ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 22.12.2016
Consilieri :
1. Branescu Nicu
Cristina
2. Manea Ilie
3. Mustafa Belghin
4. Sova Gabriel
Mihaela
5. Condurachi Costica
6. Oita Dumitru
7. Cojbuc Dumitru
Nicusor
8. Turica Despina
9. Anton Ion
10. Pana Ionel

11. Moale
12. Marincea Nicolaie
13. Samoila Marian
14. Munteanu
15. Teleanu Florica
16. Ionescu Ilie
17. Gherghin

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 503/16.12.2016.
Dl Presedinte supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara a
Consiliului Local Murfatlar din data de 29.11.2016. Se arata ca nu sunt obiectiuni si
se supune la vot , iar in urma votului se obtin 17 voturi pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 11 puncte . Dl. Primar propune
retragerea punctului 4 de pe ordinea de zi. Se supune la vot ordinea de zi care se
aproba cu 17 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a
listei de investitii pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Legii nr 273 / 2006 – legea finantelor publice
locale , Legii nr 339 / 2015 – legea
bugetului de stat pe anul 2016 , prevederile
Legii nr 571 /2003 cu modificarile si completarile ulterioare , Normelor Metodologice
de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal , precum si prevederilor Legii
nr 215 / 2001 – legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare , se supune spre aprobare , Consiliului Local al orasului Murfatlar ,
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 aprobat pentru suma de
24.793.977 lei si lista de investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli , prin
HCL nr 105 / 29.11.2016.
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere adresa cu nr 10645
din 13.12.2016 , de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala , Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Constanta , privind repartizarea pe unitati
administrativ teritoriale din judetul Constanta , a cotelor defalcate din impozitul pe

venit colectate in luna noiembrie si repartizate in luna decembrie 2016 , precum si
majorarea sumelor si cotelor de echilibru cu suma de 309.000 lei . De asemenea se
rectifica bugetul de venituri si cheltuieli cu suma de 40.000 lei pentru elaborarea sau
actualizarea planului urbanistic general al localitatii si a regulametului local de
urbanism , suma care se va inregistra la capitolul 21.42.05
“ Subventii , primite de
bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism
“.
Din analiza contului de excutie la data de 15.12.2016 , se impun efectuarea
unor modificari la capitolul 51.02 _Autoritati publice , 70.02_Locuinte , servicii si
dezvoltare , 74.02_ Mediu si ape , 84.02_Transporturi , cheltuieli materiale .
Urmare celor prezentate mai sus , pe capitole bugetare
se fac
urmatoarele
modificari :
NR
CR
T

CAPITOL BUGETAR

PREV
E
DERE

1 51.02 Autoritati publice
2 54.02 Servicii publice
generale
3 55.02 Tranzactii privind
datoria publica
4 61.02 Ordine publica si
siguranta nationala
5 65.02 Invatamant
6 66.02 Sanatate
7 67.02 Cultura , recreere si
religie
8 68.02 Asigurari si asistenta
sociala
9 70.20 Locuinte , servicii si
dezvoltare
10 74.02 Protectia mediului
11 84.02
Transporturi
comunicatii
12 97.02 Rezerve
Total

si

perso
nal

mater
iale

+50.00
0

+50.0
00

+50.00
0
-50.000

+50.0
00
-50.0
00
-50.0
00

-50.000

NATURA CHELTUIELII
capita burse tichet transf
l
e
e
ruri

ramb
ur
sari

Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2016 , trimestrul IV ,
atat la
partea de venituri cat si la partea de cheltuieli
, modificandu-se
corespunzator capitolele bugetare mentionate mai sus .
Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ,
va fi de 24.793.977 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel : sectiunea de
functionare : 18.711.977 lei si sectiunea de dezvoltare : 6.082.000 lei

fd
europ
ene

.
NR
CR
T

CAPITOL BUGETAR

1 51.02 Autoritati publice
2 54.02 Servicii publice
generale
3 55.02 Tranzactii privind
datoria publica
4 61.02 Ordine publica si
siguranta nationala
5 65.02 Invatamant
6 66.02 Sanatate

