ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 12.10.2017
Consilieri :
1. Branescu Nicu
2. Manea Ilie
3. Mustafa Belghin
4. Sova Gabriel
5. Condurachi Costica
6. Oita Dumitru
7. Cojbuc Dumitru
8. Turica Despina
9. Anton Ion-absent
10. Pana Ionel-absent

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

Sedinta extraordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar,
conform Dispozitiei nr. 532/09.10.2017.
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 5 puncte. Dl Primar propune
suplimentarea ordinii de zi cu inca 1 punct. Se supune la vot ordinea de zi precum si
suplimentarea acesteia care se aproba cu 13 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului
Local in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul
scolar 2017- 2018.
Avand in vedere prevederile art. 96 alin. 2 , lit.c din Legea Educatiei nr. 1/2011
cu modificarile si completarile la zi , art. 3 din OMEN 4619/2014 pentru aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare si functionare a Consiliului de Administratie din
unitatile de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, art.
36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, art.45, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea
nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata in 2007, cu modificarile
si completarile ulterioare, si solicitarea Liceului Teoretic Murfatlar cu nr.
1899/18.09.2017 inregistrata la Primaria orasului Murfatlar cu nr. 6389/20.09.2017 se
propune desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local pentru a face parte din
Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul scolar 2017 –
2018.
Se fac propuneri: Turica Despina
Condurachi Costica
Samoila Marian
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului
Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “ Adrian V. Radulescu”
Murfatlar pentru anul scolar 2017- 2018.

Avand in vedere prevederile art. 96 alin. 2 , lit.c din Legea Educatiei nr. 1/2011
cu modificarile si completarile la zi , art. 3 din OMEN 4619/2014 pentru aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare si functionare a Consiliului de Administratie din
unitatile de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, art.
36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, art.45, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea
nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata in 2007, cu modificarile
si completarile ulterioare, si solicitarea Scolii Gimnaziale “ Adrian V. Radulescu”
Murfatlar cu nr. 1133/15.09.2017 inregistrata la Primaria orasului Murfatlar cu nr.
6419/21.09.2017 se propune desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local
pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “ Adrian V.
Radulescu” Murfatlar pentru anul scolar 2017 – 2018 .
Se fac propuneri: Corman Adrian
Branescu Nicu
Cucuveanu Elena
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local Murfatlar pentru
utilizarea/afectarea definitivă și/sau temporară a domeniului public de către
E-Distribuție Dobrogea S.A.
Avand in vedere proiectul de hotărâre privind Acordul Consiliului Local
Murfatlar pentru utilizarea/afectarea definitivă și/sau temporară a domeniului public
de către E-Distribuție Dobrogea S.A și solicitarea transmisă de către S.C E-Distribuție
Dobrogea S.A cu nr. 329/05.10.2017 înregistrată la Primăria orașului Murfatlar sub nr.
7074/09.10.2017 s-au constatat următoarele:
La sediul distribuitorului de energie electrică au fost înregistrate sesizările din
partea locuitorilor de pe strada Nicolae Titulescu și de pe strada Dacia cu privire la
tensiunea slaba din zonă.
În vederea soluționării deficiențelor din cadrul rețelei de distribuție
distribuitorul de energie electrică va realiza un traseu LES 0,4kV prin săpătură
manuală cca. 80m prin spatele blocului C4 până în strada Nicolae Titulescu (fără
traversarea străzii) și va înlocui stâlpii existenți SE - 4 cu Sc 10005.
Lucrările se vor realiza de către E-Distribuție S.A în regim de mentenanță/
întreținere a rețelei existente.
Domeniul public va fi utilizat/afectat temporar pe perioada execuției
lucrărilor de săpătură și pozare conductă și utilizat/afectat definitiv de rețeaua LES
pozată în subteran la o adâncime de cca. 80cm, conform planului de situație anexă.
Acordul Consiliului Local oraș Murfatlar va prevede readucerea la starea
inițială a terenului/amenajărilor construcțiilor și/sau a infrastructurii publice
afectate de lucrările pe domeniul public indiferent dacă sunt autorizate sau
accidentale prin grija și pe cheltuiala investitorului în termen de maxim 48 ore de
la începerea lucrărilor cu obligația de a lua toate măsurile de protecție și
semnalizare pentru evitarea producerii accidentelor.
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea
potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune “ si a
cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul
Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria.

