ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 28.01.2016
Consilieri :
1. Costea Iulian
2. Sova Gabriel
3. Ionescu Ilie
4. Sali Serdai
5. Manea Ilie
6. Frunza Dimitrova
7. Gherghin Nicusor
8. Condurachi Costica
9. Anton Ion

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

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 12/22.01.2016.
Dl Presedinte supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara a Consiliului
Local Murfatlar din data de 15.01.2016. Se supune la vot , iar in urma votului se obtin
16 voturi pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 16 puncte . Se supune la vot ordinea de zi
care se aproba cu 16 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului
bugetar al bugetului local din anul 2015 in anul 2016.
In conformitate cu prevederile art 58 din Legea nr 273 / 2006 , privind finantele
publice locale , modificata si completata ulterior ulterior , excedentul anual al bugetelor
locale , rezultat la incheierea exercitiului bugetar , pe cele doua sectiuni : de functionare
si de dezvoltare , dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat si dupa achitarea platilor restante , se raporteaza in
exercitiului financiar urmator si se utilizeaza , in baza hotararilor autoritatilor
deliberative , astfel :
- ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ;
pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre
veniturile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent ;
pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de
functionare si dezvoltare , la sfarsitul exercitiului bugetar .
Fata de cele prezentate , se propune Consiliului Local al orasului Murfatlar , aprobarea
utilizarii definitive a excedentului bugetar rezultat la inchiderea exercitiului bugetar pe
anul 2015 in suma de 37.343,49 lei , ca sursa de finantare in anul 2016 pentru :
 acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunii de functionare
provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare in anul
cureant , cu suma de 36.863,36 lei

 acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunii de dezvoltare
provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare in anul
cureant , cu suma de 480,13 lei .
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului
local pe anul 2015.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 , privind finantele publice
locale , Legii nr. 215 / 2001- legea administratiei publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare , precum si instructiunile de inchidere a exercitiului bugetar pe
anul 2015 , se supune spre aprobare contul de incheiere al exercitiului bugetar pe anul
2015 , dupa cum urmeaza :
VENITURI TOTALE
-venituri proprii
-cote defalcate din imp venit de la AFB
-cote defalcate din imp venit ptr echil
-cote defalcate din TVA ptr invatam , asis sociala
-cote defalcate din TVA ptr infrastructura
-cote defalcate din TVA pentru echilb

16.194.362 lei
3.848.609
2.249.195
2.397.030
5.402.159
106.020
555.109

-subventii de la bugetul de stat
-sme primite de la UE

1.121.665
517.575

CHELTUIELI TOTALE
-51.02.Autoritati publice
-54.02 Evidenta populatiei
-55.02 Dobanzi
-61.02 Ordine publica
-65.02.Invatamant
-66.02 Sanatate
-67.02.Cultura
-68.02.Asistenta sociala
-70.02.Serv de gosp comunala
-74.02 Mediu si ape
-84.02 Transporturi si telecomunicatii
NR. INDICATORI
CRT.
1
2
3

Venituri
Cheltuieli
Excedent

SECTIUNEA
DE
FUNCTIONARE
14.086.637,66
14.049.774,30
36.863,36

16.157.019 lei
2.833.817
106.310
151.552
926.297
4.672.809
103.799.
2.178.757
1.059.794
1.642.923
480.187
2.000.774
SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE
2.107.724,69
2.107.244,56
480,13

TOTAL BUGET
LOCAL
16.194.362,35
16.157.018,86
37.343,49

In urma inchiderii exercitiului bugetar pe anul 2015 , se inregistreaza un
excedent in suma de 37.343,49 lei , la bugetul local , care se compune din urmatoarele
sume :
- subventii din bugetul de stat pentru calamnitati
13.624,76
- sume aferente bugetului local SF
23.238,60
- sume aferente buget local SD
480,13
reprezentant excedent la sectiunea de functionare in suma de 36.863,36 lei si
excedent la sectiunea de dezvoltare in suma de 480,13 lei..
Exercitiul bugetar pe anul 2015 al creditelor interne contractate se prezinta astfel :
Venituri
0.00 lei
Cheltuieli
0.00 lei .
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si a
bugetului imprumuturilor interne si externe pe anul 2015.
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 anul 2015 , se prezinta astfel :
-lei
NR
CRT
I

