ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
al ședinței ordinare
Încheiat azi 28.12.2020
Consilieri prezenti:
1 Grecu Claudiu
2 Nufăr Costencov
3 Butnariu Mihai
4 Untaru Marian
5 Vlădoi Ion
6 Anton Ion
7 Manea Silviu
8 Ibadula Erdin
9 Ene Ion
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Isleam Gihan
Zamosteanu Bogdan
Crișan Vasile
Rohozneanu Cosmin
Cojbic Domnica
Samoilă Marian
Munteanu Marcel
Bolat Remzi

Ședința este legal convocată de Primarul Orașului Murfatlar, conform dispoziției nr.
389 din 22.12.2020.
Dl președinte Anton Ion deschide ședința. Se supune la vot procesul verbal al ședinței
anterioare și se aprobă cu 16 voturi pentru.
A depus jurământul dl Munetanu Marcel urmare a încheierii Judecătorești Constanța
nr. 27454/212/2020.
Se supune la vot ordinea de zi cu supliment și se aprobă cu 17 voturi pentru.
1. Proiect de horărâre 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 ,
HGR 1100 din
17.12.2020-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 31.733.891 lei si lista de investitii , anexa a bugetului de venituri si
cheltuieli , prin HCL nr 84 / 14.12.2020 .
Urmare adresei primite de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Constanta,conform HGR nr 1.100 din 17.12.2020 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
330.000 lei .De asemenea conform adreselor 5122 si 5133 din 10.12.2020 de la se
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retrag sumele prevazute la tichete sociale neutilizate-2500 lei si suma de 3770 lei de la
Ajutoare.
Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2020 , trim IV , atat la
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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 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
D-na Neriman Bulat prezintă motivele rectificării bugetului și modificările aduse
bugetului local.
Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum
și a taxelor speciale, pe anul 2021;
În conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2021 are la bază prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul
Fiscal în care sunt prevăzute valorile impozabile, impozitele și taxe locale, aplicabile
începând cu anul 2016.
Potrivit prevederilor acestei legi, consiliul local are competența de a stabili:
- cota procentuala de de impozitare pentru impozite și taxele locale, când
acestea se determină pe bază de cota procentuală, prin lege fiind stabilite limitele
minime și maxime, lasand la latitudinea consiliului local alegerea cotei,
- cuantumul impozitelor și taxelor locale prevăzute în suma fixă,
-nivelului bonificaței de până la 10 % conform prevederilor art.462 alin 2 ,
art.467 alin.2 si art.472 alin.2 din Codul Fiscal.
- nivelul majorării impozitelor și taxelor locale prevăzute de Codul Fiscal cu o
cotă adițională de până la 50%
- indexarea impozitelor și taxelor locale stabilite în suma fixă ținând cont de rata
inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului
Finațelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Având în vedere că rata inflației stabilită pentru anul 2019 este de 3.8 % ,
Impozitele și taxele locale stabilite prin Codul Fiscal pentru anul 2021 au fost
actualizate cu rata inflației și sunt prezentate în anexele 1.1-1.8.
Taxele speciale stabilite prin hotărârea consiliului local sunt prezentate în
anexele 2.1.-2.8.
In anexa 3 la prezentul referat de specialitate este prezentat Regulamentul de
stabilire a taxelor speciale.
D-na Mustafa Turchian, prezintă modificările și completările impozitelor și
taxelor locale și a taxelor speciale, pe anul 2021.
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi pentru și 5 abțineri.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor pentru persoanele apte de muncă din
familia beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 și de către
părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de
Codul Civil, pe anul 2021;
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor Legii
nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare, una dintre persoanele apte de
muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului,
acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu
respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.
Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa care a dispus
plasamentul copilului în condiţiile Legii nr. 272/2004, va stabili, dacă este cazul, şi
cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite
de Codul Civil.
Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă
părintele apt de muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar, pentru fiecare copil,
acţiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe
raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa.
Conform art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și
completările ulterioare, planul de acțiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual
prin Hotărârea Consiliului Local.