PREVE
DERE
3.550.00
0
206.000

1950
000
1700
00

140.000
1.260.00
0
5.129.17
7
135.000

7 67.02 Cultura ,recreere si
religie
8 68.02
Asigurari
si
asistenta sociala
9 70.20 Locuinte , servicii
si dezvoltare
10 74.02 Protectia mediului

2.863.00
0
1.783.60
0
3.142.00
0
877.000

11 84.02 Transporturi
comunicatii
12 97.02 Rezerve
Total

5.692.00
0
16.200
24.793.9
77

si

perso mater
nal
iale

6970
00
4106
059
1250
00
6230
00
5200
00
6100
00

8801
059

1546
000
3200
0
1400
00
5210
00
8700
00
1000
0
1233
000

NATURA CHELTUIELII
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e
eruri
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1167 17162 8330
6
42
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3070
00
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00
4060
00

6800
00

7260
000

6082
000

5051
000

Suma de 1.716.242 lei , reprezentand transferuri , este destinata pentru :
- indemnizatii handicap
370.000 lei
- ajutoare ptr incalzire
43.000 lei
- ajutoare ptr elevi
CES
51.442 lei
- alte ajutoare
835.600 lei
- alocatii bugetare culte
100.000 lei
- alocatii bugetare sport
300.000 lei
- fond de rezerva
16.200 lei
Se supune la vot si se aproba cu

17

ram
bursari
5400
0

voturi pentru.

51.44
2
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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 articolului 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, prin care se introduce ca venit la
Fondul pentru mediu taxa încasată pentru
deşeurile inerte
şi
nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare care,
începând cu data de 1 ianuarie 2017, este de 80 lei/tona;
Prevederile ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
In temeiul articolul 5. al ordinului nr. 109/2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,
alineatul (1), punctul c): „Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:”
„c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc
la creşterea cheltuielilor de protecţie a med iului şi de securitate şi sănătate în
muncă.”, se propune aprobarea 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, astfel :
Tarife in vigoare si tarife solicitate
Descriere tarif

UM

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
menajere, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase
din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim
special – persoane fizice
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/
pers/
lunaTVA
inclus
Lei/ mc
exclusiv
TVA

Tarif in
vigoare
3,88

Tarif
propus
5,37

4,81

6,44

- 37,00

62,60

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

Lei/ mc
exclusiv
TVA

Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor stradale

Lei/ mc exclusiv
TVA
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 / 1000 mp

Maturatul manual
Maturat mecanizat
Intretinerea curateniei
Razuitul rigolelor
Stropit mecanizat carosabil
Spalat mecanizat strazi
Curatatul manual al zapezii şi/sau al ghetii
Pluguit zapada
Combaterea mecanizata a poleiului
Strans, incarcat si transportat zapada

- 10,00

10,75

90,47

118,93

10,40

11,44

9,51

10,46

3,74

4,19

144,95

171,04

4,55

4,55

55,91

55,91

– exclusiv
TVA
Lei / 1000 mp 144,19
– exclusiv
TVA
Lei / 1000 mp 11,42
– exclusiv
TVA
Lei / 1000 mp 18,99
– exclusiv
TVA
Lei/ mc 9,60
exclusiv TVA

144,19
11,42
18,99
9,60

Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si
eliminarea deseurilor provenite din constructii si
demolari
Descriere tarif

Lei/ mc - 55,00
exclusiv TVA

75,00

UM

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

Tarif in
vigoare
3,88

Tarif
propus
5,37

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

lei/
pers/
lunaTVA
inclus

4,81

6,44

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

Lei/ mc
exclusiv
TVA

- 37,00

62,60

Lei/ mc
exclusiv
TVA

- 10,00

10,75

Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor stradale

- 90,47

118,93

Descriere tarif

Lei/ mc
exclusiv
TVA
UM

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
menajere, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase
din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim
special – persoane fizice
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
Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor
similare reciclabile colectate selectiv – agenti
economici si institutii publice