FINANTARE

BUGETUL LOCAL
VENITURI – total
CHELTUIELI – total
EXCEDENT/DEFICIT

PREVEDERI
ANUALE
INITIALE
2015

PREVEDERI
ANUALE
FINALE
2015

16.891.500
16.891.500

19.326.295
19.326.295

16.194.362
16.157.019
37.343

83,79%
83,60%

-

-

-

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

REALIZAT
2015

GRADUL DE
REALIZARE
%

Pe anul 2015 , situatia executiei bugetare a bugetului local pe cele doua sectiuni ,
se prezinta astfel :
-lei

Veniturile sectiunii de functionare
Cheltuielile sectiunii de functionare
Excedentul /Deficitul sectiunii de functionare
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii de dezvoltare

Prevederi
anuale
initiale
2015
15.590.500
15.590.500

Prevederi
anuale
definitive
2015
16.052.133
16.052.133

1.301.000
1.301.000

3.274.162
3.274.162

Realizat
2015
14.086.637
14.049.774
36.863
2.107.725
2.107.245
480

Suma totala a veniturilor incasate la data de 31.12.2015 este de 16.194.362 lei,
din care:
- venituri proprii
3.848.609
- cote defalc.din imp.pe venit AFB
2.249.195
- cote defalc din imp pe venit ptr ech
2.397.030
- cote defalcate din TVA
5.402.159
- cote defalcate din TVA ptr infrastr
106.020
- cote defalcate din TVA ptr echilbrare
555.109
- subventii de la bugetul de stat
1.121.665
- sume primite Uniunea Europeana
517.575
La data de 31.12.2015 cheltuielile Primariei orasului Murfatlar sunt de
16.157.019 lei, din care:
- cheltuieli personal
6.971.645
- chelt.mat.si serv.
5.178.705
- chelt. de capital
1.429.960
- chelt fonduri nerambursabile
677.285
- transf.neconsolidate
626.155
- transf activ sportive si culte
374.132
- dobanzi
151.552
- rambursari credite
747.585
Pe capitole bugetare evidenta contabila se prezinta astfel:
Cap. 51.02.
2.833.817
54.02.
106.310
55.02
151.552
61.02
926.297
65.02
4.672.809
66.02
103.799
67.02
2.178.757
68.02
1.059.794
70.02
1.642.923
74.02
480.187
84.02
2.000.774
Excedentul bugetar inregistrat la data de 31.12.2015 este in suma de 37.343 lei .
Pe anul 2015 , situatia executiei bugetare a bugetului imprumuturilor interne si
externe pe sectiunea de functionare si pe sectiunea de dezvoltare , se prezinta astfel :

Gradul de
realizare %
87,76%
87,53%
64,37%
64,36%

- lei
Prevederi
anuale initiale
2015
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii de dezvoltare
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii de dezvoltare

Prevederi
anuale
definitive
2015

Realizat
2015

Gradul de
realizare %

-

-

-

-

-

-

-

-

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 16 voturi. pentru.
A sosit dl. Stefan Cornel .
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a
listei de investitii pe anul 2015.
În conformitate cu prevederile Legii nr 273 / 2006 – legea finantelor publice
locale , Legii nr 186 / 2014 – legea bugetului de stat pe anul 2015 , 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 2015 aprobat pentru suma de 19.326.295 lei si lista de
investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli , prin HCL nr 82 / 16.12.2015..
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea
prevederilor bugetare ca urmare a primirii sumei de 833.001,60 lei in cadrul programului
national de dezvoltare locala ( PNDL ) a caror finantare a fost asigurata de la bugetul de
stat prin bugetul Ministerului Dezvoltari Regionale si Administratiei Publice .Suma se
inregistreaza la partea de venituri la 42.65.00 Finantarea Programului National de
Dezvoltare Locala , iar la cheltuieli la capitolul 84.02.Transporturi si comunicatii ,
sectiunea de dezvoltare , modificandu-se corespunzator si Lista de investitii pe anul 2015 .
Urmare celor prezentate mai sus , pe capitole bugetare se fac urmatoarele
modificari :