Prin implementarea proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic,
protejarea si promovarea mostenirii comune” si realizarea componentelor sale
investitionale, se prevad urmatoarele efecte positive la nivelul orasului Murfatlar, prin
reabilitarea /modernizarea si imbunatatirea functionarii Clubului - Casa de cultura,
parcului public II si Monumentului Eroilor.
1. Club - Casa de Cultura, situat in orasul Murfatlar str. Aleea Margaritarelor
nr.9 - 9A,va fi extins cu un nou corp de cladire , prin modernizarea corpului de
cladire existent si dotarea intregii Case de cultura cu mobilier, echipamente
electronice si audio-video, etc.
2. Parcul public II (I.A.S), situat in orasul Murfatlar, Aleea Margaritarelor va fi
reabilitat, dotat si modernizat prin restructurarea cailor de acces si plimbare,
organizarea de zone de interes si amplasarea de mobilier specific de parc.
3. Monumentul eroilor, situat in orasul Murfatlar, Str. Calea Bucuresti, in zona
garii, parte a patrimoniului cultural local, va fi reabilitat.
De asemenea, se va implementa un plan de promovare a patrimoniului
cultural si natural din cele doua zone. Partenerii vor agrea un calendar comun de
evenimente care vor cuprinde: Zilele Orasului Murfatlar si Zilele Orasului General
Toshevo, in care partenerii proiectului vor participa ca gazde sau oaspeti. Toate
evenimentele comune vor fi promovate de parteneri si de agentii economici locali,
astfel incat locuitorii sa participe. Acest calendar va fi popularizat si catre sectorul
privat de turism.
UAT orasul Murfatlar trebuie sa asigura contributia proprie ce ii revine in
calitate de Partener 2 din costurile eligibile aferente proiectului, respectiv 2%, din
bugetul proiectului, cat si disponibilitatea temporara a fondurilor pana ce acestea sunt
rambursate de catre Programul Interreg V-A Romania - Bulgaria. Valoarea totala
estimata a Partenerului nr.2: UAT Orasul Murfatlar este de 609857.85 euro cu TVA,
iar contributia noastra de 2 % din valoarea eligibila a bugetului este in valoare de
12197.16 euro cu TVA.
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventie ( DALI ) a indicatorilor tehnico economici si devizului general pentru
obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul eroilor”
conform proiect nr. 746/2017 intocmit de SC EXTRUDE STUDIO SRL , din
cadrul Proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic , protejarea si promovarea
mostenirii comune ”.
Avand in vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI), INDICATORILOR TEHNICO
ECONOMICI și DEVIZULUI GENERAL ai investiției ” s-au constatat următoarele:
Proiectul propus pentru programul de investiție este împărțit în 3
componente:
-

Componenta A – Casa de Cultură – Desfiintarea corpului degradat existent,

Modernizare Casa de Cultura Murfatlar, extindere cu corp nou C2 si amenajare accese,
parcare, spatii verzi
- Componenta B – Parc tematic - Amenajare parc tematic Aleea
Margaritarelor
- Componenta C – Monumentul Eroilor - Reabilitarea Monumentului Eroilor
Murfatlar
Componenta A – Casa de Cultură propune reabilitarea și modernizarea unui corp de
clădire existent C1, desființarea unui corp de clădire existent C2, aflat în fază avansată de
degradare, construirea unui corp nou de clădire C2, amenajarea de accese, parcare și spații
verzi.
Componenta B – Parc tematic propune modernizarea, reabilitarea, dotarea acestuia și
propunerea unor soluții pentru îmbunătățirea confortului și ambientului.
Componenta C – Monumentul Eroilor propune reabilitarea acestui obiectiv cultural,
modernizarea, amenajarea și dotarea spațiului adiacent acestuia.
Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA: 2204853.09 lei din care:
- Construcţii-montaj (C+M) inclusiv TVA: 1618602.30 lei
-

Constructii montaj (C+M) fara TVA :

1360170.00 lei

Dna Clincu Mihaela, consilier in cadrul Compartimentului “ Proiecte pentru
Dezvoltare Locala “ informeaza Consiliul Local ca urmare a corespondentei
electronice purtate in data de 11.10.2017 cu reprezentantul SC EXTRUDESTUDIO
SRL - Iulia Cutova s-a constatat ca valoarea totala a investitiei inclusiv TVA este
2204853.08

lei,

din care:

Construcţii-montaj (C+M) inclusiv TVA:
Constructii montaj (C+M) fara TVA :