Existând planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2021,
întocmit de Primarul orașului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, pentru beneficiarii de
ajutor social, persoane apte de muncă, și pentru părinții apți de muncă obligați la
întreținerea copilului, propunem aprobarea acestuia conform legii.
Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Consiliul
Comunitar Consultativ la nivelul orașului Murfatlar și a Regulamentului de
organizare și funcționare al acestuia;
Administrația publică locală are obligația să respecte, să promoveze și să
garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu
prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului,
ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată și ale celorlalte acte internaționale în
materie, la care România este parte, precum și ale art. 114 din Legea nr. 272/2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Conform art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală
în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a
problemelor sociale care privesc copiii. În vederea îndeplinirii acestor obligații, pot fi
create structuri comunitare consultative care să cuprindă, fără a se limita, oameni de
afaceri locali, consilieri locali, preoți, cadre didactice, medici, poliţişti şi alţi membri
ai colectivităţii. Mandatul structurilor comunitare consultative se stabilește prin acte
emise de către autoritățile administrației publice locale. De asemenea, pentru a-și

îndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare consultative vor
beneficia de programe de formare în domeniul asistenței sociale și protecția copilului.
Misiunea Consiliului Comunitar Consultativ este de a contribui la
identificarea nevoilor și resurselor comunității locale și de a promova implicarea
acesteia, în vederea soluționării problemelor comunității.
Scopul acestui Consiliu Comunitar Consultativ este de a sprijini activitatea
de asistență socială prin creșterea calității vieții în familiile dezorganizate, aflate în
impas financiar sau a copiilor privați de o îngrijire și educație adecvată.
Rolul acestei structuri este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cât și
de a răspunde nevoilor globale ale colectivității.
Consiliul Comunitar Consultativ va fi formt din membri desemnați prin
hotărâre a Consiliului Local al orașului Murfatlar, selectați din membri de seamă ai
comunității, respectiv consilieri locali, oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactive,
medici, polițiști - persoane implicate și receptive la problematica socială.
Desemnarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ se întrunește în
ședințe periodice sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui prin
secretarul Consiliului Ședințele sunt valabil întrunite în cazul în care sunt prezenți cel
puțin opt din numărul total de membri ai Consiliului Comunitar Consultativ.
Consiliul Comunitar Consultativ are următoarele atribuții principale:
- identifică copii și familiile care au nevoie de orice formă de sprijin;
- colaborează cu serviciile publice și private din comunitate;
- inițiază și organizează, după caz, activități de strângere de fonduri pentru copiii
și familiile aflate în dificultate;
- mediatizează activitatea Consiliului Comunitar Consultativ;
- analizează cazurile identificate sau cele supuse analizei primarului sau
consiliului local, pentru rezolvarea problemelor sociale care privesc copiii, precum și
pentru îmbunătătțirea viții sociale a acestora;
- recomandă soluții pentru rezolvarea cazurilor identificate, asigură medierea
conflictelor intrafamiliale, precum și alte atribuții date prin lege în sarcina Consiliului
Comunitar Consultativ.
De asemenea, art. 9 alin.7 din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004 privind
organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului
prevede că: „Dosarul copilului va cuprinde, de asemenea, planul de servicii care a fost
întocmit de serviciul public de asistență socială, punctul de vedere al autorităţilor
locale şi al structurilor comunitare consultative în legătură cu necesitatea luării unei
măsuri de protecţie specială”.
Consiliul comunitar consultativ este o structură comunitară bazată pe
voluntariat, nu este subordonată autorităţilor locale, reprezintă vocea comunităţii şi nu
se substituie activităţii serviciului local de asistenţă socială.