lei/
pers/
lunaTVA
inclus
Lei/ mc
exclusiv
TVA

Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor stradale

Tarif in
vigoare
3,88

Tarif
propus
5,37

4,81

6,44

- 37,00

62,60

Lei/ mc
exclusiv
TVA

- 10,00

10,75

Lei/ mc
exclusiv
TVA

- 90,47

118,93

Dl consilier Pana Ionel arata ca este o valoare mare de la 55 lei la 75 lei
propus pentru colectarea , transportul, sortarea , valorificarea si eliminarea
deseurilor provenite din constructii si demolari. Dl consilier Anton Ion adauga ca
costurile pentru depozitarea deseurilor ar trebui suportate de catre firma si nu este
de acord cu marirea acestora. Dl consilier Ionescu Ilie spune ca firma ar trebui sa
vina cu o alta oferta rezonabila ca pret .Dl Pana Ion mai adauga ca daca Consiliul
Local voteaza NU ce s-ar putea intampla ?
Dl. Secretar completeaza ca in situatia aceasta firma ar putea sa dea in
judecata Consiliul Local pentru ca aceasta modificare a tarifelor se face prin
efectul legii.
Se supune la vot . In urma votului se obtin 17 voturi impotriva.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,
precum si a taxelor speciale, pe anul 2017.
Dna Mustafa Turchian prezinta pe scurt Consiliului Local Murfatlar
impozitele si taxele locale precum si a taxelor speciale pe anul 2017 .

In conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2017 are la baza prevederile legale actuale, respectiv Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal in care sunt prevazute valorile impozabile,
impozitele si taxe locale, aplicabile incepand cu anul 2016. Potrivit prevederilor
acestei legi, consiliul local are competenta de a stabili cota impozitelor si taxelor
locale, cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, prin lege fiind stabilite
limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale
prevazute in suma fixa, precum si stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10 %
conform prevederilor art.462 alin 2 , art.467 alin.2 si art.472 alin.2 din Codul Fiscal.
De asemenea tot in competenta consiliului local este si aprobarea majorarii
impozitelor si taxelor locale prevazute de codul Fiscal cu o cota aditionala de pana la
50%.
Impozitele si taxele locale stabilite prin Codul Fiscal pentru anul 2017 sunt
prezentate in anexele 1.1-1.8.
Taxele speciale stabilite prin hotarare a consiliului local sunt prezentate in
anexele 2.1.-2.8.
In anexa 3 este prezentat Regulamentul de stabilire a taxelor speciale.
Avand in vedere ca majoritatea impozitelor si taxelor locale au ramas
neschimbate in 2016 fata de 2015 , pentru anul 2017 se propune modificarea unor
impozite si taxe locale, dupa cum urmeaza :
Anexa 1.1. Impozitul pe cladiri
Pentru cladirile prevazute la :
la art. 451 alin. – cota de impozitare se modifica de la 0.1% la 0.12 %
- la art. 458 alin.1 – cota de impozitare se modifica de la 0.2% la 0.25%
- la art. 460 alin.2 – se modifica cota aditionala de la 40% la 50%
- la art.460 alin.8 – se introduce cota aditionala de 20%
Anexa 1.2 Impozit pe teren
Nu se modifica fata de anul 2016
Anexa 1.3. Impozit asupra mijloacelor de transport
Se propune o cota aditionala de 20 % pentru impozitul asupra mijloacelor de
transport cu exceptia mijloacelor de transport cu masa maxima autorizata mai
mare de 12 tone.
Anexa 1.4 . Impozitul pe spectacole
Nu se modifica fata de anul 2016
Anexa 1.5. Taxa firma si taxa pe publicitate
Se propune o cota aditionala de 50 % pentru taxa prevazuta in anexa 1.5 lit.A si
o cota aditionala de 20 % pentru taxa prevazuta in anexa 1.5 lit B.
Anexa 1.6 Taxe urbanism
Se propune o cota aditionala de 20 % pentru taxa obtinere certificat de urbanism
Anexa 2.1. Taxa salubritate
Taxa ramane la fel ca in anul 2016 , se modifica modalitatea de stabilire a taxeiprezentata in regulamentul de la anexa 3.
Anexa 2.2. Taxa pentru ocuparea domeniului public
Se introduc puncte noi:
8
Campanii promotionale
3
9