NR
CR

CAPITOL BUGETAR

PREVE
DERE

NATURA CHELTUIELII
personal material capital
transfer rambur

fd

T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

e

uri

sari

europe
ne

51.02 Autoritati publice
54.02
Servicii
publice
generale
55.02 Dobanzi
61.02 Politia comunitara +
PSI
65.02 Invatamant
66.02 Sanatate
67.02 Cultura , religie ,
sport
68.02 Asistenta sociala
70.20 Serv de dezv publica si
locuinte
74.02 Mediu si ape
84.02
Transporturi
si
comunicatii
97.02 Rezerve
Total

Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2015 , trimestrul IV , atat la
partea de venituri cat si la partea de cheltuieli a bugetului
, modificandu-se
corespunzator capitolele bugetare mentionate mai sus .
Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 , va fi
tot de 19.326.295 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel :sectiunea de functionare :
16..052.133 lei si sectiunea de dezvoltare : 3.274.162 lei .
NR
CR
T

CAPITOL BUGETAR

1

51.02 Autoritati publice

2

5

54.02
Servicii
publice
generale
55.02 Dobanzi
61.02 Politia comunitara +
PSI
65.02 Invatamant

6

66.02 Sanatate

3
4

PREVE
DERE

NATURA CHELTUIELII
personal material capital
transfer rambur
e
uri
sari

3.395.28 1.552.12 1.100.00
7
5
0
145.000 121.000
20.000
170.000
1.152.00 552.000
0
4.736.03 4.136.03
3
3
105.825 102.500

170.000
600.000
600.000
3.375

4.000

fd
europen
e
743.162

7
8
9
10
11
12

67.02 Cultura , religie ,
sport
68.02 Asistenta sociala
70.20 Serv de dezv publica si
locuinte
74.02 Mediu si ape
84.02
Transporturi
si
comunicatii
97.02 Rezerve
TOTAL

2.611.50 487.000 1.150.00 154.500 380.000
0
0
1.385.00 435.000
950.000
0
2.167.00 470.000 1.300.00 272.000
0
0
652.600
652.600
2.790.50
485.000 2.100.50
0
0
15.500
15.500
19.326.2 7.855.65 6.080.97 2.531.00 1.345.50
95
8
5
0
0

440.000

125.000
205.000
770.000

Suma de 1.345.500 lei , reprezentand transferuri , este destinata pentru :
- indemnizatii handic
260.000 lei
- ajutoare ptr incalzire
15.000 lei
- alte ajutoare
675.000 lei
- ajutoare culte
130.000 lei
- activitati sportive
250.000 lei
- fond de rezerva
15.500 lei
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local si a listei de
investitii pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Legii nr 273 / 2006 – legea finantelor publice
locale , Legea bugetului de stat nr 339 din 19.12.2015 , pe anul 2016 , in baza adresei
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala , Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Constanta privind repartizarea pe an si trimestre a sumelor si cotelor defalcate
din impozitul pe venit si taxa pe valoarea adaugata , plafonul maxim al cheltuielilor de
personal pentru anul 2016 , precum si prevederile anuale initiale si repartizarea pe
trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul oraselor , pentru anul 2016 pentru invatamant , asistenti personali ai persoanelor
cu handicap , ajutor social , precum si repartizarea pe localitati a sumelor cuvenite din
cota de 18.5% din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale , 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 , proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
pentru suma de 19.039.482 lei si lista de investitii , anexa a bugetului .
Structura bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016, pe surse de venit si
capitole de cheltuieli se prezinta astfel:

743.162

TOTAL VENITURI
19.039.482
-venituri proprii
7.967.345(3.515.063)
-cote defalcate din impoz pe
venit
4.452.282
-sume defalcate din imp pe venit
pentr echil bug locale
2.420.000
-cote defalcate din TVA
5.645.857
-cote defalcate din TVA pentru echilibrare
1.028.280
-subventii de la bugetul de stat
1.603.000
-donatii si sponsorizari
- sume din Fondul Social European
375.000
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, în valoare totală de 19.039.482 lei ,
( anexa nr .1 ) va fi repartizat astfel:
• 17.045.482 lei la Secţiunea de funcţionare , conform anexei nr. 2
• 1.994.000 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 , în structura prevăzută
în legea bugetului pe anul 2016.
În ceea ce priveşte Secţiunea de funcţionare a bugetului de venituri si cheltuieli la partea
de cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:
1.AUTORITATI PUBLICE
-cheltuieli personal
-cheltuieli materiale
-rambursari de credite

3.204.000
1.950.000
1.200.000
54.000

2.EVIDENTA POPULATIEI
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale

170.000
20.000

3.DOBANZI
-dobanzi
4.POLITIA COMUNITARA + PSI
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-rambursari de credite

190.000

140.000
140.000
1.249.000
697.000
550.000
2.000

5.INVATAMANT
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale

4.563.282
3.963.282
600.000

6.SANATATE
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale

135.000
125.000
10.000

7.CULTURA,RELIGIE,SPORT
-cheltuieli personal
-cheltuieli materiale
-alocatii bugetare culte
-alocatii bugetare sport
-rambursari credite
8.ASIS SOC ,AJUTOARE
SOCIALE
- cheltuieli de personal
-indem pers cu handicap
-ajutoare ptr incalzire
-alte ajutoare
-rambursari credite
9.SERV DE DEZV PUBLICA SI
LOCUINTE
-cheltuieli personal
-cheltuieli materiale
-rambursari credite
10.PROTECTIA MEDIULUI
-cheltuieli materiale
-rambursari de credite
11.TRANSPORTURI SI COMUNICATII
-cheltuieli materiale
-rambursari credite
12.FOND DE REZERVA

2.628.000
623.000
1.205.000
100.000
400.000
300.000
1.408.000
520.000
320.000
43.000
510.000
15.000
1.980.000
610.000
1.200.000
170.000
852.000
800.000
52.000
680.000
440.000
240.000
16.200

În ceea ce priveşte Secţiunea de dezvoltare a Bugetului local la partea de
cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:
2.EVIDENTA POPULATIEI
-cheltuieli de capital
3.CULTURA,RELIGIE,SPORT
-cheltuieli de capital

4.000
4.000
105.000
105.000

4.SERV DE DEZV PUBLICA SI
LOCUINTE
-cheltuieli capital

310.000
310.000

5.TRANSPORTURI SI COMUNICATII
-cheltuieli de capital

1.575.000
1.575.000

In baza referatului de specialitate si avizului comisiei de buget finante , supun spre
analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 in suma
totala de 19.039.482 lei , din care :
- sectiunea de functionare
17.045.482 lei
- sectiunea de dezvoltare
1.994.000 lei , si lista de investitii pe anul 2016
( anexa nr 4 , nr 5 ) la bugetul de venituri si cheltuieli .
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii
nomenclatorului stradal al orasului Murfatlar.
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 unor imobile s-au constatat urmatoarele imobile, astfel :
a) Prin actul de dezmembrae nr 1115/27.11.2015 au rezultat lotul 2/1
si lotul 2/2, prin contract de de vanzare-cumparare nr. 1116 din 27.11.2015, dl Chirica
Constantin a dobandit un imobil situat in satul Siminoc, orasul Murfatlar, str. Fagului,
nr. 5, lotul 2/1, jud. Constanta. Imobilul constituit din lotul 2/1 va ramane pe str. Fagului
la nr 5, Lotul 2/2 se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Fagului, Nr. 5C, satul
Siminoc, orasul Murfatlar, Jud. Constanta;
Se supune la vot si se aproba cu 17