Pentru a crea cel mai bun mediu posibil în care părinții să-și exercite rolul
lor vital în îngrijirea copiilor și pentru a asigura îndeplinirea de către administrația
publică locală a responsabilităților față de copii și familiile acestora și ținând cont de
faptul că au survenit modificări la componența Consiliului Comunitar Consultativ
aprobată prin H.C.L. nr. 67/28.09.2015, dar și necesitatea de a include și alte categorii
de specialiști sau membrii ai comunității în componența acestui Consiliu, supun spre
aprobare Consiliului Local:
- modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ aprobată prin
H.C.L. nr. 67/2015 privind înființarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul
orașului Murfatlar, și propun următoarea componență:
1. Samoilă Marian - Viceprimar al orașului Murfatlar

2. Costea Ana-Maria - inspector principal în cadrul Direcției Asistență Socială
3. Miron Maria - inspector asistent în cadrul Direcției Asistență Socială
4. Vișan Daniel - agent principal în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală
5. Dinu Natanail - muncitor în cadrul Primăriei orașului Murfatlar
6. Dr. Plăeșu Anca - Elena - medic de familie
7. Pr. Petiu Eugen - preot la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”
Murfatlar
8. Pr. Lupașcu Gabriel-Alexandru - preot paroh Biserica „Nașterea Maicii
Domnului” Murfatlar
9. Petcu Daniela-Carmen- profesor la Școala Gimnazială „A.V. Rădulescu”
Murfatlar
10. Buzea Tiberiu - agent de proximitate în cadrul Poliției orașului Murfatlar
11. Brutcă Ana-Maria - asistent medical la C.M.I. Vâlculescu Doina-Anca
12. Ghiță Miorica - asistent medical comunitar din cadrul Primăriei orașului
Murfatlar
13. Șerban Marian-Nicușor - director executiv al Fundației „Project Romanian
Rescue”
14. Teletin Luciana - om de afaceri local
15. Trandafir Eugen - membru comunitate, voluntar
16. Herghelegiu Alexandru - membru comunitate, voluntar
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului
Comunitar Consultativ al orașului Murfatlar.
Dl primar prezintă componența Cosiliului Comunitar Consultativ și de ce s-a
ajuns la această componență.
Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii unui contract de inchiriere
pentru o locuinta de tip A.N.L.
Analizand Proiectul de Hotarare privind aprobarea modificarii unui contract de
inchiriere pentru o locuinta de tip A.N.L.;
Analizand cererea dlui LEONTE MARIUS IULIAN, cu domiciliul in sat
Viisoara (com. Cobadin), str. Crangului, nr. 230, jud. Constanta, inregistrata la
Primaria orasului Murfatlar sub nr. 4760/06.08.2020 cu privire la modificarea
contractului de inchiriere A.N.L. pentru locuinta din imobilul situat in Murfatlar, str.
Fantanitei, nr.1B, lot 4, C4 Tronson D, etaj parter, ap. 1, la imobilul situat in str.
Fantanitei, nr.1B, lot 3, C3, Tronson C, etaj parter, ap. 1;
In temeiul prevederilor art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001 privind
aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte – REPUBLICARE,
cu modificarile si completarile ulterioare,
Propun spre aprobare Consiliului Local al orasului Murfatlar
modificarea unui contract de inchiriere pentru o locuinta de tip A.N.L., astfel:
- LEONTE MARIUS-IULIAN, chirias A.N.L. in localitatea Murfatlar, str.
Fantanitei, nr.1B, lot 4, C4 Tronson D, etaj parter, ap. 1, jud. Constanta conform
Contractului de inchiriere nr. 6969/22.10.2018 si Actului aditional nr.
2/8851/21.12.2018 la adresa str. Fantanitei, nr.1B, lot 3, C3 Tronson C, etaj parter, ap.
1, loc Murfatlar, jud. Constanta.

Specificam ca chiriasul care solicita modificarea contractului de inchiriere
A.N.L. are datoriile achitate la zi iar locuinta mai sus mentionata, a fost atribuita de
catre Consiliul Local al orasului Murfatlar, respectandu-se criteriile de atribuire ale
locuintelor pentru tineri, conform legislatiei in vigoare.
