ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 25.10.2017
Consilieri :
1. Branescu Nicu
2. Manea Ilie
3. Mustafa Belghin
4. Sova Gabriel
5. Condurachi Costica
6. Oita Dumitru
7. Cojbuc Dumitru-absent
8. Turica Despina
9. Anton Ion
10. Pana Ionel

11. Moale Cristina
12. Marincea Nicolaie
13. Samoila Marian-absent
14. Munteanu Mihaela
15. Cucuveanu Elena
16. Corman Adrian
17. Gherghin Nicusor

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 545/20.10.2017.
Dl Presedinte supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara a
Consiliului Local Murfatlar . Se arata ca nu sunt obiectiuni si se supune la vot , iar
in urma votului se obtin 13 voturi pentru .
A sosit dl consilier Corman Adrian.
Dl Primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 1 si introducerea
unui punct suplimentar.
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 5 puncte . Se supune la vot ordinea de
zi si suplimentarea acesteia care se aproba cu 14 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si a
bugetului imprumuturilor interne si externe pe trimestrul III al anului 2017.
Potrivit art.26 al Legii nr 273 / 2006 , privind finantele publice locale , modificata
si completata , bugetul a fost construit pe doua sectiuni : sectiunea de functionare si
sectiunea de dezvoltare. In conformitate cu art.57 alin.1 din aceeiasi lege , conturile
de executie cuprind raportarile pentru urmatoarele bugete :
1.bugetul local ;
2.bugetul imprumuturilor externe si interne , pentru care rambursarea , plata
dobanzilor , comisioanelor , spezelor si a altor costuri se asigura din bugetul local ;
In conformiatate cu prevederile art. 49 , alin. 12 , din Legea 273/2006 ,
ordonatorii principali de credite prezinta in sedinta publica , executia bugetelor pe
cele doua sectiuni si a bugetului imprumuturilor interne si externe pentru trimestrul
expirat , spre analiza si aprobare consiliului local.
Executia bugetului local pe trimestrul III al anului 2017 , se prezinta astfel :
-lei
NR
FINANTARE
PREVEDERI PREVEDERI REALIZAT GRADUL DE
CR
ANUALE
TRIM
TRIM
REALIZARE
T
2017
I+II+III
I+II+III
%

2017
I

BUGETUL LOCAL
VENITURI – total
CHELTUIELI – total
EXCEDENT/DEFICIT

23.953.497
23.953.497

2017

20.693.331
20.693.331

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE
VENITURI – total
CHELTUIELI – total
EXCEDENT
/
DEFICIT

-

16.540.642
15.986.184
554.458

79,93%
77,25%

-

-

Pe trimestrul III al anului 2017 , situatia executiei bugetare a bugetului local
pe cele doua sectiuni , se prezinta astfel :
-lei
Prevederi
Prevederi
Realizat
anuale
trim
trim I+II+III
2017
I+II+III
2017
2017
Veniturile sectiunii de functionare
16.591.114 14.608.856 12.477.580
Cheltuielile sectiunii de functionare
16.591.114 14.608.856 11.987.352
Excedentul /Deficitul sectiunii de
490.229
functionare
Veniturile sectiunii de dezvoltare
7.362.383
6.076.883
4.063.062
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
7.362.383
6.076.883
3.998.832
Excedentul /Deficitul sectiunii de
64.230
dezvoltare
Suma totala a veniturilor incasate la data de 30.09.2017 este de 16.540.642
lei, din care:
- venituri din imp si taxe locale
3.086.912
- cote defalc.din imp.pe venit AFB
1.962.187
- cote defalc din imp pe venit ptr ech
2.144.675
- cote defalcate din TVA
4.728.791
- cote defalcate din TVA ptr echilbrare
883.554
- cote defalcate din TVA ptr infrastructura
-subventii de la bugetul de stat
69.024
- subventii de la alte administratii
3.633.936
- sume primite Uniunea Europeana
31.563
La data de 30.09.2017 ,cheltuielile Primariei orasului Murfatlar
sunt de
15.986.184 lei, din care:
- cheltuieli personal
7.231.327
- chelt.mat.si serv.
3.712.040
- chelt. de capital
3.977.237
- transf.neconsolidate
556.350
-transf activ sportive si culte , burse
8.179
-proiecte cu finantare fd europene
21.594
- tichete sociale + CES
52.968

