ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 04.08.2017
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

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

Sedinta extraordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar,
conform Dispozitiei nr. 478/02.08.2017.
Dl. Presedinte supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara a
Consiliului Local Murfatlar din data de 27.07.2017. Se arata ca nu sunt obiectiuni si
se supune la vot, iar in urma votului se obtin 13 voturi pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 4 puncte . Se supune la vot ordinea de
zi care se aproba cu 13 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2017 al Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar.
A sosit dl consilier Condurachi Costica .
Avand in vedere prevederile Legii 273/2006 legea finantelor publice locale ,
prevederile Legii 6/2017 –legea bugetului de stat pe anul 2017 , Legii 69/2000 a
educatiei fizice si sportului , precum si prevederile Legii 215/2001 a administratiei
publice locale , se supune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru
clubul sportiv orasenesc Murfatlar , in suma de 170.000 lei , atat la venituri cat si la
cheltuieli.
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru si 5 impotriva ( Condurachi
Costica, Gherghin Nicusor, Pana Ion, Cucuveanu Elena si Cojbuc Dumitru ) din 14
consilieri prezenti la sedinta.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifelor din
contractul de servicii nr. 1995/24.03.2014 privind delegarea gestiunii prin
concesiune a unei parti a Serviciului de Salubrizare a orasului Murfatlar.
Avand in vedere, prevederile Ordonantei de urgenta 48/2017 prin care se
suspenda aplicabilitatea taxei prevazuta de articolul 9, alineatul 1, litera c) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu,
astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013, modificată si

aprobată prin legea nr. 384/2013 , prevederile ordinuluinr. 109/2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, solicitarea nr
3383/28.07.2017 primita de la SC Iridex Group salubrizare inregistrata la primaria orasului
Murfatlar cu nr 5200/31.07.2017 prin care solicita modificarea tarifelor prevazute in contractual
de servicii nr 1995/24.03.2014, in temeiul articolul 15 al ordinuluinr. 109/2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, alineatul (1),
punctul b ) s i c) se propune aprobarea modificarii tarifelor din contractul de servicii
nr. 1995/24.03.2014 privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a
Serviciului de Salubrizare a orasului Murfatlar precum si subventionarea de la bugetul
local a tarifului pentru prestarea serviciului de salubrizare la populatie ( persoane
fizice ) . Subventia reprezinta diferenta dintru pretul nou si cel vechi, respectiv 0,41 lei
la care se adauga TVA si se va achita lunar pentru un numar de 10.078 persoane.
-

Tarife in vigoare si tarife solicitate

Descriere tarif

UM

Tarif in
vigoare
5,37

Tarif
propus
4,29

Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor
menajere, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase
din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim
special – persoane fizice

lei/ pers/
lunaexclusiv
TVA

Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor
similare reziduale colectate in amestec, inclusiv ale
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere,
cu excepţia celor cu regim special – agenti economici si
institutii publice

Lei/ mc
exclusiv
TVA

-

62,60

52,00

Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor
similare reciclabile colectate selectiv – agenti economici
si institutii publice

Lei/ mc
exclusiv
TVA

-

10,75

10,44

Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor stradale

Lei/ mc
exclusiv
TVA

-

118,93

100,03

Maturatul manual

Lei / 1000 mp – 11,44
exclusiv TVA

10,96

Maturat mecanizat

Lei / 1000 mp – 10,46
exclusiv TVA

9,98

Intretinerea curateniei

Lei / 1000 mp
– exclusiv
TVA
Lei / 1000 mp
– exclusiv
TVA

4,19

3,97

171,04

158,11

Razuitul rigolelor

4,55

4,75

55,91

58,97

144,19

157,49

11,42

11,95

18,99

19,87

9,60

10,13

62,90

52,00

10,75
Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor similare, Lei/ mc –
xclusive
TVA
inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile
similare, cu excepţia celor cu regim special – agenti
economici si institutii publice: deseuri similar reziduale
colectate selectiv

10,44

Lei/ mc - 75,00
xclusive TVA

65,00

Stropit mecanizat carosabil
Spalat mecanizat strazi
Curatatul manual al zapezii şi/sau al ghetii
Pluguit zapada
Combaterea mecanizata a poleiului

Lei / 1000 mp
– exclusiv
TVA
Lei / 1000 mp
– exclusiv
TVA
Lei / 1000 mp
– exclusiv
TVA
Lei / 1000 mp
– exclusiv
TVA
Lei / 1000 mp

– exclusiv
TVA
Lei/ mc Strans, incarcat si transportat zapada
exclusiv TVA
Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor similare, Lei/ mc exclusiv TVA
inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile
similare, cu excepţia celor cu regim special – agenti
economici si institutii publice: deseuri similar reziduale
colectate amestecat

Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si
eliminarea deseurilor provenite din constructii si
demolari
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii HCL nr.73/27.07.2017
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor Tehnico - economici și
Devizului General pentru investiția „AMENAJARE TEREN SPORT SINTETIC ÎN
INCINTA ȘCOLII GENERALE SIMINOC (S.F+P.T)” conform proiect nr 10/2017
întocmit de S.C RUGBY CONSTRUCT S.R.L.
Avand in vedere proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului
Local oraș Murfatalr nr. 73 din 27.07.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate,
a Indicatorilor Tehnico - economici și Devizului General pentru investiția
„AMENAJARE TEREN SPORT SINTETIC ÎN INCINTA ȘCOLII GENERALE
SIMINOC (S.F+P.T)” conform proiect nr 10/2017 întocmit de S.C RUGBY
CONSTRUCT S.R.L s-a constatat următoarele:
- Cadrul legislativ aplicabil în realizarea Studiului de Fezabilitate a fost
Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și

conținutul-cadru
al
documentațiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice - HGR 28 /2008
menționată în HCL 73/27.07.2017 a fost abrogată la data intrării în vigoare a HGR
907/2017 de art. 18 alin. (2) litera A din capitolul IV.
- Anexa nr. 3 la HCL nr. 73 din 27.07.2017 reprezentând Devizul General al
investiției „AMENAJARE TEREN SPORT SINTETIC ÎN INCINTA ȘCOLII
GENERALE SIMINOC (S.F+P.T)” a fost aprobată eronat întrucât acesta nu
corespunde cu Indicatorii tehnico- economici aprobați la Anexa 2.
În consecință se impune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din
27.07.2017 și emiterea unei noi Hotărâri de Consiliul Local oraș Murfatalr privind
aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor Tehnico - economici și Devizului
General pentru investiția „AMENAJARE TEREN SPORT SINTETIC ÎN INCINTA
ȘCOLII GENERALE SIMINOC (S.F+P.T)” conform proiect nr 10/2017 întocmit de
S.C RUGBY CONSTRUCT S.R.L
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a
Indicatorilor Tehnico - economici și Devizului General pentru investiția
„AMENAJARE TEREN SPORT SINTETIC ÎN INCINTA ȘCOLII GENERALE
SIMINOC (S.F+P.T)” conform proiect nr 10/2017 întocmit de S.C RUGBY
CONSTRUCT S.R.L.
Investiția “AMENAJARE TEREN SPORT SINTETIC ÎN INCINTA ȘCOLII
GENERALE SIMINOC (S.F+P.T)” se va realiza pe terenul din incinta Școlii generale
din satul Siminoc str. Murfatlar nr. 10.
- Suprafata terenului este de 3665.00 m² cu dimensiuni maxime in plan de
45.50x78,50 m. Terenul este in proprietatea publica a Orasului Murfatlar, conform
HCL nr. 17/28.02.2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al orasului Murfatlar, pozitia 9, curtea scolii generale cu clasele
I-VIII, teren inscris in Cartea Funciara a UAT Murfatlar cu nr. cad. 10943.
- Terenului de sport sintetic se propune pentru amenajare in partea de Nord a
incintei pe actualul teren de sport al scolii, acesta va fi prevăzut cu suprafata de joc
multi-sport (mini-fotbal, handbal, baschet, volei, fotbal - tenis) din gazon sintetic cu o
grosime mica, cuprinsa intre 15 si 35 mm din polietilena.
- Infrastructura se va realiza din stratificatii din piatra si nisip de diverse
granulatii.
- Pentru preluarea apelor pluviale din teren s-au prevazut 2 drenuri perimetrale.
Perimetral se vor monta borduri din beton pentru stabilizarea straturilor.
- Terenul va beneficia si de instalatie de iluminare cu 12 lampi cu halogen
montate pe stalpi metalici la inaltimea de 6.00 m, fixati in fundatii de beton.
- Perimetral, pana la inaltimea de 2.00m, terenul se va imprejmui cu plasa de
protectie din sarma glavanizata impletita, iar pana la inaltimea de 6.00 m cu plasa de
protectie textila cu rezistenta UV, ploaie si inghet.
- Peste teren se va monta o plasa de protectie pentru evitarea iesirii mingiilor
din suprafata de joc.
- Accesul pe teren se va face printr-o poarta dubla de acces cu dimensiunea de
1,60x2,00m.
- Terenul se va marca si echipa pentru jocul de fotbal, handbal, volei,
fotbal-tenis, baschet si se va dota cu cosuri de baschet, porti de fotbal(handbal), filee
pentru fotbal-tenis si volei.

- In afara spatiului de joc se va monta un punct de alimentare cu apa(cismea)
racordat la instalatia aflata pe amplasament.
- De asemenea, pentru accesul la spatiul de joaca se va amenaja o alee, cu
latimea de 2.00m, din beton ce va face legatura cu aleea de intrare in incinta scolii.
Se supune la vot care se aproba cu 14 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
MANEA ILIE
INTOCMIT,
RIMBU LILIANA