voturi pentru.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului activitatii asistentilor
personali incadrati la primaria orasului Murfatlar pe semestrul II al anului 2015.
In conformitate cu prevederile art.40 al.2 din Legea nr. 448/2006 privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizata, art.29,
alin.1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicata si actualizata, serviciul public de asistenta sociala de la nivelul
aparatului de specialitate al primarului orasului prezinta semestrial consiliului local un
raport care contine date referitoare la activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap care contine urmatoarele date:
1. Dinamica angajarii asistentilor personali;
2. Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului
de odihna;
3. Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
4. Numarul de controlale efectuate si problemele sesizate;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, serviciului de asistenta sociala de la nivelul
autoritatii publice locale îi revine rolul de a monitoriza modul de îndeplinire a atributiilor
si obligatiilor ce revin asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav.

In vederea ameliorari situatiei persoanelor cu handicap grav, asistentii personali au
obligatia acordarii unor ingrijirii speciale adaptate fiecarei situatii in parte, prin
satisfacerea nevoilor fizice, personale, sociale si spirituale de care au nevoie, indiferent
de varsta acestora.
Ingrijirile astfel acordate trebuie sa permita persoanelor cu handicap grav sa isi
valorifice potentialul fizic, intelectual, spiritual, emotional, in pofida handicapului de care
sufera, care sa conduca la imbunatatirea situatiei acestora si la integrarea lor in familie si
societate.
Tinand cont de aceste aspecte la sfarsitul semestrului II 2015, serviciul de
asistenta sociala raporteaza urmatoarele:
1. Dinamica angajarii asistentilor personali:
La data de 31.12.2015 în evidentele noastre figureaza un numar de 28 persoane cu
handicap grav care beneficiaza de personal angajat în baza unui contract individual de
munca si un numar de 33 persoane cu handicap grav care beneficiaza de indemnizatia
lunara.
In perioada 30.06.2015 -31.12.2015 au fost încheiate un numar de 5 contracte
individuale de munca pentru bolnavi cu handicap grav care au fost supusi revizuirii
medicale si care au beneficiat în continuare de asistent personal.
In evidentele noastre la sfarsitul semestrului II 2015 figureaza un numar de 45
persoane adulte cu handicap grav si un numar de 16 minori.
Cele mai frecvente afectiuni intalnite la copii sunt: Tetrapareza si parapareza
spastica, hidroencefalopatie infantila, autism si retrad psihic, epilepsie, sindrom Langdon
Down, infectie HIV_SIDA.
La adulti cu handicap cele mai intalnite afectiuni sunt: dementa senila, sindromul
Alzheimer, epilepsie, accidentul vascular cerebral;
2. Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna.
Referitor la acest aspect precizam faptul ca pe raza orasului nostru nu sunt
înfiintate si nu functioneaza Centre de gazduire tip respiro. Intrucat nu sunt conditii de
înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de odihna si nu exista
posibilitatea gazduirii bolnavului, s-a luat masura legala de acordare pentru persoana cu
handicap grav sau reprezentantului sau legal a unei indemnizatii in cuantum egal cu
salariul net al asistentului debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din
sectorul bugetar
La sfarsitul semestrului II 2015, aceasta indemnizatie a fost acordata pe baza
cererilor depuse unui numar de 27 asistenti personali.

3. Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti

Precizam ca in conformitate cu prevederile art.38, lit. a din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata si
actualizata, asistentii personali au obligatia sa participle o data la 2 ani la o instruire
organizata de angajator.
In semestrul II 2015 nu a fost organizata aceasta forma de instruire
4. Numarul de controale efectuate si problemele sesizate:
Verificarile efectuate au vizat urmatoarele aspecte: modul in care sunt indeplinite
obligatiile contractuale ale asistentului personal sau pentru primirea indemnizatiei lunare..
In cursul semestrului II 2015 au fost verificate la domiciliu un numar de 35 cazuri
fara a se constata probleme deosebite.
5. Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap;
In vederea efectuarii unor investigatii medicale de specialitate, cu un grad ridicat
de complexitate sau pentru efecuarea unor operatii medicale au fost acordate ajutoare de
urgenta unui numar de 1 familii in care exista un bolnav cu handicap grav.
Au fost acordate abonamente de calatorie pentru deplasarea bolnavilor si
însotitorilor copiilor bolnavi în vederea efectuarii procedurilor de fizioterapie în unitatile
medicale specializate la solicitarile asistentilor personali pentru 2 cazuri.
Se supune la vot si se aproba cu

17

voturi pentru.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de
interes local pentru repartizarea orelor pentru persoanele majore apte de munca din
familia beneficiara de ajutor social pe anul 2016.
In perioada 1.01.2016 - 31.12.2016 se vor efectua ore de munca de catre
persoanele majore apte de munca de acţiuni sau lucrări de interes local, fara a depasi
regimul normal de lucru, prin tinerea evidentei acestor ore, asigurandu-se instructajul
privind normele de tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza
astfel de actiuni ce urmeaza a fi efectuate.
– Acţiunile şi lucările de interes local se vor repartiza si vor consta în:
In perioada 1.01.2016-31.03.2016 se vor repartiza urmatoarele actiuni :
- lucrări de igienizare a localităţii;
- decolmatări de canale de scurgere în zona Murfatlar şi Siminoc;
- efectuarea de lucrări de igienizare a obiectivelor ce ţin de Primăria oraşului
Murfatlar;
- în caz de condiţii nefavorabile se vor efectua lucrări de dezafectare a drumurilor şi
aleilor din cadrul localităţii.
In perioada 1.04.2016-30.06.2016 se vor repartiza urmatoarele actiuni :
- lucrări de igienizare a localităţii;
- decolmatări de canale de scurgere în zona Murfatlar şi Siminoc;

- efectuarea de lucrări de igienizare a obiectivelor ce ţin de Primăria oraşului
Murfatlar;
-actuni de plantare gazon, flori, arbusti, pomi ornamentali
-intretinere spatii verzi
In perioada 1.07.2016-30.09.2016 se vor repartiza urmatoarele actiuni :
- lucrări de igienizare a localităţii;
- decolmatări de canale de scurgere în zona Murfatlar şi Siminoc;
- efectuarea de lucrări de igienizare a obiectivelor ce ţin de Primăria oraşului
Murfatlar;
- lucrări de igienizare a localităţii;
-actuni de plantare gazon, flori, arbusti, pomi ornamentali
-intretinere spatii verzi
In perioada 1.10.2016-31.12.2016 se vor efectua urmatoarele actiuni :
- lucrări de igienizare a localităţii;
- decolmatări de canale de scurgere în zona Murfatlar şi Siminoc;
- efectuarea de lucrări de igienizare a obiectivelor ce ţin de Primăria oraşului
Murfatlar;
- în caz de condiţii nefavorabile se vor efectua lucrări de dezafectare a drumurilor şi
aleilor din cadrul localităţii.
Persoanele care vor efectua acţiuni sau lucrări de interes local li se vor întocmi
pontaje de lucru prin grija Serviciului comunitar de utilitati publice.
Persoanele care din motive de sănătate nu pot efectua orele stabilite conform
prezentei, au obligaţia să prezinte certificate medicale de constatare a capacităţii de
muncă emise de Comisia de expertiză abilitată.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unui contract de
inchiriere pentru o locuinta de tip ANL.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - REPUBLICARE), HGR nr. 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , art.36 al.2 lit.c,
alin. 5 lit. b , art.45 , art. 115 al.1 lit.b , din Legea nr.215/2001 Legea administratiei
publice locale, republicata, se supune spre dezbatere Consiliului Local Murfatlar,
aprobarea modificarii unui contract de inchiriere pentru o locuinta de tip ANL pentru
urmatorul chirias , astfel :
 in contractul de inchiriere nr. 7846/08.12.2015 avand ca titular pe Dna
Petrescu Mihaela se modifica adresa str. G-ral Vasile Milea , nr. 2A , Bloc Tineret BT2 ,
mansarda , Ap. 16 cu adresa str. Fantanitei , nr. 1B , Bloc Tineret Sc. B , Ap. 5 .
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor
publice pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului orasului Murfatlar.