Gradul de
realizare %
85,41%
82,05%
66,86%
65,80%

- dobanzi
61.811
- rambursari credite
364.678
Pe capitole bugetare evidenta contabila se prezinta astfel:
Cap. 51.02.
2.117.059
54.02.
170.814
55.02
61.811
61.02
911.795
65.02
3.994.317
66.02
69.064
67.02
1.302.141
68.02
1.073.195
70.02
1.711.532
74.02
521.846
84.02
4.052.610
Excedentul bugetar inregistrat la data de 30.09.2017 este in suma de 554.458
lei .
In perioada 01.01-30.09.2017 , situatia executiei bugetare a bugetului
imprumuturilor interne si externe pe sectiunea de functionare si pe sectiunea de
dezvoltare , se prezinta astfel :
Prevederi
anuale
2017
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii
dezvoltare
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii
dezvoltare

- lei
Prevederi
Realizat
trim I+II+III trim I+II+III
2017
2017
-

Gradul de
realizare %
-

de
-

-

de

Evidenta contabila este tinuta la zi, iar datele contabile din darea de seama
corespund cu cele din contabilitatea sintetica.
Pe capitole bugetare cheltuielile efectuate atat la personal , la cheltuieli materiale
si servicii cat si la cheltuieli de capital
nu depasesc prevederile bugetare.
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.

-

-

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi
a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al
primarului oraşului Murfatlar.
I. Având în vedere Avizul nr. 3965842/10.10.2017 eliberat de către Ditecţia pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date pentru Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Serviciului Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Murfatlar se supune spre aprobare consiliului local modificarea Capitolului X al
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al
primarului în conformitate modificările prevăzute în documentul avizat.
II. Modificarea Statului de funcţii în urma desfăşurării unor examene şi
concursuri

de promovare şi ocupare a posturilor vacante se modifica dupa cum

urmează
-

ocuparea prin concurs a funcţiei publice de execuţie vacantă

inspector, gradul profesional principal la serviciul Buget, finanţe, contabilitate compartimentul ADPP, urmărirea veniturilor, executări silite, achiziţii publice.
-

ocuparea prin concurs a funcţiilor contractuale de execuţie vacante:

contabil, casier, referent sportiv, îngrijitor şi muncitor necalificat la Clubul sportiv
orăşenesc Murfatlar.
-

promovarea în funcţie cu nivel de studii superior a d.lui Petiu Mihai

din funcţia contractuală de execuţie referent tr. I în funcţia contractuală de execuţie
vacantă inspector gradul II la Casa de cultură.
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
A sosit dl consilier Branescu Nicu.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a
Orasului Murfatlar in domeniul public al Judetului Constanta, al imobilului situat
in Oras Murfatlar, str. Ion Creanga, nr.27, Jud.Constanta in suprafata de 2000 mp,
in vederea construirii a doua Case de Tip Familial de catre Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta.
Avand in vedere Proiectul de Hotărâre „ privind aprobarea trecerii din
proprietatea publica a Orasului Murfatlar in domeniul public al Judetului
Constanta, al imobilului situat in Oras Murfatlar, str. Ion Creanga, nr.27,
Jud.Constanta in suprafata de 2000 mp, in vederea construirii a doua Case de
Tip Familial de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Constanta” și Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 256 ” privind
aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public
al UAT Orasului Murfatlar in domeniul public al Judetului Constanta si in