Se supune la vot și nu se aproba, voturile fiind 0 pentru și 17 abțineri.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii unor locuinte pentru
tineri in regim de inchiriere persoanelor prevazute in lista de prioritati
aprobata conform H.C.L. nr. 86 din 30.08.2018, datorita vacantarii unor astfel
de locuinte;
Analizand Proiectul de Hotarare privind aprobarea repartizarii unor locuinte
pentru tineri in regim de inchiriere persoanelor prevazute in lista de prioritati aprobata
conform H.C.L. nr. 86 din 30.08.2018, datorita vacantarii unor asfel de locuinte;
Tinand seama ca prin H.C.L. nr. 86 din 30.08.2018 a fost aprobata lista de
prioritati in vederea repartizarii unor locuinte in regim de inchiriere pentru tineri,
construite prin ANL in orasul Murfatlar;
Datorita faptului ca locuinta situata in Murfatlar, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.
30, bl. BT3, sc. B, etaj parter, ap. 3, jud. Constanta a devenit vacanta prin rezilierea
contractului de inchiriere, ca urmare a cererii nr. 4692/04.08.2020 depusa de titularul
de contract, d-na Ciusanu Florentina, fosta Stratulat;
Avand in vedere cele mentionate mai sus, propun Consiliului local al
Orasului Murfatlar aprobarea repartizarii unor locuinte pentru tineri in regim de
inchiriere persoanelor prevazute in lista de de prioritati aprobata conform H.C.L. nr.
86 din 30.08.2018, datorita vacantarii unor asfel de locuinte, aflate pe locul nr. 26,
conform Anexei nr. 1, dupa cum urmeaza:
- DRAGAN CRISTINA - str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 30, bl. BT3, sc. B, etaj parter,
ap. 3, loc. Murfatlar, jud. Constanta;
Se supune la vot și nu se aproba, voturile fiind 0 pentru și 17 abțineri.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii unui contract de inchiriere;
Analizând solicitarea doamnei ABLAI FELICIA, cu domiciliul in oraş Murfatlar,
strada Corvin Matei nr.14, judeţul Constanţa, care prin cererea înregistrată la Primăria
oraş Murfatlar cu nr.7925/16.12.2020, care solicită cesiunea contractul de închiriere
nr. 3953/18.08.2006, am constatat următoarele:
- Conform contractului de închiriere nr.3953/18.08.2006, pe suprafaţa de teren
de 16,00 mp, situat in oraş Murfatlar, str.Alexandru Ioan Cuza, nr. 1, judeţul
Constanţa este amplasată o construcţie provizorie reprezentând un chioşc metalic.
- Chiria este achitata la zi;
Faţă de cele menţionate, propun cesiunea contractului de inchiriere
nr.3953/18.08.2006 in favoarea d-nei ENE LILIANA, cu domiciliul in oraş Murfatlar,
str.Mihai Eminescu nr.8, judeţul Constanţa şi d-nei TUDOSIU MIOARA, cu
domiciliul in oraş Murfatlar, str.Mihai Eminescu nr.8, judeţul Constanţa.
Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre aprobarea prelungirii termenelor pentru contractele de
închiriere teren cu destinaţia grădini, magazii, amplasare garaje, activităţi
comerciale încheiate de Consiliul Local Murfatlar pentru anul 2021;
Având in vedere expirarea termenului contractelor de închiriere teren încheiate
de către Consiliul Local Murfatlar, ce au ca obiect închirierea de terenuri ce aparţin
domeniului public şi privat al oraşului Murfatlar şi sunt administrate de Consiliul
Local Murfatlar în baza drepturilor conferite de Constituţia României şi OUG
57/2019 privind Codul administrativ, ce au ca termen 12 luni, propun prelungirea
termenelor pentru contractelor de închiriere teren cu destinaţia grădini, magazii,
garaje şi activităţii comerciale, care au ca termen de expirare la data de 31.12.2020.
Consiliul Local Murfatlar, poate hotără la expirarea termenului, prelungirea
valabilităţii contractelor de închiriere cu 12 luni, conform art.3 din contractul de
închiriere cadru.
Contractele de închiriere cu destinaţia grădini, magazii, garaje în număr de
207 şi activităţii comerciale în număr de 22, vor aduce venituri directe la bugetul local
precum şi sub formă de impozit pe teren.
Faţă de cele prezentate arătate mai sus propun spre dezbatere şi aprobare
Consiliului Local Murfatlar prezentul proiect de hotarare.
Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru.
9. Proiect de hotărâre privind Constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică
și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
Prin Legea nr. 155 din 07.12,2010, la nivelul fiecarei localitati s-a infintat Politia
Locala, in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor
fundamentale ale persoanei , proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea
infractiunilor.
In conformitate cu prevederile art. 28 alin 1 din Legea 155/2010 se statuteaza ,, ca
la nivelul fiecarei commune, al fiecarui oras, municipiu si sector al Municipiului
Bucuresti, unde functioneaza Politie Locala se organizeaza si functioneza Comisia
Locala de Ordine Publica, prin hotarare a Consiliului Local, respectiv al Consiliului
General al Municipiului Bucuresti denumita in continuare Comisie Locala care este
un organism consultativ ’’ . Conform prevederilor exprese din aliniatul 2 al aceluiasi
articol al actului normativ, din component Comisiei Locale de Ordine Publica vor
face parte : presedinte – primarul ; membrii – seful structurii de Politie Romana , seful
Politiei Locale, secretarul general al unitatii administrativ teritoriale, 3( trei )
consilieri locali desemnati de autoritatea deliberative a administratiei publice locale.
Comisia urmeaza sa isi desfasoare activitatea in baza unui regulament propriu,
anexa la prezentul proiect de hotarare.
Potrivit art.29 din Legea 155/2010
Comisia Locala de Ordine Publica are
urmatoarele atributiuni :
1. Asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul
ordinii si sigurantei publice la nivelul UAT ;
2. Avizeaza proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Politiei
Locale ;

3. Elaboreaza proiectul Planului de Ordine si Siguranta Publica al UAT , pe care il
actualizeaza annual ;
4.
Analizeaza periodic activitatea de mentinere a ordinii si sigurantei publice la
nivel de UAT si face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate si pentru
prevenirea faptelor care afecteaza climatul social ;
5. Evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al
Politiei Locale ;
6. Prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a
prevederilor planului de ordine si siguranta publica al UAT .
Sedintele Comisiei de Ordine Publica sunt conduse de primar, iar secretariatul
este asigurat de persoane cu atributii in acest sens din aparatul de specialitate al
primarului.
Comisia Locala de Ordine Publica se reuneste trimestrial sau ori de cate ori
este necesar la convocarea primarului.
In concluzie , ca urmare a scrutinului la nivel local ce a avut loc in data de
27.09.2020 componenta Comisiei Locale de Ordine publica nu mai este de actualitate
si in acest sens propun adoptarea unei noi Hotarari a Consiliului Local privind o noua
componenta a Comisiei Locale de Ordine Publica, precum si revocarea vechii hotarari
de Consiliu Local privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica .
Consilierii locali aleși în comisia locală de ordine publică:
1. Grecu Claudiu
2. Ibadula Erdin
3. Ene Ion
Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului activităților cultural
artistice și sportive desfășurate la nivelul orașului Murfatlar;
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea programului activităților
cultural-artistice și sportive desfășurate la nivelul orașului Murfatlar supun atenției
Consiliului Local următoarele:
Activitățile se desfășoară într-un oraș cu o tipologie multiculturală datorată unei
evoluții istorice ce a comasat pe această localitate o multitudine de etnii. Acestea au
conviețuit de-a lungul timpului, datinile și obiceiurile fiecăreia interferând,
împrumutând din specificul celorlalte, îmbogățindu-se ,îndrăznim să spunem, și ca
urmare a căsătoriilor mixte.
Principiul de bază care stă la baza tuturor activităților derulate de către
Compartimentul Cultură - Bibliotecă
Murfatlar are în vedere faptul că această
instituție trebuie să fie principalul catalizator al activităților cultural-artistice și
sportive derulate în localitate.
