ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Nr. 3008/12.04.2021
Proces verbal
Încheiat azi, 12.04.2021
Consilieri prezenți:
1 Manea Silviu
2 Ene Ion
3 Isleam Gihan
4 Ibadula Erdin (online)
5 Cojbîc Domnica
6 Zamosteanu Bogdan
7 Rohozneanu Cosmin
8 Anton Ion
9 Samoilă Marian
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Butnariu Mihai
Crișan Vasile
Munteanu Marcel
Untaru Marian
Vlădoi Ion
Bolat Remzi
Nufăr Costencov
Grecu Claudiu

Sedința extraordinară este legal convocată de Primarul orașului Murfatlar, Cojocaru Gheorghe
conform Dispoziției nr. 168/07.04.2021.
Dl Președinte de ședință, Samoilă Marian supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare.
Se aprobă cu 17 voturi. Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi
pentru.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Dl primar, Cojocaru Gheorghe îi dă cuvântul doamnei Bulat Neriman, inspector superior Biroul
Contabilitate, să prezinte proiectul de hotărâre.
Dna Bulat Neriman prezintă succint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2021, după cum urmează:
În conformitate cu prevederile Legii nr 273 2006 Legea finantelor publice locale, Legea bugetului
de stat nr. 15 din 08.03.2021, pentru anul 2021, prevederile Legii nr 227/2015 Codul Fiscal,
Normele Metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, precum si prevederile
OUG nr 57 / 2019 privind Codul Administrativ, in baza adresei Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta nr 2774/05.04.2021 privind
repartizarea pe an si trimestrializarea sumelor si cotelor defalcate din impozitul pe venit si taxa pe
valoarea adaugata, ajutor social, precum si repartizarea pe localitati a sumelor cuvenite din cote
defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale, supun spre aprobare Consiliului Local al orasului Murfatlar, bugetul
de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru suma de 37.704.550 lei la venituri si 38.963.052 lei la
cheltuieli cu un excedent din anii precedenti in suma de 1.258.502 lei si Lista (Programul de
investitii, anexa a bugetului. Bugetul de venituri pe anul 2021 în sumă de 37.704.550 lei va fi
repartizat astfel: 14.199.997 lei la Secțiunea de funcționare, 23.504.553 lei la Secțiunea de
dezvoltare. Bugetul de cheltuieli pe anul 2021 in suma de 38.963.052 lei va fi repartizat astfel:
14.999.867 lei la Secţiunea de funcţionare detaliat conform anexei nr. 2, parte integrantă din
prezenta; 23.963.185 lei la Secţiunea de dezvoltare, detaliat conform anexei nr. 3, parte integrantă
din prezenta;
Dl președinte de ședință, Samoilă Marian supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi PENTRU.
1

