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Ședința este legal convocată de Primarul Orașului Murfatlar, conform dispoziției nr.
377 din 1012.2020.
Dl președinte Anton Ion deschide ședința. Se supune la vot procesul verbal al ședinței
anterioare și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 16 voturi pentru.
Se dă citire proiectelor de hotărâre.
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investiții ,,Înființare distribuție de gaze naturale în orașul
Murfatlar și satul aparținător Siminoc, jud. Constanța”, a indicatorilor
tehnico-economic si a devizului general, actualizat;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre unde se arată că sunt mici diferențe ca și
erori matematice. De asemenea se modifică foarte puțin și traseul așa încât apar
mici modificări de sume.
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investiții ,,Înființare distribuție de gaze naturale în orașul Murfatlar și
satul aparținător Siminoc, jud. Constanța” a indicatorilor tehnico-economic si a
devizului general, actualizat, am constatat următoarele:
La sediul primăriei s-a înregistrat adresa proiectantului studiului de fezabilitate
SC CROMO ADVERTISING SRL nr. 192/10.12.2020, înregistrată sub nr.
7753/10.12.2020, cu mențiunea că, în urma încărcării datelor financiare în cererea de
finanțare s-au constatat anumite neconcordanțe. S-au realizat aceste modificări și
relocări între liniile bugetare, iar în urma acestor modificări, deficitul de finanțare a
ajuns la 96%, față de cel inițial de 92,94%.

Celelalte elemente din conținutul studiului de fezabilitate rămân neschimbate,
după cum urmează:
Obiectivul general
 Realizarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale, cu
funcționalitate 100%, în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență
în operare și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final.
Obiective specifice
 Realizarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale - presiune medie;
Realizarea unei stații de reglare – măsurare – predare cu odorizare, încălzire și sistem
de preluare și prelucrare a datelor transmise prin fibră optică – pentru zona de vest și
satul Siminoc;
 Realizarea unui racord de presiune medie de la limita administrativă cu UAT
Poarta Albă până la SRM;
 Realizarea de racorduri la rețeaua de distribuție gaze naturale pentru gospodăriile
individuale, blocuri de locuit și instituțiile publice.
Implementarea proiectului va avea ca efect atingerea următoarelor obiective
pe plan local:
 Modernizarea infrastructurii de bază în orașul Murfatlar și satul Siminoc prin
realizarea distribuției inteligente de gaze naturale.
 Creșterea calității vieții și confortul locuitorilor din orașul Murfatlar și satul
Siminoc.
 Protejarea mediului înconjurător prin reducerea noxelor rezultate în urma arderii
combustibilului lichid sau solid.
 Asigurarea de condiții optime pentru dezvoltarea socio - economică a comunei
Poarta Alba.
 Dezvoltarea economică și atragerea de investitori în orasul Murfatlar și satul
Siminoc.
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în
lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în
conformitate cu devizul general;
Valoarea de investiție totală este de 50.856.297 lei, la care se adaugă TVA în
valoare de 9.611.567 lei, rezultând o valoare totală de 60.467.864 lei.
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

50.856.297
44.850.714

9.611.567
8.521.636

60.467.864
53.372.349

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități
fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.
 Lungimea totala a retelei de distributie: aproximativ:
69,219 km
 Lungime fibra optica:
69,219 km
 Suprafata de teren afectata de executia lucrarilor:
55.375 mp
 Regim de presiune:
medie
 Presiunea minimă de alimentare a rețelei:
5,5 bari
 Presiunea ce trebuie asigurată la consumatori:
2,1 bari
 Debitul maxim de calcul al rețelei:
16.573 Nmc/h