- Principiul protejării patrimoniului cultural tradițional, a valorilor care aparțin
moștenirii culturale;
- Principiul accesului liber la instruire și educație permanentă;
- Principiul identității culturale, potrivit căruia se asigură protejarea și punerea
în valoare a moștenirii culturale și promovarea în circuitul național a valorilor
spiritualității comunității locale;
- Principiul libertății de creație
- Principiul primordialității valorii, asigurându-se condițiile morale și materiale

în vederea afirmării creativității și susținerii talentului;
- Principiul nediscriminării, care asigură accesul și participarea egală a tuturor
cetățenilor comunității indiferent de rasă, naționalitate, vârstă, sex, etnie și
religie, precum și dezvoltarea vieții spirituale a comunității locale, în toată
diversitatea ei.
Orașul Murfatlar găzduiește anual o serie de manifestări cultural-artistice și sportive
ce au adunat ediții care s-au remarcat la nivel de județ.
Cele două compartimente aparținând aparatului de specialitate al primarului orașului
Murfatlar pun în aplicare evenimentele artistice și culturale-sportive sunt Casa de
Cultură Murfatlar și Biblioteca orășenească
și Clubul Sportiv Murfatlar în
colaborare cu;
Junii Murfatlarului
Bujorelul Murfatlar
Bujoreii Murfatlar
Cercul de pictură
Școala ” Adrian V. Rădulescu” Murfatlar
Liceul Teoretic Murfatlar
Consilier de dezvoltare personală.
Așa cum am menționat și mai sus activitatea acestora a ținut cont de o serie de
principii cum ar fi cel al șansei egale la cultură și sport tocmai pentru a asigura
factorul de echilibru al acestui cadru larg de receptare și implicare în actul cultural și
sportiv.
Desfășurându-și activitatea într-un mediu multietnic, colectivul Casei de Cultură
Murfatlar și al Clubului sportiv se ghidează în activitatea curentă după principiul
libertății de creație pentru a asigura tuturor celor ce doresc să se implice în activitățile
cultural-artistice și sportive, oportunități necondiționate material, ideologic ori de altă
natură.
Aspirând în permanență la calitatea actului cultural, unul din principiile ce stau la
baza activității Casei de Cultură Murfatlar, Bibliotecii orășenești și clubului sportiv
este cel al primordialității valorii, cultivând-o la toate nivelurile de vârstă ale
colaboratorilor ei.
Colectivul Casei de Cultură și a Clubului sportiv și-a făcut simțită prezența prin
intermediul acțiunilor și activităților cultural-artistice și sportive în care s-a implicat,
derulând o serie de parteneriate ce au vizat punerea în comun a resurselor pentru
derularea unor proiecte comune în special cu școlile aflate pe raza localității. De
asemenea în cadrul activităților am apelat și la ajutorul voluntarilor( elevi, studenți,
psihologi)
Activitățile culturale, artistice, sportive se adresează în principal cetățenilor orașului
Murfatlar și satului Siminoc.
Urmare celor prezentate propun spre aprobare programul activităților cultural-artistice
și sportive desfășurate la nivelul orașului Murfatlar ce vor finanțate în cursul anului
2021.
Datorită situației epidemiologice la nivel mondial supun atenției următoarele;
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
Având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluției situației
epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general reclamă adoptarea unor noi
măsuri care să permită autorităților publice să intervină eficient și cu mijloace
adecvate pentru gestionarea crizei.