administrarea Consiliului Judetean Constanta” înregistrata la Primăria orașului
Murfatlar cu nr. 6948/05.10.2017 se supune dezbaterii Consiliului Local aprobarea
acestuia.
Terenul in suprafata de 2000 mp, este situat in orasul Murfatlar, str.Ion
Creanga, nr.27, avand numarul cadastral 103375 si este intabulat in proprietatea
privata a orasului Murfatlar sub B.1 din Cartea Funciara 103375 UAT oras Murfatlar,
prin incheierea nr.4344 din 23.01.2013, emisa de Biroul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara, in baza Hotararii Consiliului Local nr.106/27.11.2012.
- Regimul juridic al terenului este teren intravilan, proprietate privata a
orasului Murfatlar, in administrarea Consiliului Local al orasului Murfatlar.
- Energia electrica este asigurata de reteaua locala, gestionata de Enel
Distributie
- Alimentarea cu apa si canalizarea apelor reziduale si pluviale sunt
asigurate de reteaua locala de distributie si colectare.
- Este prevazuta de asemenea conectarea la reteaua de telefonie si internet.
- Momentan, nu avem acces la reteaua de gaze naturale, in acest scop exista
un proiect in derulare.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii unui Plan Urbanistic
Zonal (P.U.Z) pentru AMENAJARE CENTRU DE AGREMENT și SERVICII
AFERENTE pe terenul situat în orașul Murfatlar, Calea Dobrogei (DN3).
În temeiul prevederilor Planului Urbanistic si Regulamentului Local de
Urbanism conform proiect nr.3/2000 intocmit de SC PRO URBA SRL Constanta,
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si
completarile la zi, Legea nr. 50/1991 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, 36 alin.2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se supune Consiliului Local Murfatlar aprobarea întocmirii
unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) pentru AMENAJARE CENTRU DE
AGREMENT și SERVICII AFERENTE pe terenul situat în orașul Murfatlar, Calea
Dobrogei (DN3) prin grija și pe cheltuiala S.C ANDRA INTERNATIONAL S.R.L.
Ulterior intocmirii Planului Urbanistic Zonal acesta va fi supus spre aprobare
si insusire Consiliului Local Murfatlar.
Orice alte dispozitii contrare se revoca.
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru si 5 abtineri ( Condurachi
Costica, Cucuveanu Elena, Anton Ion, Pana Ion si Gherghin Nicusor ).
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de exercitare a controlului
financiar preventiv propriu la nivelul Clubului Sportiv Orasanesc Murfatlar.
CLUB SPORTIV ORASANESC MURFATLAR este o institutie publica cu
personalitate juridica, infiintata in baza HCL nr. 76/31.08.2016 si aflata in
subordinea Consiliului Local Murfatlar.
Obiectul de activitate al Clubului il reprezinta selectia, pregatirea si
participarea la competitiile interne sportive in conformitate cu statutele si
regulamentele federatiilor sportive nationale, precum si a regulamentului propriu.
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.119/1999,privind
controlul intern si controlul financiar preventiv si a OMFP nr.923/2014 privind

aprobarea Normelor Metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv,modificat prin Ordinul nr. 2332/2017, institutiile care gestioneaza fonduri
publice au obligatia sa realizeze o buna gestiune financiara privind asigurarea
legalitatii, economicitatii, eficacitatii si eficientei in utilizarea fondurilor publice
si in administrarea patrimoniului public, prin acordaea vizei de control financiar
preventiv.
Motivat de cele prezentate mai sus , in cadrul Clubului sportiv, ca ordonator
tertiar de credite, se organizeaza exercitarea acordarii vizei de control financiar
preventiv propriu , iar operatiunile obligatorii supuse vizei de cfpp sunt prezentate in
anexa nr, 1 si anexa nr. 2 si vor fi consemnate in Registrul privind operaţiunile
prezentate la viza de control financiar preventiv.
In conformitate cu cele prezentate mai sus , se propune Consiliul Local
Murfatlar desemnarea unei persoane responsabile din cadrul aparatului de
specialitate, care sa indeplineasca conditiile prevazute in Ordinul nr. 923/2014,
Capitolul 2, art 3 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele
care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu :
-

-

au studii superioare economice sau juridice. Prin excepție, când nu există persoane
cu pregătire superioară care să îndeplinească prezentele condiții, pot fi numite
pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu și persoane cu studii
medii de specialitate economică;
au o vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 3 ani, în cazul
instituțiilor publice,
nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni care le-ar face
incompatibile cu exercitarea acestei activități.

Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru si 5 impotriva ( Condurachi
Costica, Cucuveanu Elena, Anton Ion, Pana Ion si Gherghin Nicusor ).
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE,
MUSTAFA BELGHIN

SECRETAR,
FLORIN VINTILA