Ocuparea domeniului public cu
active proprietatea privată a
diverşilor agenţi economici (unde se
desfăşoară activitate economică)

1

10

11

12

pentru care nu există titlu de
proprietate sau concesiune pe teren
Ocuparea domeniului public cu
active proprietatea privată a
diverşilor agenţi economici (unde nu
se desfăşoară activitate economică)
pentru care nu există titlu de
proprietate sau concesiune pe teren
Taxă ocupare domeniu public cu
active care au făcut obiectul unui
contract cu orasul Murfatlar aflat în
procedură de soluţionare a situaţiei
juridice a terenului unde se
desfăşoară activităţi economice
Taxă ocupare domeniu public cu
active care au făcut obiectul unui
contract cu orasul Murfatlar aflat în
procedură de soluţionare a situaţiei
juridice a terenului unde nu se
desfăşoarăactivităţi economice

1

1

0.5

Sunt scutiţi de la plata taxelor prevăzute la pct.II , următoarele
categorii:
a) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu
excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
b) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţiile de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiunile cu caracter umanitar, social şi cultural;
c) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în
unităţile specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă,
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, în condiţiile legii.
Taxele se achită anticipat, la casieriile Primăriei orasului Murfatlar sau prin
ordin de plată în contul bugetului local, o copie a documentului de plată anexându-se
la documentaţia existentă la compartimentul de resort.
Anexa 2.3 Taxa starea civila
Taxele de la punctele 2 si 3 se modifica de la 300 lei la 500 lei.
Dna consilier Munteanu Mihaela propune sa nu se mareasca nici o taxa , avand
in vedere ca Guvernul a promis in campania electorala ca va pune in aplicare
programul stabilit de catre acesta.
Dl. Ionescu Ilie ofera consilierilor un proces-verbal prin care se arata ca
impozitul pe extravilan la alte UAT-uri este mai mic . Dna Mustafa explica ca aceste
taxe se aplica in functie de rangul localitatii. Dl Ionescu propune sa se stabileasca
incadrarea pe zone si sa se faca un studiu de zona .
Dna Munteanu Mihaela vine cu amendamentul ca toate taxele si impozitele
locale sa ramana la acelasi nivel ca cele din 2016.
Dl Ionescu Ilie vine cu un alt amendament ca impozitul pe extravilan sa
ramana 92 lei asa cum este prevazut in proiectulde hotarare .

