ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 15.01.2016
Consilieri :
1. Costea Iulian
2. Sova Gabriel
3. Ionescu Ilie
4. Sali Serdai
5. Manea Ilie
6. Frunza Dimitrova -absenta
7. Gherghin Nicusor -absent
8. Condurachi Costica
9. Anton Ion-absent

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 extraordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar.
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 2 puncte.
Se supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 14 voturi pentru.

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizati reprezentand noua valoare a investitiei ,,Reabilitare si modernizare 13 strazi
in satul Siminoc, orasul Murfatlar”, compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor
executate decontate sau nedecontate pana la 31.12.2015 si valoarea rest de executat.
Avand in vedere ,,Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati
reprezentand noua valoare a investitiei ,,Reabilitare si modernizare 13 strazi in satul
Siminoc, orasul Murfatlar”, compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor executate
decontate sau nedecontate pana la 31.12.2015 si valoarea rest de executat” s-au constatat
urmatoarele:
La sediul Primariei oraşului Murfatlar s-a inregistrat sub nr. 268/13.01.2016
adresa nr. 1584/11.01.2016 a Direcţiei Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, privind măsurile
necesare a fi întreprinse pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală ca
urmare a modificării Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care, potrivit art. 291
nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de 20% începând cu data de 01.01.2016.
Astfel, avand in vedere intrarea in vigoare, incepand cu data de 01.01.2016 a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit

art. 291 nivelul cotei taxei pe valoare adaugata este de 20% incepand cu data de
01.01.2016, pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt
supuse cotelor reduse avem obligatia sa realizam anumite schimbari/modificari in cadrul
obiectivului de investitie ,,Reabilitare si modernizare 13 strazi in satul Siminoc, orasul
Murfatlar” derulat in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala.
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea continuarii activitatii si
operationalizarea Asociatiei “ Grupul de Actiune Locala Asociatia de Dezvoltare
Zonala Murfatlar “ , asociatie inscrisa in registrul special al asociatiilor si fundatiilor
aflat la grefa Judecatoriei Constanta in temeiul Incheierii nr. 214/11.09.2006 a
Judecatoriei Constanta , pronuntata in dosarul civil nr. 205/F/2006 .
Avand in vedere prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii , cu modificarile si completarile la zi , art. 11 , art. 12 , art. 36 alin. 1 , alin. 2 ,
lit. b, alin. 2 lit. e, alin. 7 , lita, lit.b , lit. c , art. 45 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, se supune spre aprobare Consliului Local Murfatlar aprobarea continuarii
activitatii si operationalizarii Asociatiei “ Grupul de Actiune Locala Asociatia de Dezvoltare
Zonala Murfatlar “ , asociatie inscrisa in registrul special al asociatiilor si fundatiilor aflat la
grefa Judecatoriei Constanta in temeiul Incheierii nr. 214/11.09.2006 a Judecatoriei Constanta ,
pronuntata in dosarul civil nr. 205/F/2006.

Se propune desemnarea primarului orasului Murfatlar ca reprezentant al
UAT Murfatlar si Consiliul Local Murfatlar in Asociatia “ Grupul de Actiune Locala
Asociatia de Dezvoltare Zonala Murfatlar “ pentru a indeplini orice procedura necesara
functionarii eficiente a asociatiei , de a aproba modificarea actului constitutiv si a
statutului asociatiei precum si modificarea componentei organelor de conducere , primirii
de noi membri , etc. Primarul va putea imputernici la randul sau o alta persoana pentru a
indeplini prerogativele aratate mai sus .
Aprobarea schimbarii sediului asociatiei din str. Calea Dobrogei. nr. 1 ,
oras Murfatlar , jud Constanta in str. Soseaua Constantei nr. 132 Com Cumpana , jud
Constanta .
Aprobarea contributiei financiare proprii a Consiliului Local Murfatlar in
vederea functionarii asociatiei ce va fi stabilita concret ulterior pe baza de nota de
fundamentare a Consiliului Director al Asociatiei aprobata de Adunarea Generala a
acesteia .
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
OITA DUMITRU

SECRETAR,
FLORIN VINTILA
INTOCMIT ,
RIMBU LILIANA

INTOCMIT,
RIMBU LILIANA