Domeniul tineretului și sportului Art. 43. - (1) Pe durata stării de alertă, în scopul
prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARSCoV-2 a participanților, activitățile
de pregătire fizică în cadrul structurilor sportive, definite conform Legii educației
fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în
cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României,
precum și accesul la bazele sportive sau spațiile în care se desfășoară activități
sportive se vor desfășura în condițiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului și
sportului și al ministrului sănătății, pe baza hotărârii CNSSU. Pe durata stării de alertă
autoritățile locale au obligația să asigure accesul cetățenilor pentru desfășurarea
activităților sportive în aer liber cu acordul CNSSU în parcurile localităților și pe
terenurile de sport ale instituțiilor aflate în administrare. (2) Pe durata stării de alertă,
în scopul susținerii structurilor sportive, definite conform Legii nr. 69/2000, cu
modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot
aproba, prin hotărârea consiliului local și/sau județean, după caz, diverse forme de
sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare sau de natură salarială ale
structurilor sportive care își au sediul pe raza administrativ-teritorială ale acestora. În
cazul acestor forme de sprijin, pe durata stării de alertă, nu sunt aplicabile prevederile
legale privind ajutorul de stat și prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general, cu modificările și completările ulterioare. SECȚIUNEA a 7-a
Domeniul culturii și cultelor Art. 44. - (1) Pe durata stării de alertă, activitatea
instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de
producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, a
centrelor și/sau a căminelor culturale și a altor instituții de cultură, precum și
evenimentele culturale în aer liber și festivalurile publice și private se vor putea
desfășura potrivit unor regulamente ce prevăd măsuri de protecție sanitară stabilite
prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății. (2) În situația
nerespectării măsurilor de protecție sanitară prevăzute la alin. (1), activitățile
menționate pot fi suspendate prin hotărârea CNSSU pe o perioadă determinată. (3)
Organizarea măsurilor de protecție sanitară și a condițiilor de desfășurare pentru
activitățile prevăzute la alin. (1) pe perioada stării de alertă se stabilesc prin ordin
comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, la propunerea CNSSU. Art. 45.
- (1) Pe durata stării de alertă, activitatea cultelor religioase se exercită liber, cu
respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite, la propunerea CNSSU și cu avizul
secretarului de stat pentru culte, prin ordin comun al ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne. (2) Regulile prevăzute la alin. (1) vor cuprinde măsuri
privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță.
În contextul epidemiei cu SARS -COV-2, activitățile culturale mai restrânse se pot
desfășura pe platformă on - line - ZOOM; MEET, WEBEX etc.
Având în vedere cele menționate mai sus, pe parcursul anului 2021 se va avea în
vedere ca activitățile culturale și sportive ce se vor desfășura pe raza localității noastre
să respecte legile impuse.
Dl Isleam Gihan menționează ca, data de 13 decembrie este ziua etniei tătare la
punctul 95 din Programul activităților artistice se introduce ziua Etniei tătare.
Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la
Documentul de Poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de
delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent
Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul
Constanța” și acordrea unor mandate;
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la
Documentul de Poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare,
prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate,
am constatat următoarele:
La sediul instituției noastre s-a înregistrat sub nr. 8144/24.12.2020 adresa nr.
973/23.12.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Dobrogea” privind
finalizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor
municipale din județul Constanța.
Având în vedere prevederile art. 30 alin. 5 din Legea/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, ,,...documentația de atribuire se elaborează
în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative ale unităților
administrativ - teritoriale membre și se aprobă de adunarea generală a asociației, în
calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit.”
În acest sens, supunem spre aprobare actul adițional nr. 1 la Documentul de
poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare, prin
concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului ,,Sistem de
management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța” și acordarea unor mandate.
Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru.
12.Proiect de hotărâre privind completarea art. 20 din cadrul Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța.
Văzând proiectul de hotărâre privind completarea art. 20 din cadrul Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța, am constatat
următoarele:
La sediul instituției noastre s-a înregistrat sub nr. 8173/28.12.2020 adresa
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța nr. 77/06.10.2020,
privind solicitarea de aprobare a unei completări a Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Apă - Canal Constanța.
În acest context, se solicită completarea art. 20 cu alin. 8 din cadrul Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța cu alin. 8, care va
avea următorul conținut:
(8) ,,Ședințele Adunării Generale a Asociaților se pot desfășura și prin sisteme
multimedia, fără a fi necesară prezența fizică a membrilor Asociației. Buletinele de
vot completate, semnate și ștampilate se vor comunica către Asociație, până la ora
desfășurării ședinței, prin serviciul de curierat - poștă sau prin e-mail la adresa
office@adiapacanalct.ro.”
Supunem spre aprobare completarea art. 20 cu alin. 8 din cadrul Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța.
Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru.

Dl. Președinte declară ședința închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul
proces – verbal.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ANTON ION

SECRETAR GENERAL,
VINTILĂ FLORIN