In ceea ce priveste taxa pentru ocuparea domeniului public stabilita la 1
leu/mp/luna au aparut discutii vis-a vis de aceasta suma de 1leu ca ar fi prea mare .
Dna Teleanu adauga ca este foarte mult 1 leu in raport cu situatia dansei . Dna
Teleanu propune sa fie instiintati locuitorii despre aceasta taxa .
Se supune la vot cele 2 amendamente propuse de dna consilier Munteanu
Mihaela si dl consilier Ionescu Ilie care se aproba cu 17 voturi pentru.
Consiliul Local Murfatlar supune la vot si propunerea pentru ca taxa de 1
leu/mp/luna sa ramana la fel ca in proiectul initial . In urma votului se obtin 9 voturi
pentru si 8 abtineri ( Gherghin Nicusor, Condurachi Costica, Munteanu Mihaela,
Anton Ion , Pana Ionel, Cojbuc Dumitru, Teleanu Florica , Samoila Marian ) .
Se supune la vot proiectul initial si se aproba cu
17 voturi pentru.
Se ia o mica pauza urmand un moment festiv cu ocazia sarbatorilor de
iarna la care au venit sa colinde copiii de la Scoala Generala A.V Radulescu , Liceul
Teoretic Murfatlar si corul Bisericii “ Maranata “ . Copiii au adus bucuria sarbatorilor
de iarna si au fost rasplatiti cu daruri constand in dulciuri , fructe si racoritoare.
Se reiau lucrarile Consiliului Local .
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii
nomenclatorului stradal al orasului Murfatlar.
Dl Anton cere permisiunea presedintelui sa paraseasca sedinta de consiliu
din motive personale.
Avand in vedere proiectul de hotarare prin care se supune spre aprobare
Consiliului Local modificarea si completarea nomenclatorului stradal al orasului
Murfatlar cu privire la inscrierea in nomenclatorul stradal al orasului Murfatlar, ca
urmare a dobandirii unui imobil s-au constatat urmatoarele , astfel :
a) Prin actul de dezmembrare nr 186/29.02.2016, dl Moise Nicolae a
obtinut 2 (doua) loturi de teren. Prin contractul de vanzare-cumparare nr. 187 din
29.02.2016, dl Moise Laurentiu a dobandit imobilul situat in orasul Murfatlar,
str. Nichita Stanescu, nr. 45, lotul 1, jud. Constanta. Lotul 1 dobandit de dl Moise
Laurentiu va ramane pe str. Nichita Stanescu, nr 45, Lotul 2 detinut de dl Moise
Nicolae, se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Nichita Stanescu, Nr. 45B,
orasul Murfatlar, Jud. Constanta;
b) Prin contractul de vanzare-cumparare nr. 892 din 22.05.2013, dl Dinu
George
a dobandit
imobilul situat
in satul Siminoc, orasul Murfatlar, str.
Visinului, nr. 2, jud. Constanta, imobil pe care l-a dezmembrat in doua loturi. Lotul 1
va ramane pe str. Visinului, nr 2, iar Lotul 2 care are iesire pe strada Secerisului, se va
inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Secerisului, Nr. 12, satul Siminoc, orasul
Murfatlar, Jud. Constanta;
Se supune la vot si se aproba cu
16 voturi pentru.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii unui contract
de inchiriere.
Avand in vedere
prevederile
art. 1805 Cod Civil, cap.VIII din
contractul de inchiriere, art.36 alin.2 lit.c, art.45 , art. 115 alin.1 lit.b , din Legea
nr.215/2001 Legea administratiei publice locale,
republicata, Consiliul Local

Murfatlar, se supune spre aprobare Consiliului Local Murfatlar cesiunea
contract de inchiriere, astfel:

unui

1. – GHERASE ILIE, cu domiciliul in orasul Murfatlar , str. M.Eminescu nr.23,
bl.A7, sc.2,et.2 ap.30, jud.Constanta , care prin cererea inregistrata la Primaria oras
Murfatlar
cu nr. 8022/13.12.2016, solicita cesiunea contractul de inchiriere nr.
158/25.01.2001.
- Conform contractului de inchiriere nr.158/25.01.2001 pe suprafata de 21,00
mp
situata pe str.G-ral Vasile Milea este amplasata o constructie provizorie
reprezentand un garaj .
- Chiria este achitata la zi;
Faţă de cele menţionate , se supune spre aprobare cesiunea contractului de
inchiriere nr.158/25.01.2001 in favoarea d-nei Marşavela Madalina , cu domiciliul in
orasul Murfatlar , Aleea Nufarului nr.5, bl.B5, sc.1, et.3 ap.15 , jud.Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu
16 voturi pentru.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de pe raza
teritorial administrativa a orasului Murfatlar pentru anul scolar 2017-2018.
In conformitate cu dispozitiile art. 61 alin .2 din Legea educatiei nationale nr.
1/2011 , reteaua scolara a unitatilor de invatamant de pe raza orasului Murfatlar se
organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale , cu avizul conform al
Inspectoratului Scolar Judetean .
Avand in vedere prevederile art. 19 alin.4 , art. 61 alin.2 din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011 , art. 36 alin.2 lit d , alin.6 , lit.a , pct 1 , art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b din
Legea 215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, se propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea retelei scolare de

pe raza teritorial administrativa a orasului Murfatlar pentru anul scolar 2017-2018
dupa cum urmeaza:
Unitatea de
invatamant cu
personalitate juridica

Nivel de invatamant

Liceul teoretic
Murfatlar
Liceul teoretic
Murfatlar

PRIMAR;GIMNAZIAL;LICEAL

Scoala cu clasele
I-VIII “Adrian V
Radulescu”

