ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Nr. 7280/02.09.2021
Proces verbal
Încheiat azi, 31.08.2021

Consilieri prezenți:
1

Manea Silviu

10

Butnariu Mihai absent

2

Ene Ion

11

Crișan Vasile absent

3

Isleam Gihan

12

Munteanu Marcel absent

4

Ibadula Erdin

13

Untaru Marian absent

5

Cojbîc Domnica

14

Grecu Claudiu absent

6

Zamosteanu Bogdan

15

Bolat Remzi da

7

Rohozneanu Cosmin

16

Nufăr Costencov absent

8

Anton Ion

17

Vladoi Ion - absent

9

Samoilă Marian

Sedința ordinară este legal convocată de Primarul orașului Murfatlar, Cojocaru Gheorghe
conform Dispoziției nr. 271/25.08.2021.
Dl Președinte supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Se aprobă cu 10 voturi
pentru .
Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentul care se aprobă cu 10 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii
pe anul 2021.
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 HCJ
170/28.07.2021 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din
TVA pe anul 2021, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale ,UAT
ului Murfatlar i s-a repartizat suma de 150.000 de lei.Conform referatului de specialitate din

cadrul compartimentului resurse umane-salarizare se impune suplimentarea cheltuielilor de
personal cu suma de 148.000 lei si a cheltuielilor la fondul de handicap cu suma de 7.000 de lei,
se supune spre aprobare Consiliului Local al orasului Murfatlar, rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru suma de 43.545.885 lei la venituri si 44.804.387 lei la
cheltuieli cu un excedent din anii precedenti in suma de 1.258.502 lei si Lista ( Programul ) de
investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli ,prin HCL79/27.07.2021 .
Suma de 150.000 de lei se inregistreaza la venituri indicator 11.06-sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale si la cheltuieli la capitolul Transporturi si comunicatiiSTRAZI..
De asemenea se inregistreaza suma de 12079 lei la venituri ,indicator 42.05 -planuri si
regulamente de urbanism si suma de 28.409 lei la venituri -indicator 39.03-venituri din vanzarea
locuintelor si se scade suma de 12985 lei la venituri -indicator 39.07 venituri din vanzarea unor
bunuri din domeniul privat al UAT.Diferenta de 27.503 lei se vor aloca la capitolul 67.02 Cultura ,religie ,sport-Proiecte cu finantare din fonduri externe.
Urmare analizei executiei bugetului local emis de Trezoreria Municipiului Constanta in data
de 23 august 2021 se constata ca la anumite capitole bugetare sunt inregistrate cheltuieli mai
mici decat prevederile si la alte capitole se depasesc prevederile bugetare.
Astfel
- se retrage suma de 50.000 de lei de la capitolul 67.02-Cultura,religie, sport -cheltuieli
materiale.
-se retrage suma de 160.000 de lei de la capitolul 70.02-Locuinte servicii si dezvoltare
publica -cheltuieli materiale
-se repartizeaza suma de 155.000 de lei la capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala.
-se repartizeaza suma de 55.000 de lei la capitolul 74.02-Protectia mediului-Salubritate.
Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2021, atat la partea de venituri, cat si
la partea de cheltuieli , modificandu-se corespunzator capitolele bugetare mentionate mai sus in
cadrul trimestrului III 2021.
Urmare acestor modificari bugetul de venituri va fi in suma de 44.036.388 lei si bugetul
de cheltuieli va fi de 45.294.890 lei, repartizat pe capitole bugetare astfel: sectiunea de
functionare : 15.237.867.867 lei si sectiunea de dezvoltare: 30.057.023 lei .
Suma de 737.000 lei , reprezentand transferuri , este destinata pentru :
- indemnizatii handicap
600.000 lei
- ajutoare ptr incalzire
10.150 lei
- alte ajutoare
19.850 lei
- alocatii bugetare culte
30.000 lei
- alocatii bugetare sport
235.000 lei
- CES si tichete sociale gradinita
71.000 lei
- burse
71.000 lei
Dl președinte de ședință supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre care se aproba cu
10 voturi pentru.

2. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Murfatlar a
unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați.

În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ se propune Proiectul de hotărâre privind scăderea sumei
de 18153,00 lei reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați.
Motivele:
- În evidențele fiscale ale Primăriei Murfatlar figurează debite restante reprezentând
amenzi contravenționale ale persoanelor fizice decedate , conform adreselor emise de SPCLEP
Murfatlar nr.18087/20.07.2021 18070/11.11.2020, 18076/16.11.2020, 18082/13.07.2021,
27178/13.07.2021.
- În conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) și (2), art.266 alin.(3) din Legea
nr.207/2015- privind Codul de Procedură Fiscală , cu modificările și completările ulterioare,
drepturile şi obligaţiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în condiţiile
dreptului comun, dispoziţiile art. 23 rămânând aplicabile, cu excepția obligațiilor reprezentând
amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică.
Dl președinte de ședință supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre care se aproba cu
10 voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane
juridice, radiați din Registrul Comerțului si scaderea creanțelor anulate prin hotărâri
judecătorești.
I Anularea obligațiilor fiscale înregistrate în evidența fiscală, datorate de
persoanele juridice radiate din Registrul Comețului.
În conformitate cu prevederile legale în materie fiscală, Compartimentul Impozite și Taxe
locale din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate- Unitatea Administrativ Teritorială oraș
Murfatlar, în calitatede organ fiscal , are ca principale atribuții stabilirea, constatarea , controlul
și colectarea impozitelor și taxelor locale și a accesoriilor aferente, precum și colectarea
amenzilor și a creanțelor bugetareprevazute în hotărârii judecătorești sauîn alte înscrisuri care,
potrivit legii, constituie titluri executorii.
În cazul în care contribuabilul nu își plătește de bunăvoie obligațiile datorate, organul
fiscalprocedează la acțiuni de executare silită în scopul stingerii acestora.
Există, însă, cazuri în care organul fiscal se află în imposibilitatea de a recupera creanțele
datorate bugetului local, motivat de faptul că debitorii , persoane juridice-împotriva cărora au
fost emise acte de executare- nu mai pot fi executați silit, pricedura executării silite încetând de
drept ca urmare a radierii din Registrul Comertului.
Legiuitorul a înțeles să reglementeze această situație prin aert. 266 alin. (4) , (41) și alin. 8
lit.(a) și (b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de proceduraă fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, conform căruia:

"(4)Obligațiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrele în care au
fost înregistrați potrivit legii se anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras
răspunderea altor persoane, potrivit legii.
(41)Obligațiile fiscale datorate de debitori, persoane fizice care desfășoară activități economice
în mod independent sau profesii libere, precum și asocieri și alte entități fără personalitate
juridică, radiați din registrele în care au fost înregistrați potrivit legii, se anulează după radiere,
inclusiv în situația în care obligațiile au fost preluate de alți debitori în conformitate cu
prevederile art. 23.
................................................................................................................
(8)Creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central și local se anulează și în
următoarele situații:
a)ulterior închiderii procedurii insolvenței, în situația în care creanțele nu sunt admise la masa
credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă
sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri
frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii;
b)ulterior închiderii procedurii de reorganizare judiciară, în situația în care creanțele fiscale nu
sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca
debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat."
II .Scăderea creanțelor anulate prin hotărâri judecătorești/sentințe civile.
Prin planul de reorganizare al societății Murfatlar Romania SA - aflată în faliment s-a
stabilit că din creanța inițiala în sumă de 2103906,49 lei cu care s-a înscis UAT Murfatlar în
tabelul creditorilor la deschiderea procedurii de insolvență se vor achita către UAT Murfatalar 0
lei. În tabelul definitiv consolidat aprobat la deschiderea procedurii de intrare în faliment suma
inițială nu a mai fost înscrisă . S-a formulat contestație la tabelul definitiv consolidat -Dosar
2938/118/2012/a72. Sentința finală a fost de respingere a contestației .
Față de cele prezentate,
În temeiul prevederilor:
-art.266 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
comletările ulterioare;
- art.260 din Legea nr. 31/1990 a societăților-republicată;
- art.174, art.176 și art.179 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență;
- Titluului IX -Impozite și Taxe Locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu
modificările și comletaările ulterioare;
- potrivit dispozițiilor art.87 alin.(3) și (4) , art. 129 alin.1, alin.(2)lit.B0 și alin.(4) lit.c)
din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(1), art.139 alin.(1) și (3) lit.c), art.196 alin.(1)
lit.a), art.197 alin.(4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Tabelul cu creanțele propuse spre anulare sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul raport
de specialitate.
Dl președinte de ședință supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre care se aproba cu
10 voturi pentru.
Punctele 4, 5,6 inscrise pe ordinea de zi au fost scoase de pe ordinea de zi la initiativa
dlui Primar.

7. Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati
de cult de pe raza orasului Murfatlar.
In conformitate cu art. 3 alin. (3) OG 82/2001, republicată, actualizată, privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute în România, art. 15 din HG nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor OG nr.
82/2001 republicată, actualizată, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, prevederile art. 129, alin. (2), lit.b,
lit.d; alin.4, lit.a, alin.8, lit.a, art.139, art.196 alin.1, lit.a, din Codul Administrativ aprobat prin
OUG nr. 57/2019 se supune spre aprobare alocarea de la bugetul local al Primariei Orasului
Murfatlar suma de 4000 lei (patrumiilei) catre Parohia Bisericii I Murfatlar, pentru organizarea
hramului bisericii parohiale „Nasterea Maicii Domnului„. In termen de maxim 180 zile, de la
data primirii sprijinului financiar, conducerea unitatii de cult, va prezenta serviciului Financiar
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului deconturi justificative privind modul
de utilizare a sumei alocate.
Dl președinte de ședință supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre care se aproba cu
10 voturi pentru.
8. Proiect de hotarare aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al
oraşului Murfatlar.
Analizand Cererea domnului Oancea Daniel , domiciliat în strada Nichita Stănescu , nr. 49, oraş
Murfatlar, jud. Constanța, înregistrată la Primăria Oraş Murfatlar sub nr. 7042/26.08.2021;
cu privire la inscrierea in nomenclatorul stradal al Oraşului Murfatlar, ca urmare a dobândirii unor
imobile, s- a constatat următoarele:
a) Prin contractul de vânzare cumpărare nr. 298 din 28.05.1999 doamna Oancea Ioana, domnul
Oancea Valentin şi doamna Parcone Mihaela au vândut in părţi egale şi in indiviziune domnului Oancea
Daniel, căsătorit cu doamna Oancea Mihaela, şi doamnei Alnitii Elena terenul in suprafaţă de 333, 30
mp, situat în str. Nichita Stănescu, Nr. 49, Oraş Murfatlar, Jud. Constanţa conform planului de
amplasament şi delimitare a imobilului intocmit de ing. Neguţu Gh. şi planului de situaţie amplasament
şi delimitare a imobilului intocmit de

ing. Biziru Cristian Ştefan in data de 27.02.2020, având

următoarele vecinătăţi: N- IE 103086, la E- Creţu Nicolae , S- Oancea Daniel şi IE 104485, şi la VOancea Daniel şi IE 104912, se va înscrie în nomenclatorul stradal pe str. Nichita Stănescu, Nr. 49A,
Oraş Murfatlar, Jud. Constanţa.

Dl președinte de ședință supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre care se aproba cu
10 voturi pentru.

Dl Primar prezinta Decizia Curtii de Conturi cu nr.21/06.08.2021 precum si a Raportului de Audit
cu nr. 5652/2021.

Dl Presedinte de ședință declară sedința de consiliu local încheiată.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal.

PREȘEDINTE,
BOLAT REMZI

SECRETAR GENERAL,
VINTILĂ FLORIN