Conform prevederilor art. 23 alin.1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
Functionarilor Publici cu modificarile si completarile la zi, Planul de ocupare a funcţiilor
publice stabileşte:
- numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării
rapide;
-numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
-numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
-numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
-numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade
profesionale;
-numărul maxim al funcţiilor publice de conducere
Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează cu consultarea sindicatelor
reprezentative ale funcţionarilor publici.
Pentru anul 2016, prezentul planul de ocupare al functiilor publice a avut in
vedere urmatoarele:
- adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.58422/2015 prin care
comunica faptul ca nu sunt observatii referitoare la modul de completare a planului de
copare al functiilor publice;
- împlinirea termenului de 3 ani vechime în gradul profesional detinut si
rezultatul evaluarilor performantelor profesionale individuale apreciate cu calificativul
„Bine sau Foarte Bine” de cel putin doua ori in ultimii 3 ani de catre functionarii publici
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Murfatlar.
- posibilitatea promovarii in clasa a functionarilor publici care au absolvit studii
superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul de activitate al
functionarului public sau daca conducerea autoritatii publice locale considera ca acestea
sunt utile desfasurarii activitatii.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii şi completării
Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului
oraşului Murfatlar .
Avand in vedere prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare si
adresa Institutiei Prefectului nr. 16599/14.09.2015 conform careia numarul maxim de posturi
stabilit pentru unitatea noastra administrativ – teritoriala este urmatorul :
-

88 posturi calculate în raport cu numarul locuitorilor;
3 posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor;
12 posturi pentru politia locala
103 TOTAL

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a acordat aviz pentru functiile publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului cu numarul 40656/2014.

Fata de structura aprobata anterior supunem aprobarii urmatoarele modificari:
1
Infiintarea unei funcţii publice de executie : politist local, clasa I, debutant la
serviciul public de politie locala, compartimentul disciplina în constructii si afisajul stradal.
2.
Mutarea d.rei Sandu Nina Marinela numita în functia publica de executie,
consilier clasa I, gradul profesional asistent de la compartimentul achizitii publice, administrarea
domeniului public si privat, fonduri eoropene la compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului,
investirii din structura Arhitectului sef.
Ambele propuneri au în vedere îmbunătăţiriea calitatii atributiilor îndeplinie de
functionarii publci din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Murfatlar.
Structura organizatorica v-a cuprinde urmatoarele posturi:
- demnitari
= 2 posturi
- functii publice
= 42 posturi
- functii contractuale = 59 posturi
TOTAL
= 103