PRIMAR;GIMNAZIAL

Scoala cu clasele
I-VIII “Adrian V
Radulescu”
Scoala cu clasele
I-VIII “Adrian V
Radulescu”

PRIMAR;GIMNAZIAL

Scoala cu clasele
I-VIII Siminoc

PRESCOLAR

Gradinita cu program
normal nr. 2
Murfatlar

PRESCOLAR

Unitatea de
invatamant fara
personalitate juridica
( structura )
Gradinita cu program
normal nr. 1
Murfatlar

Scoala cu clasele
I-VIII “Adrian V
Radulescu”

PRESCOLAR

Gradinita cu program
normal Siminoc

Pentru punerea in aplicare a noilor reglementari privitoare la sistemul national de
invatamant si cu respectarea prevederilor legale mai sus mentionate , se propune organizarea
retelei scolare de pe raza orasului Murfatlar pentru anul scolar 2017-2018 , asa cum este
prevazut in anexa 1 la proiectul de hotarare supus spre dezbatere.

Se supune la vot si se aproba cu

16

voturi pentru.

7. Proiect de privind aprobarea prelungirii termenelor pentru
contractele de inchiriere teren cu destinatia gradini, amplasare garaje, activitati
comerciale incheiate de Consiliul Local pentru anul 2017.
Avand in vedere expirarea termenului contractelor de inchiriere teren
incheiate de catre Consiliul Local Murfatlar , ce au ca obiect inchirierea de terenuri ce
apartin domeniului public si privat al orasului Murfatlar administrate de Consiliul
Local Murfatlar in baza drepturilor conferite de Constitutia Romaniei si Legea
nr.215/2001 republicata in 2007 cu modificarile si completarile la zi, ce au ca termen
12 luni, se propune prelungirea termenelor pentru contractele de inchiriere teren cu
destinatia gradini , amplasare garaje , activitatii comerciale care au ca termen de
expirare la data de 31.12.2016.
Consiliul Local Murfatlar , poate hotara la expirarea termenului , prelungirea
valabilitatii contractelor de inchiriere cu 12 luni , conform art.3 din contractului de
inchiriere cadru.
Contractele de inchiriere cu destinatia gradini , amplasare garaje in numar
de 211 si activitatii comerciale in numar de 24, vor aduce venituri directe la bugetul
local precum si sub forma de impozit pe teren.
Se supune la vot si se aproba cu
16 voturi pentru.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii “Centrului
National de informare si Promovare Turistica Murfatlar” .
Centrul National de Informare si Promovare Turistică din orasul Murfatlar a fost
realizat în urma implementării proiectului ,, Construire Centru National de Informare
si Promovare Turistică în orasul Murfatlar’’ Cod SMIS 48475, contract finantat prin
Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 -Dezvoltare durabilă
si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 - Promovarea
potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare în scopul cresterii atractivitătii
României ca destinatie turistică, Operatiunea - Crearea Centrelor Nationale de
Informare si Promovare Turistică (CNIPT) si dotarea acestora.
Obiectivul acestui centru este promovarea cât mai eficientă a orasului
Murfatlar pe plan national si international, cu scopul cresterii atractivitătii sale ca
destinatie turistică si a cresterii numarului de turisti care se adresează centrului în
vederea obtinerii de informatii cu privire la oferta turistică a orasului si a zonei
adiacente. În acelasi timp, comunitatea locală are acces la informatii despre propriul
oras. Prin activitatile desfasurate în cadrul CNIPT se propune să promovăm imaginea
orasului Murfatlar si să o facem cât mai cunoscută pe piata de servicii turistice interne
si externe.
După finalizarea perioadei de implementare a proiectului care a avut loc în

