, se
menționează: ,,După încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor
adiționale la acestea dacă este cazul, beneficiarii actualizează corespunzător devizul
general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și îl transmit Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de contractele de achiziții
publice și actele adiționale, după caz.
În Actul adițional nr. 3/5449/02.10.2018 la contractul de finanţare nr.
10695/10.06.2015, suma totală alocată de la bugetul de stat este de 16.017.300,27 lei
cu TVA.
În urma actualizării devizului general al obiectivului de investiţie„Reabilitare și
modernizare 26 străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța”, valoarea totală necesară
pentru realizarea obiectivului de investiţii, pentru anul 2020 este de 19.256.858,99 lei
cu TVA (buget de stat + buget local), din care:
- de la bugetul de stat suma de 16.513.876,51 lei cu TVA
- de la bugetul local suma de 2.742.982,47 lei cu TVA
Anexez prezentului raport de specialitate următoarele:
- Devizul general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică
pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare 26 străzi în orașul
Murfatlar, județul Constanța”, pentru anul 2020, întocmit de Bogdan Vintilă
(proiectant SC ECOTERRA PROIECT SRL).
Se supune la vot si NU se aproba, numarul de voturi fiind: 7 voturi impotriva
( Dl.Anton,Dl Condurachi, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl. Samoila
si Dl Bradeanu) si 9 abtineri (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Sova, Dl Oita, Dna
Turica, Dl Marincea, D-na Moale, Dl. Corman si D-na Munteanu);
5. Proiect de hotarare privind aprobarea
nomenclatorului stradal al orasului Murfatlar

modificarii

si

completarii

Analizând cererea doamnei Tudor Veronica, prin domnul Calen Cristi,
domiciliată în Municipiul Constanţa, str. Ştefan cel Mare , nr. 47, bl.BM7,sc, B, ap.
18, jud. Constanța, înregistrată la Primăria Oraş Murfatlar cu nr. 5405/04.09.2020;
cu privire la inscrierea in nomenclatorul stradal al oraşului Murfatlar, ca urmare a
dobândirii unor imobile, am constatat următoarele:
a) Prin contracul de vanzare-cumpare nr. 2368 din 04.08.2017, d-na Tudor
Veronica, d-na Dragoe Adina şi dl. Dragoe Dănel au dobândit Lotul 2 in suprafaţă de
1100 mp,având nr. Cadastral 104641, situat în oraşul Murfatlar, sat Siminoc, str.
Secerişului , Nr. 16, sat Siminoc, oraşul Murfatlar, Jud. Constanţa;
Prin contracul de vanzare-cumpare nr. 3544 din 15.11.2019, d-na Tudor
Veronica, d-na Dragoe Adina si dl. Dragoe Dănel au dobândit Lotul 2 in suprafaţă de
500 mp, având nr. cadastral 105044, situat in sat Siminoc, oraşul Murfatlar, Jud.
Constanta;

Prin referatul de admitere
nr. 66165 din 05.06.2020 imobilul situat în sat
Siminoc, str. VI ŞINULUI NR. 6 LOT 2 (cu acces din str. Secerişului))- 8, lot2, avand
nr. Cadastral 105164 a fost dezmembrat în imobilele:
- imobilul compus din teren in suprafaţă de 800,00
mp având numar
cadastral 105217, lot 1 care va rămâne pe str. Secerişului , Nr. 16, sat Siminoc,
oraşul Murfatlar, Jud. Constanţa;
- imobilul compus din teren in suprafaţă de 800,00
mp având numar
cadastral 105218, lot 2, care se va înscrie în nomenclatorul stradal pe str. Secerişului ,
Nr. 16A, sat Siminoc, oraşul Murfatlar, Jud. Constanţa;
Faţă de cele menţionate mai sus, propun modificarea nomenclatorului stradal
conform Anexei nr. 1 la prezenta.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
Dl Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE,
MANEA ILIE

SECRETAR GENERAL,
FLORIN VINTILA