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în
funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;
- Nr. total de potențiali consumatori casnici: 3760, din care:
o 1.317 gospodării individuale
o 2.245 apartamente de bloc (338 blocuri)
o 198 institutți publice/echivalent gospodării
- Total racorduri la rețeaua de distribuție: 1.797, din care:
o 1.317 gospodării individuale
o 338 blocuri de locuințe
o 35 consumatori non casnici publici
o 107 obiective economice
- Racorduri la rețeaua de distribuție, executate în perioada de implementare a
proiectului 1.362, din care:
o 989 pentru consumatori casnici – gospodării individuale
o 338 blocuri
o 35 pentru instituții publice
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.
- Durata estimată a investiției: maxim 36 de luni, din care 12 luni proiectare,
obținere avize și autorizații și organizarea licitațiilor și maxim 24 luni execuție.
La determinarea costurilor estimative s-a avut în vedere costurile estimate pentru
rețea de distribuție, pe diametre de conducte, conform Devizului general și a
Devizelor pe obiectiv: Deviz obiect: ,,Înființare distribuție de gaze naturale în orașul
Murfatlar și satul aparținător Siminoc - racord medie presiune Murfatlar Est”; Deviz
obiect: ,,Înființare distribuție de gaze naturale în orașul Murfatlar și satul aparținător
Siminoc - racord medie presiune Siminoc și Murfatlar Vest”; Deviz obiect: ,Înființare
distribuție de gaze naturale în orașul Murfatlar și satul aparținător Siminoc - rețea de
distribuție Murfatlar Est”; Deviz obiect: ,,Înființare distribuție de gaze naturale în
orașul Murfatlar și satul aparținător Siminoc - rețea de distribuție Murfatlar Vest;
Deviz obiect: ,,Înființare distribuție de gaze naturale în orașul Murfatlar și satul
aparținător Siminoc - stație de reglare măsurare - SRM Murfatlar Est.
Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ,,Înființare
distribuție de gaze naturale în orașul Murfatlar și satul aparținător Siminoc, jud.
Constanța”, cât și a cofinanțării din valoarea totală a proiectului;
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Înființare
distribuție de gaze naturale în orașul Murfatlar și satul aparținător Siminoc, jud.
Constanța”, cât și a cofinanțării din valoarea totală a proiectului, am constatat
următoarele:
La sediul primăriei s-a înregistrat adresa proiectantului studiului de fezabilitate
SC CROMO ADVERTISING SRL nr. 192/10.12.2020, înregistrată sub nr.
7753/10.12.2020, cu mențiunea că, în urma încărcării datelor financiare în cererea de
finanțare s-au constatat anumite neconcordanțe. S-au realizat aceste modificări și
relocări între liniile bugetare, iar în urma acestor modificări, deficitul de finanțare a
ajuns la 96%, față de cel inițial de 92,94%.

În acest sens, s-a stabilit o cofinanțare de 4% din valoarea eligibilă a
proiectului ,,Înființare
distribuție de gaze naturale în orașul Murfatlar și satul
aparținător Siminoc, jud. Constanța”
Obiectivul general
 Realizarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale, cu
funcționalitate 100%, în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență
în operare și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final.
Obiective specifice
 Realizarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale - presiune medie;
Realizarea unei stații de reglare – măsurare – predare cu odorizare, încălzire și sistem
de preluare și prelucrare a datelor transmise prin fibră optică – pentru zona de vest și
satul Siminoc;
 Realizarea unui racord de presiune medie de la limita administrativă cu UAT
Poarta Albă până la SRM;
 Realizarea de racorduri la rețeaua de distribuție gaze naturale pentru gospodăriile
individuale, blocuri de locuit și instituțiile publice.
Implementarea proiectului va avea ca efect atingerea următoarelor obiective pe
plan local:
 Modernizarea infrastructurii de bază în orașul Murfatlar și satul Siminoc prin
realizarea distribuției inteligente de gaze naturale.
 Creșterea calității vieții și confortul locuitorilor din orașul Murfatlar și satul
Siminoc.
 Protejarea mediului înconjurător prin reducerea noxelor rezultate în urma arderii
combustibilului lichid sau solid.
 Asigurarea de condiții optime pentru dezvoltarea socio - economică a comunei
Poarta Alba.
 Dezvoltarea economică și atragerea de investitori în orasul Murfatlar și satul
Siminoc.
Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind disponibilitatea terenurilor aferente
proiectului ,,Înființare distribuție de gaze naturale în orașul Murfatlar și satul
aparținător Siminoc, jud. Constanța”;
Văzând proiectul de hotărâre privind disponibilitatea terenurilor aferente
proiectului ,,Înființare
distribuție de gaze naturale în orașul Murfatlar și satul
aparținător Siminoc, jud. Constanța” am constatat următoarele:
UAT oraș Murfatlar a demarat procedura pentru accesarea de fonduri europene în
vederea alimentării cu gaze naturale a orașului Murfatlar și satul Siminoc, prin Axa
Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și
gazelor naturale, Obiectiv specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a
Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecin, programul
Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014 - 2020).
În cadrul cererii de finanțare, un criteriu de eligibilitate este și prezentarea
Hotărârii de Consiliu Local privind disponibilitatea terenurilor.
Rețeaua de distribuție presiune medie se va realiza în orașul Murfatlar și satul
aparținător Siminoc, pe domeniul public.
Având în vedere că orașul Murfatlar este străbătut de Canalul Navigabil Dunăre
Marea Neagră, pentru a evita traversarea canalului cu conducta de distribuție gaze