1666174.54 lei
1400146.67 lei si nu cea prezentata

initial in raportul de specialitate care au fost comunicate consilierilor locali in data de
10.10.2017 pe email.
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinte pentru
tineri in regim de inchiriere persoanelor prevazute in lista de prioritati aprobata conform
HCL nr. 67/27.07.2017.
In temeiul prevederilor art. 15 alin. (5), alin. (6), alin. (7) si alin. (8) din H.G.R.
nr. 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea ANL, cu modificarile si
completarile ulterioare: ,,La data repartizarii locuintelor pentru tineri, destinate
inchirierii, solicitantii acestora au obligatia sa reconfirme indeplinirea tuturor
criteriilor de acces. Lista de repartizare a locuintelor se intocmeste prin preluarea
solicitantilor inscrisi in lista de prioritate stabilita prin HCL nr. 67/27.07.2017,
urmarindu-se asigurarea spatiului locativ la care au dreptul solicitantii de locuinta si
evitandu-se repartizarea unor spatii excedentare. Pentru stabilirea numarului de
camere la care au dreptul solicitantii de locuinta se aplica prevederile Legii Locuintei
nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la
exigentele minimale in asigurarea spatiului locativ pe numar de persoane. Lista de
repartizare a locuintelor se supune aprobarii, consiliului local iar repartizarea efectiva
a locuintelor se face catre persoanele inscrise in lista de repartizare ramasa definitiva,

urmarindu-se, dupa caz, repartizarea prioritara catre persoane cu handicap si
asigurarea spatiului locativ la care au dreptul solicitantii de locuinte, in ordinea
descrescatoare a numerelor de camere.”
Nr.
Crt.
1

NUME SI PRENUME
SOLICITANT
RUSU ELENA

LOCUINTA REPARTIZATA
Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. A, bl. BT, et.
parter, ap. 2

2

CAMBUR JENICA CATALIN

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. A, bl. BT, et.
parter, ap. 3

3

AFLOARE IONELA MONICA

4

MIHAILA-FRINCU

Strada Fantanitei, nr. 1B, sc. A, ap. 16
Strada Alexandru Ioan Cuza,

sc. A, et. 1, ap. 5

ALEXANDRU
5

CIRCIU FLORIN ALEXANDRU

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. A, et. parter, ap. 1

6

OLARIANU VASILE

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. A, et. parter, ap. 4

7

VOICU NARCIS ELENA

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. B, et. 1, ap. 6

8

TRIFAN VASILE ADRIAN

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. A, et. 1, ap. 6

9

ARION CLAUDIA

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. A, et. 2, ap. 11

10

PELIN IONUT CATALIN

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. A, et. 2, ap. 9

11

MANOLE ALIS

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. A, et. 1, ap. 8

12

SMAIL LEILA

Strada G-ral Vasile Milea, BT1, ap. 1

13

SULICA OANA-MANUELA

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. A, et. 2, ap. 12

14

PASCAL SILVIA

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. A, et. 2, ap. 10

15

ANITEI

Str. G-ral Vasile Milea, nr. 2A, BT1, ap. 6

MAMINA-FLORENTINA
16

MALTEZU GABRIELA

Str. G-ral Vasile Milea, BT2, ap. 16

17

SOPERLA ELENA MARIA

Str. Fantanitei, nr. 1B, sc. A, ap. 13

18

PANOV IONUT ADRIAN

19

PAVEL IONELA

Strada Fantanitei, nr. 1B, sc. C, ap. 7

20

ROHOZNEANU IULIANA

Strada Fantanitei, nr. 1B, sc. D, ap. 9

21

TUDOR LUIS

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. B, et. 1, ap. 5

22

ANGHEL ANDREI

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. A, et. 1, ap. 7

23

GIFU SIMONA ANDREEA

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. B, et. 1, ap. 8

24

PRISACARU VIORICA

25

ROHOZNEANU GEORGIANA

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. B, et. 1, ap. 7

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. B, et. parter, ap. 2
Strada Fantanitei, nr. 1B, sc. D, ap. 12

ANCA
26

STRATULAT FLORENTINA

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. B, et. Parter, ap. 3

27

POPLEA RALUCA MARIA

Strada Alexandru Ioan Cuza, sc. B, et. 2, ap. 10

28

CIUCULETE SABIN

Strada G-ral Vasile Milea, nr. 2A, BT1, ap. 15

Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE,
MUSTAFA BELGHIN

SECRETAR,
FLORIN VINTILA
INTOCMIT,
RIMBU LILIANA