2. Proiect de hotărâre privind revocarea parțială a H.C.L nr. 76/31.08.2016 privind
înființarea unui Club sportiv orășenesc de drept public, instituție publică în subordinea
Consiliului local Murfatlar cu denumirea ,,Clubul sportiv orășenesc Murfatlar”
Dl președinte de ședință citește proiectul de hotărâre.
Dl primar face următoarele mențiuni: Clubul sportiv orășenesc Murfatlar a fost înființat prin HCL
nr. 76/31.08.2016, ca o structură polisportivă cu mai multe secții, pe ramuri de sport destinate
copiilor, juniorilor, seniorilor și old boys. Clubul sportiv orășenesc Murfatlar se află în subordinea
Consiliului local Murfatlar.
Încă de la înființare s-au transmis în folosință gratuită, pe o perioadă nedeterminată următoarele
bunuri: Baza sportivă Murfatlar, Sala de sport situată pe str. Ion Creangă, nr. 25A, Sala de sport
situată pe str. Gral Vasile Milea, nr. 1, terenul sintetic situat pe str. Aleea Mărgăritarelor, nr. 16.
Dl președinte de ședință supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi PENTRU.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de Birou
Expert tehnic Manoilă Dănuţ prin evaluator ing. Manoilă Dănuţ - membru ANEVAR, pentru
stabilirea valorii contabile a terenului în suprafaţă de 646 mp, situat în str. Minerului, nr. 18,
oraş Murfatlar, în vederea înregistrării în contabilitate
Dl președinte de ședință citește proiectul de hotărâre.
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, menționând că s-a înregistrat solicitarea S.C.
IENUPĂRUL S.R.L, prin administrator Miron Dănuţ Vasile înregistrată la Primăria Oraş Murfatlar
sub nr. 2342 din 23.03.2021 şi planul de situaţie in coordonate STEREO’70 intocmit de PFA Murat
Erchean la data de 22.03.2021 terenul în suprafaţă de 646 mp situat str Minerului, nr. 18, oraş
Murfatlar. Terenul are vecinătăţile conform planului de situaţie anexat la cerere. Astfel, raportul de
evaluare intocmit nr. 1A21-069/17.03.2021, inregistrat la Primăria Oraş Murfatlar sub nr.
2421/24.03.2021 de Birou Expert Tehnic Manoilă Dănuţ, prin evaluator ing. Manoilă Dănuţ
-membru ANEVAR pentru stabilirea valorii contabile a terenului în suprafaţă de 646 mp , situat în
str. Minerului, nr. 18, oraş Murfatlar, în vederea inregistrării in contabilitate este de 7,50euro/mp
respectiv de 36,65lei/mp (cursul de schimb ron/euro considerat este de 4,8846 ron, valabil la data
16.03.2021, fără TVA). Terenul în suprafaţă de 646 mp este situat situat în str. Minerului, nr. 18,
oraş Murfatlar, jud. Constanţa-conform planului de situaţie, scara 1:500 intocmit de intocmit de
PFA Murat Erchean la data de 22.03.2021, fiind ocupat de construcţia proprietate particulară având
nr. Cadastral vechi 179/2 conform contract vânzare cumpărare nr. 1138 din 28.06.2005.
Dl președinte de ședință, Samoilă Marian supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi PENTRU.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin
domeniului privat al oraşului Murfatlar
Dl președinte de ședință citește proiectul de hotărâre.
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre, precizând că se actualizează și se introduce poziția 272 din
inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al orașului Murfatlar.În urma măsuratorilor de
către persoane autorizate în acest sens, s-au constatat diferenţe între dimensiunile loturilor
(suprafată) înscrise în inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar şi
cele determinate pe teren, fapt care impune modificarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului privat al oraşului Murfatlar cu noile date tehnice (suprafeţe) pentru: str. Speranţei Lot
31 si Lot 32.
Dl președinte de ședință, Samoilă Marian supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi PENTRU.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru
dezvoltare locală între UAT oraș Murfatlar și Asociația Umanitară Pascu Andrei
Dl președinte de ședință citește proiectul de hotărâre.
În urma încheierii Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală între UAT oraș Murfatlar și
Asociația Umanitară Pascu Andrei, Primăria orașului Murfatlar va beneficia GRATUIT de
următoarele: 1) Pregătire profesională autorizată (cazare, masă, transport dacă legislația permite
deplasări la momentul acela), pentru: Consilierii locali, Primar, viceprimar, secretar, Conducere,
Execuție, Comunicare Programare neurolingvistică și Gândire laterală, Managementul timpului;
SCIM, obiective specifice, indicatori de performanță și câteva elemente de ISO (riscuri);
Managementul documentelor; Etică și integritate/anticorupție; Dezvoltare durabilă, egalitate de
șanse;
2) Plata unei persoane pentru ajutorul la coorganizarea grupului țintă (evidență grup și participări,
prezență etc).
3) Dezvoltarea site
4) Proceduri și obiective specifice
5)Soluții pentru strategia de dezvoltare locală
Dl președinte de ședință, Samoilă Marian supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi PENTRU.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea
înființării Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice în cadrul Direcției
de Asistență Socială și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
Dl președinte de ședință citește proiectul de hotărâre.
Urmare a solicitării către Ministerul Muncii și Protecției Sociale de acreditare a Primăriei orașului
Murfatlar - Direcția de Asistență Socială, am fost notificați telefonic de dna Cristina Eșan, consilier
superior în cadrul MMPS - Direcția Politici Servicii Sociale - Compartimentul de acreditare cu
privire la respectarea denumirii serviciului social pe care dorim să-l înființăm conform
nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea nr. 867/2015, pentru a obține acreditarea
ca furnizor de servicii sociale.
Având în vedere art. 17 alin. 1 din Hotărârea nr. 118/2014 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul
serviciilor sociale, art. 37 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, propun modificarea sintagmei
„Compartiment de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice” din conținutul HCL nr. 26/2021 cu
„Unitate de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice”.
Dl președinte de ședință supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi PENTRU.
Dl Presedinte de ședință declară sedința de consiliu local încheiată.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal.

PREȘEDINTE,
SAMOILĂ MARIAN

SECRETAR GENERAL,
VINTILĂ FLORIN
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