naturale, alimentarea rețelei de distribuție se va face din două puncte: zona de est a
orașului Murfatlar se va alimenta din rețeaua de distribuție a comunei Poarta Albă, iar
partea de vest a orașului Murfatlar și satul Siminoc se vor alimenta din SRMP comun
cu Valea Dacilor, Remus Opreanu și comuna Peștera.
Conductele de distribuție gaze naturale vor urma traseele drumurilor existente,
atât în intravilanul, cât și în extravilanul localităților. Racordurile la rețele de
distribuție se vor executa pe domeniul public, de la rețeaua de distribuție până la
limita de proprietate a consumatorului.
La amplasarea conductelor de gaz se va avea în vedere respectarea distanțelor
reglementate tehnic față de celelalte rețele edilitare existente.
In vederea cuprinderii unui număr cât mai mare de consumatori, s-a prevăzut
realizarea rețelei de distribuție gaze naturale și în zonele de lotizări prevăzute pentru
construcții de locuințe și obiective economice. Amplasarea rețelelor se va face
conform planurilor de situație. Alegerea traseelor conductelor se va face în funcție de
traseele celorlalte rețele edilitare, indicate pe planuri de către deținătorii de utilități, la
eliberarea avizelor.
Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a listei de
investiții 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 , OUG 201/2020 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 privind unele masuri economice si fiscal
bugetare si HGR 1044 din 07.12.2020-Hotarare privind alocarea unei sume din
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,prevazut in bugetul de stat pe
anul 2020,pentru unele unitati administrativ teritoriale ,
supun spre aprobare ,
Consiliului Local al orasului Murfatlar , rectificarea
bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2020
aprobat , pentru suma de 31.214.391 lei si lista
de
investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli , prin HCL nr 74 / 02.12.2020 .
Urmare adresei primite de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Constanta,conform OUG 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2020 s a repartizat suma de 162.500 lei U A T Murfatlar , de asemenea prin HGR nr
1.044 din 07.12.2020 privind repartizarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara
la dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2020 , pentru unele
unitati administrativ teritoriale , s-a repartizat suma de 357.000 lei .
Suma de 519.500 lei se repartizeaza astfel :
- la capitolul 68.02 , suma de 357.000 lei ;
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65.02 Invatamant
66.02 Sanatate
67.02 Cultura , recreere si religie
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Total

357.000

162.500

357.000

162.500

- la capitolul 74.02 , suma de 162.500 lei ;
Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2020 , trim IV , atat la
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 31.733.891 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel : sectiunea de
functionare :17.837.691 lei si sectiunea de dezvoltare : 13.896.200 lei .
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Suma de 1.199.258 lei , reprezentand transferuri , este destinata pentru :
- indemnizatii handicap
602.845 lei
- ajutoare ptr incalzire
12.500 lei
- alte ajutoare
45.000 lei
- alocatii bugetare culte
19.000 lei
- alocatii bugetare sport
370.000 lei
- CES si tichete sociale gradinita
69.913 lei
- burse
80.000 lei

660345

3850
00

17810
00

Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru.
Dl. Președinte declară ședința închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul
proces – verbal.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ANTON ION

SECRETAR GENERAL,
VINTILĂ FLORIN