luna Decembrie 2015, a urmat inaugurarea acestui centru în aceeasi lună. Pasul
urmator este obtinerea certificatului de acreditare, conform Ordinului nr. 1096/2008 privind aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de
informare si promovare turistică. Angajarea personalului calificat ca agent de turism si
ghid turistic, în proportie de minim 50% din totalul personalului, a unui director al
centrului, fac parte din criteriile obligatorii de acreditare a centrelor nationale de
informare si promovare turistică; un alt criteriu este obtinerea hotărârii Consiliului
Local de înfiintare a acestui centru.
Dintre atributiile centrelor nationale de informare si promovare turistică
enumeram urmatoarele:
- organizarea de manifestări expozitionale de turism pe plan local si
regional si de activităti generale de marketing intern si extern cu rol în cresterea
circulatiei turistice locale si regionale, cooperarea cu institutiile locale si regionale pe
probleme de turism, cooperarea cu autoritatea publică centrală pentru turism si
furnizarea, la cererea acesteia, de date statistice referitoare la evenimente cu rol de
cresterea circulatiei turistice care se realizează pe plan local si regional, precum si
furnizarea unor informatii referitoare la activitătile turistice si oferta turistică;
Efectuarea de activităti de cercetare de piată, de analiză, de planificare;
-punerea la dispozitia turistilor de material de promovare locale, regionale, sau
nationale;
-informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit;
-informarea cu privire la posibilitătile de rezervare a biletelor de transport,
precum si cu privire la ghizii turistici locali, nationali si specializati.
În conformitate cu dispozitiile Normelor metodologice privind acreditarea
centrelor nationale de Informare si Promovare turistică, aprobate prin Ordinul
Ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, turism si profesii liberale nr.
1096/2008 se impune înfiintarea ,,Centrului National de Informare si Promovare
Turistică Murfatlar’’ prin hotărâre a Consiliului Local al orasului Murfatlar.
Dl consilier Pana Ion considera ca acest Centru nu este benefic localitatii
intru-cat nu mai este de vizitat mai nimic in localitate .
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru , 5 abtineri ( Samoila
Marian, Cojbuc Dumitru, Teleanu Florica, Condurachi Costica , Gherghin Nicusor) ,
1 vot impotriva ( Pana Ion ) .
9. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerilor de criterii
pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in
repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in orasul Murfatlar.
In temeiul H.G. nr. 251/2016 au fost modificate prevederile H.G. 962/2001
privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte –
REPUBLICARE*) , cu modificarile si completarile ulterioare, prin modificarea
Anexei nr. 11: Criterii-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea
cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii,
astfel:
a) La punctul 1 - Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri,
trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii, si sa poata

primi repartitia pentru locuinta in cel mult 36 de luni de la implinirea acestei varste.
b) Prin introducerea punctului 7 - Venitul mediu brut lunar/membru de
familie.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, se propune aprobarea
propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor
de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in orasul
Murfatlar.
Dl Mustafa Belghin a parasit sala de sedinta in timpul votului.
Se supune la vot si se aproba cu
15 voturi pentru.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii pe specialitati a
comisiei sociale de analiza a cererilor privind repartizarea unei locuinte cu chirie
pentru tineri construita prin ANL.
A revenit dl Mustafa Belghin .
In temeiul prevederilor art. 14 alin. (2), alin. (3) si alin. (5) din H.G. 962/2001
privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte –
REPUBLICARE*), cu modificarile si completarile ulterioare, cererile privind
repartizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, se inregistreaza in ordinea
primirii acestora si se analizeaza de comisii sociale constituite pe structuri pe
specialitati a membrilor.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, se propune aprobarea structurii pe
specialitati a comisiei sociale de analiza a cererilor privind repartizarea unor locuinte
cu chirie pentru tineri construite prin ANL, astfel:
-un reprezentant al Primarului;
-doi reprezentanti ai Consiliului local;
-un reprezentant al Serviciului Buget-contabilitate;
-un reprezentant al Serviciului Comunitar de utilitati publice;
-un reprezentant al Serviciului de Asistenta sociala;
-un secretar fara drept de vot.
Se propune desemnarea a inca 1 membru de la Serviciul Asistenta Sociala.
Se supune la vot si se aproba cu
16 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
SECRETAR,
BRANESCU NICU
FLORIN VINTILA
INTOCMIT,
RIMBU LILIANA