Se supune la vot si se aproba cu 17

voturi pentru.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari pe terenul
ce apartine domeniului public al orasului Murfatlar, jud Constanta, pentru
amplasarea unui stalp cu ocuparea definitiva a unei suprafete de 1,68 mp pe str.
Dimitrie Cantemir , nr. 42 , oras Murfatlar , la solicitarea ENEL DISTRIBUTIE
DOBROGEA SA prin dna 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 amplasarea unui stalp cu ocuparea definitiva a
unei suprafete de 1,68 mp pe str. Dimitrie Cantemir , nr. 42 , oras Murfatlar , la
solicitarea ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA prin dna Sisu Monica.
Solicitantul precizat mai sus 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.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari pe terenul ce
apartine domeniului public al orasului Murfatlar, jud Constanta , pentru bransament
energie electrica pentru locuinta situata pe str. Fagului nr. 5 , lot 2/1 sat Siminoc ,
oras Murfatlar , jud. Constanta, la solicitarea ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
prin dl. Chirica Constantin.
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 bransament energie electrica pentru locuinta
situata pe str. Fagului nr. 5 , lot 2/1 sat Siminoc , oras Murfatlar , jud. Constanta, la
solicitarea ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA prin dl. Chirica Constantin.
Solicitantul precizat mai sus 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.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru
camera 23 , situata pe str. Aleea Lalelelor , nr. 2 , Bl.14, locuita de catre dl Stoian
Stefan – Adrian.
Avand in vedere prevederile art. 20 alin. 2 lit. b , alin 3 si alin 4 din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Republicare art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, punctul 2, art.45, art. 115 alin.1, lit.b din
Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile la zi, se supune spre dezbatere Consiliului Local Murfatlar aprobarea
scutirii de la plata chiriei pentru camera 23 , situata pe str. Aleea Lalelelor , nr. 2 , Bl.14,
locuita de catre dl Stoian Stefan – Adrian , conform contractului de inchiriere nr.
8139/27.11.2013.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unui raport de evaluare
pentru stabilirea valorii de piata a unui imobil (teren neproductiv ) situat in
extravilanul orasului Murfatlar.
Avand in vedere prevederile, art. 36, al. 2 , lit. c , art. 45, art. 115, al. 1 , lit. b din
Legea nr.215/2001 , republicata in anul 2007, se supune spre dezbatere Consiliului Local
Murfatlar aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de piata
a unui imobil (teren neproductiv ) situat in extravilanul orasului Murfatlar.
Analizind documentatia depusa de SC EMSI SRL, inregistrata la Primaria
orasului Murfatlar sub nr.5009/04. 08. 2015 solicita cumpararea suprafetei de cca 2.85ha
teren neproductiv situat in extravilanul orasului Murfatlar parcela Np. 2327/34, ce a fost
dobindit in baza Contractului de inchiriere nr.2083/20.03.2013. S-au efectuat investitii pe
terenul respectiv. In baza Autorizatiei de Construire nr.29/03.10. 2013, precum si a
Procesului –Verbal de receptie a lucrarilor nr. 04.16.07.2015, au fost realizate constructii
anexe pentru exploatatie agricola si totodata au fost construite si sere pentru producerea
de legume si depozitare ce cuprinde o suprafata de S=3327 mp. Imobilul solicitat in
vaderea cumpararii are urmatoarele vecinatati;
-la Nord De 2327/33
-la Sud drum HOTAR UAT CIOCARLIA
-la Est De 2327/33
-la Vest drum de exploatare
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei licitatii publice in
vederea inchirierii pasunii ( oras Murfatlar , jud Constanta ) apartinand domeniului
privat al orasului Murfatlar.
Avand in vedere prevederile art. 9 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea,

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , art. 6 din Normele Metodologice
din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şl exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991 , art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.2 art.45, art. 115 al.1, lit.b din
Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile la zi.
Terenul apartine orasului Murfatlar , face parte din domeniul privat al orasului si
este administrat 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 ,
fiind preluat in patrimoniul orasului ca urmare a aplicarii HGR nr.834/1991 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Pretul minim de pornire la licitatie este de 150 lei/ha/an .
Pasul de strigare este de 10 lei/ha/an.
Garantia de participare la licitatie se stabileste la suma de 1000 lei.
Valoarea rezultata in urma licitatiei va fi actualizata anual prin aplicarea
coeficietului de inflatie , daca aceasta depaseste 5 % pe an.
Termenul de inchiriere pentru obiectivul precizat mai sus este de 8 ani .
Inchirierea terenului va aduce venituri directe la bugetul local precum si sub
forma de impozit pe teren.
Dl Anton Ion propune modificarea pretului minim de pornire la licitatie ca fiin
mare . Astfel acesta propune summa de 80 lei/ha/an . Se supune la vot amendamentul
adus de catre dl consilier care se aproba cu 17 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
OITA DUMITRU
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