ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 24.03.2016
Consilieri :
1. Costea Iulian
2. Sova Gabriel
3. Ionescu Ilie
4. Sali Serdai
5. Manea Ilie
6. Frunza Dimitrova
7. Condurachi Costica
8. Anton Ion

9. Mustafa Belghin
10. Stefan Cornel
11. Marincea Nicolaie
12. Oita Dumitru
13. Cozma Alexandru
14. Bolat Remzi
15. Turica Despina
16. Corman Adrian
17. Gherghin Nicusor

In cadrul sedintei de consiliu participa mass-media locala ( Cuget Liber ) ,
jurnalisti ai TV –lor ( PRO TV si ANTENA 1 ) , comandantul politiei de la Murfatlar ,
comisar şef Ovidiu Grosu , politistii locali ai orasului Murfatlar , pentru a sărbători în
mod aparte Ziua Poliţiei Române, după ce trei dintre oamenii legii din localitate
Fănel Gârleanu, Marius Manea şi Ştefan Bucur, toţi trei cu gradul de agent şef principal,
au anunţat că vor ieşi la pensie.
Pentru a marca cum se cuvine evenimentul, dl Primar a decis să le facă o mică
surpriză celor care şi-au pus viaţa în slujba comunităţii şi, alături de consilierii locali şi
şeful Poliţiei Murfatlar, comisar şef Ovidiu Grosu, le-a pregătit un moment special la
care au participat şi colegii din cadrul Poliţiei Murfatlar.
Dl Primar ia cuvantul si le ureaza în continuare multă forţă în tot ceea ce vor să
facă mai departe, le mulţumeste pentru tot ce au făcut pentru localitatea noastră şi pentru
noi, pentru comunitate. În semn de respect şi apreciere, le-a pregătit si o mică surpriză.
Totodată, le ureaza tuturor poliţiştilor sănătate şi un sincer La mulţi ani! Si spera
să avem în continuare o bună colaborare, cum am avut şi până acum, şi le doreste foarte
multă putere de muncă .
Drept urmare, în cadrul evenimentului organizat în sala de consiliu a primăriei, dl
primar le-a oferit câte o plachetă de excelenta , în timp ce, şeful Poliţiei Murfatlar le-a

dăruit câte o umbrelă.
La rândul lor, cei trei viitori pensionari au fost felicitaţi de toţi cei prezenţi.
Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 76/18.03.2016.
Este necesara alegerea unui nou presedinte de sedinta ca urmare a expirarii
perioadei de mandat a dlui Oita Dumitru . Se fac propuneri din partea Consiliului Local ,
astfel : dl Sova Gabriel il propune pe dl Manea Ilie . Se supune la vot propunerea facuta
de dl Sova Gabriel si se aproba in unanimitate de voturi .
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. In urma votului se obtin 17 voturi
pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 7 puncte . Dl Primar propune suplimentarea
ordinii de zi cu inca 1 punct . Se supune la vot ordinea de zi precum si suplimentarea ordinii 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 19.039.482 lei si lista de
investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli , prin HCL nr 7 / 28.01.2016..
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere

modificarea

prevederilor bugetare urmare adresei de modificare a prevederilor trimestriale pentru
contul 11.02.02 ( sume defalcate din TVA pentru acoperirea cheltuielilor de personal din
Invatamant ) .

De asemenea se adauga suma de 11.676 lei in in trim I al anului 2016 , in vederea
acordarii tichetelor sociale pentru gradinita , in conformitate cu prevederile HG nr.
15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind
din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita ,
precum si suma de 80.000 lei in vederea acordarii de burse de merit si burse sociale ,
50.000 lei in trim II si 30.000 lei in trim III .
In lista de investitii se modifica valoarea lucrarii “ Alimentare cu energie electrica
bloc locuinte colective pentru tineret tip ANL cu 2 tronsoane cu 24 unitati de locuit , pe
str.Al.I.Cuza “ de la 35.000 lei la 50.000 lei , urmare adresei transmisa de SC Electrica
SA care va executa in parteneriat cu UAT Murfatlar aceasta lucrare . Suma de 15.000 lei
necesara pentru executarea lucrarii mentionate anterior se va retrage de la lucrarea
‘’Executat amenajari exterioare si bransament apa-canalizare pentru locuinte colective
pentru tineret tip ANL cu 2 tronsoane cu 24 unitati de locuit , pe str.Al.I.Cuza “ .
Urmare celor prezentate mai sus , pe capitole bugetare

se fac urmatoarele

modificari :
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Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2016 , trimestrul I , II si III ,
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 19.131.158 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel :sectiunea de functionare :
17.137.158 lei si sectiunea de dezvoltare : 1.994.000 lei .
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Suma de 1.389.200 lei , reprezentand transferuri , este destinata pentru :
- indemnizatii handicap
- ajutoare ptr incalzire
- alte ajutoare

320.000 lei
43.000 lei
510.000 lei

- alocatii bugetare culte

100.000 lei

- alocatii bugetare sport

400.000 lei

- fond de rezerva

16.200 lei

Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .

2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru
contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea și transportul
deșeurile din zona 1 Constanța în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat
al Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS – CSNR 48462.

Avand in vedere : adresa nr. nr. 228/16.12.2015 emisă de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ADI Dobrogea, privind necesitatea aprobării documentaţiei de atribuire
pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea si
transportul deseurile din zona 1 Constanta în cadrul proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS – CSNR 48462;
o Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată;
o Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată,
cu modificările si completările ulterioare;
o Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de
sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
o Art. 5 alin. (1), art. 16 alin. (3) şi art. 21 din Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „DOBROGEA”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
41/25.04.2013 ;
o Documentul de Poziţie pentru implementarea proiectului „Sistem de
Management Integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa” – semnat de Consiliul Judeţean
Constanţa şi UAT-urile membre ADI Dobrogea, aprobat prin Hotărârea nr. 6/17.05.2013;
o În temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (3) lit. c), i) din Legea nr. 51/2006 a
Serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată cu modificările şi
completările ulterioare, a art. 6 alin. (1) lit. h) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi în acord cu prevederile art. 36 alin. (2) coroborat cu alin. (4), lit. f) şi alin. (6), lit. a),

pct. 9 şi pct. 14, precum şi al art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune Consiliului
Local Murfatlar aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea si transportul

deseurile din zona 1

Constanta în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul
Constanţa” - SMIS – CSNR 48462, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre , in conditiile in care toate componentele vor deveni operationale.
Se mandatează dnul Burceanu Vasile , pentru ca în numele şi pentru Consiliul
Local, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Dobrogea aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea si transportul deseurile din zona
1 Constanta în cadrul proiectului„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul
Constanţa” - SMIS – CSNR 48462, în conditiile precizate mai sus.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de
Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in Județul
Constanta în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
judeţul Constanţa” - SMIS – CSNR 48462.

Avand in vedere : adresa nr. nr. 228/16.12.2015 emisă de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ADI Dobrogea, privind necesitatea aprobării documentaţiei de atribuire
pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea si
transportul deseurile din zona 1 Constanta în cadrul proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS – CSNR 48462;
o Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată;
o Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată,
cu modificările si completările ulterioare;
o Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de
sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
o Art. 5 alin. (1), art. 16 alin. (3) şi art. 21 din Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „DOBROGEA”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
41/25.04.2013 ;
o Documentul de Poziţie pentru implementarea proiectului „Sistem de
Management Integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa” – semnat de Consiliul Judeţean
Constanţa şi UAT-urile membre ADI Dobrogea, aprobat prin Hotărârea nr. 6/17.05.2013;
o În temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (3) lit. c), i) din Legea nr. 51/2006 a
Serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată cu modificările şi
completările ulterioare, a art. 6 alin. (1) lit. h) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi în acord cu prevederile art. 36 alin. (2) coroborat cu alin. (4), lit. f) şi alin. (6), lit. a),
pct. 9 şi pct. 14, precum şi al art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune Consiliului
Local Murfatlar aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de
operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in Judetul Constanta în cadrul
proiectului„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” SMIS – CSNR 48462, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre ,
cu mentiunea ca Regulamentul va opera de plin drept in momentul in care toate
componentele serviciului de salubrizare devin operationale .
Se mandatează dnul Burceanu Vasile , pentru ca în numele şi pentru Consiliul
Local, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Dobrogea aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare
pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in Judetul Constanta,
în conditiile precizate mai sus .
Se supune la vot si se aproba cu 17

voturi pentru .

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de identificare a
beneficiarilor, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate, in limita

procedurala prevazuta de normele metodologice si procedura de acordare a tichetelor
sociale pentru gradinita .
Avand in vedere prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă; art. 35 din H.G. nr. 15/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradiniţă; a Legii
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; a Legii nr.
272/2004 privind protecţia şi promovoarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare; a Legii

asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi

completările ulterioare; a Legii

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările si completările ulterioare; a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare; a Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale şi a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 36, alin. 6 , lit. a, art. 45 si art. 115, al. 1, lit. b
din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile la zi, se propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea modalitatii de
identificare a beneficiarilor de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi
modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate, în limita procedurală prevazuta
de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248 /2015 privind
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita .
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii unui contract de inchiriere.

Dl Secretar da citire proiectului de hotarare si la sesizarea acestuia din timpul
sedintei se propune modificarea proiectului de hotarare in sensul modificarii contractului

de inchiriere nr. 69/14.03.2001 prin inlocuirea titularului Vrabie Gheorghe decedat , cu
dna Rusu Lavinia , mostenitor legal al defunctului conform Certificatului de Mostenitor
nr. 27/17.08.2009.
Dna Rusu Lavinia va beneficia de dreptul de folosinta al suprafetei de teren ce
face obiectul contractului de inchiriere nr. 69/14.03.2001.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .

6. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari pe terenul ce
apartine domeniului public al orasului Murfatlar, jud Constanta , pentru racord
canalizare pentru locuinta situata pe str. Dimitrie Cantemir , nr. 42 , oras Murfatlar ,
jud. Constanta, la solicitarea dnei Sisu Monica.

Avand in vedere prevederile art. 36, al. 2 , lit. c , al. 5, lit. c, art. 45, art.
115, al. 1 , lit. b din

Legea nr.215/2001 , republicata in anul 2007, se propune

Consiliului Local Murfatlar aprobarea executarii unor lucrari pe terenul ce apartine
domeniului public al orasului Murfatlar, jud Constanta , pentru racord canalizare pentru
locuinta situata pe str. Dimitrie Cantemir, nr. 42 , oras Murfatlar , jud. Constanta, la
solicitarea dnei Sisu Monica .
Solicitantul are obligatia readucerii/repararii la starea initiala a terenurilor ,
spatiilor verzi , trotuarelor , strazilor , aleilor si platformelor afectate de lucrari prin grija
si pe cheltuiala proprie in termen de 24 ore de la data finalizarii lucrarilor .
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .

7. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce
apartin domeniului privat al orasului Murfatlar.
Avand in vedere prevederile art.36, alin.2, lit.c, art.45, art.115, lit.b, din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si

completarile ulterioare, se propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea actualizarii
inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al orasului Murfatlar.
În data de 14.03.2016 s-a înregistrat la sediul Primăriei oraşului Murfatlar sub
nr. 1735, adresa SC ERAOS S.A nr. 313/09.03.2016, prin care se solicită punerea la
dispoziţie a unei suprafeţe de aproximativ 1.000 mp în zona străzii Cumpenei, sat
Siminoc, pentru organizarea de şantier, în vederea realizării investiţiei ,,Reabilitare şi
modernizare 13 străzi din satul Siminoc, oraş Murfatlar” – contract de lucrări nr.
6540/10.12.2015.
Conform planului de situaţie scara 1:500, întocmit de către SC A&C TOPO SRL
în coordonate STEREO’70 s-a identificat suprafaţa de teren situat în satul Siminoc,
oraşul Murfatlar, str. Cumpenei, FN având următoarele caracteristici şi vecinătăţi:
1) Teren în suprafaţă de 1.200 mp, situat pe str. Cumpenei, care se învecinează cu:
 La NORD – rigolă de pământ;
 La SUD – proprietate privată;
 La EST – str. Cumpenei;
 La VEST- teren oraş Murfatlar.
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Cumpenei,
F.N.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru .

8. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe

instituţii

durata realizarii lucrarilor

“ Reabilitarea si modernizare 13 strazi din satul Siminoc ,

oras Murfatlar “ a suprafetei de 1200 mp ce apartine domeniului privat al orasului
Murfatlar , in vederea organizarii de santier.
Avand in vedere prevederile art.36, alin.2, lit.c, art.45, art.115, lit.b, din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, se propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea

atribuirii in folosinta

gratuita pe durata realizarii lucrarilor “ Reabilitarea si modernizare 13 strazi din satul
Siminoc , oras Murfatlar “ a suprafetei de 1200 mp ce apartine domeniului privat al
orasului Murfatlar , in vederea organizarii de santier.
Ţinând cont de prevederile contractului de lucrări nr. 6540/10.12.2015, încheiat
pentru realizarea investiţiei ,,Reabilitare şi modernizare 13 străzi din satul Siminoc,
oraş Murfatlar”, la art. 11.2 se menţionează că Achizitorul (Primăria oraşului Murfatlar)
are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului (SC ERAOS S.A.) suprafeţele de teren
necesare pentru organizarea de şantier.
În acest sens, în data de 14.03.2016 s-a înregistrat la sediul Primăriei oraşului
Murfatlar sub nr. 1735, adresa SC ERAOS S.A nr. 313/09.03.2016, prin care se solicită
punerea la dispoziţie a unei suprafeţe de aproximativ 1.000 mp în zona străzii Cumpenei,
FN sat Siminoc, oraş Murfatlar, pentru organizarea de şantier.
S-au efectuat măsurători în Sistem proiecţie – Stereografic 1970 şi Sistem
nivelitic – Marea Neagră 1975 în zonă, de către reprezentanţi ai SC A&C TOPO, iar
conform planului de situaţie scara 1:500, în coordonate STEREO’70 s-a identificat
suprafaţa de teren în suprafaţă de 1.200 mp, situat în satul Siminoc, oraşul Murfatlar, str.
Cumpenei, FN având următoarele caracteristici şi vecinătăţi:
 La NORD – rigolă de pământ;
 La SUD – proprietate privată;
 La EST – str. Cumpenei;
 La VEST- teren oraş Murfatlar

Se supune la vot si se aproba cu 17

voturi pentru .

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE,
MANEA ILIE

SECRETAR,
FLORIN VINTILA
INTOCMIT,
RIMBU LILIANA

