Cuvânt înainte ,

Prin acest material încercăm să îmbunătăţim calitatea şi eficienţa muncii
noaste. Publicarea "Raportului Primarului orasului Murfatlar privind activitatea pe
anul 2013" este un gest normal, în contextul preocupărilor pentru o reală
deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.
Lucrarea de faţă reprezintă unul dintre instrumentele prin care Primăria
Orasului Murfatlar pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea
noastră, despre relaţia cu cetăţenii.
Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local
Murfatlar , precum şi o dare de seamă privind starea economică şi socială a
localitatii si satului Siminoc .
Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor orasului o
imagine generala asupra activitatii noastre in anul 2013 , asupra modului si
eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale .
Preocuparea principala a mea , a intregului aparat de specialitate din cadrul
Primariei Orasului Murfatlar , a Consiliului Local Murfatlar , in anul 2013 , a fost
gospodarirea eficienta a orasului , a bugetului local , si nu , in ultimul rand ,
bunastarea cetatenilor din orasul Murfatlar , vizand : dezvoltarea infrastructurii
orasului , atragerea de fonduri nerambursabile in vederea realizarii obiectivelor
prevăzute in

„ Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului ”, atragerea de

investitori , repararea si intretinerea drumurilor , in limita bugetului local ,
asigurarea transparentei in ceea ce priveste cheltuirea banilor publici si a
actiunilor intreprinse de administratia publica , eficientizarea serviciilor aparatului
de specialitate al primariei , prin asigurarea conditiilor si a climatului optim de
lucru atat in cadrul primariei orasului , cat si in relatiile cu cetatenii , beneficiarii
directi ai acestor servicii .
In plan cultural s-a avut in vedere organizarea de festivaluri , manifestari
cultural-distractive si sportive , cu scopul de a dezvolta componenta culturala ,
sportiva si sociala a vietii cetatenilor din orasul Murfatlar .

SECRETAR
1) Activitatea de înregistrare şi comunicare către servicii şi persoanele
fizice şi juridice a dispoziţiilor primarului orasului Murfatlar , precum si a
hotararilor de consiliu local.
Această activitate s-a materializat prin:

•

înregistrarea în „ Registrul de evidenţă dispoziţii ” a unui număr 533

dispoziţii ale Primarului orasului Murfatlar ;

•

înregistrarea in „ Registrul de evidenta Hotarari Consiliu Local ” a unui

număr de 124 hotarari , asigurarea pregătirii şedinţelor consiliului local şi a
şedinţelor comisiilor de specialitate ale acestuia , gestionarea documentelor
care decurg din activitatea consiliului , îndeplinirea procedurilor legale
privind elaborarea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ , asigurarea
aducerii

la

cunoştinţă

publică

pe

pagina

web

a

instituţiei

(www.primaria-murfatlar.ro );

•

asigurarea

comunicării

acestora

Instituţiei

Prefectului

judeţului

Constanta pentru exercitarea controlului de legalitate şi comunicarea
dispoziţiilor serviciilor , compartimentelor şi persoanelor desemnate pentru
asigurarea aducerii la îndeplinire a acestora , precum şi comunicarea către
persoanele fizice sau juridice nominalizate în fiecare dispoziţie.

•

asigurarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Restituirea

Proprietăţilor, la solicitarea acesteia , a documentelor şi actelor precum şi a
clarificărilor în legătură cu soluţionarea dosarelor de Legea nr.10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989 , republicată , cu modificările şi
completările ulterioare;

•

gestionarea bibliotecii juridice şi asigurarea pentru servicii si

compartimente a materialelor pentru documentare , la solicitarea
acestora.
2) Activităţi specifice juridice şi evidenţă documente de natură juridică



asistenţă juridică pentru toate serviciile si compartimentele din aparatul
de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local cu şi fără
personalitate juridică ;



asistenta juridica pentru Comisia locala pentru stabilirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor de pe raza orasului Murfatlar ;



activităţi de arhivare a documentelor create ;



eliberarea de copii certificate de pe documentele păstrate în arhivă.

3) Activitatea de înregistrare in registrul special a contractelor de
arenda si evdenta registru agricol :


inregistrarea in „ Registrul de evidenta a contractelor de arenda ” a
unui numar de 131 contracte de arenda ;



conform OG nr.1/1992, HG nr.269/2001 si Ordinului nr.95136282-/712-10-806

pentru

aprobarea

normelor

tehnice

privind

completarea registrului agricol , coordoneaza, verifica si răspunde de
modul de completare si de tinerea la zi a registrului agricol.
 eliberarea unui numar de 18. adeverinţe pentru exercitarea
dreptului de preemtiune la Notariatul Public;


întocmirea răspunsului in termen legal la adrese , petitii si sesizări .
s-a asigurat deschiderea registrelor agricole in format electronic pentru
anii: 2010-2013 ;



a fost eliberat un Titlu de proprietate si asigurata procedura de rectificare
a 25 titluri de proprietate;



au fost eliberate un număr de 2 Bilete de proprietate-animale;



au fost eliberate un număr de 18 Carnete de Producător;



au fost eliberate adeverinţe cu date din registrul agricol pentru :

 producători agricoli pentru obţinerea subvenţiei de la APIA;


asigurarea culturilor;

 cu date din registrul agricol pentru completarea dosarelor de
rechizite si burse şcolare sau bani de liceu;
 cu date din registrul agricol pentru încheierea unor contracte cu
telefonia mobila;
 completarea dosarului ajutorului de încălzire;
 completarea dosarelor de ajutor social si alocaţia de susţinere a
familiei;
 au fost eliberate 20 istorice de rol al unor imobile din orasul
Murfatlar pentru Judecătorie;
 a fost eliberata documentaţia necesara in vederea accesarii Măsurii
112, pentru tinerii fermieri(adeverinte,copii de pe Reg.Agr);
 au fost deschise roluri pentru 20 noi gospodarii in baza Legii
nr.15/2003 ;
 a fost asigurata masurarea suprafetelor de teren agricol , respectiv
suprefete de teren arabil primite conform Legii nr 18 / 1991 ;
 pentru acordarea de plati in cdrul schemelor de sprijin pe ha , a fost
depusa documentatia pentru suprafata eligibila de 181,84ha
pasune la APIA Constanta;

SECRETARIAT


înregistrarea in „ Registrul de intrare-iesire ” a unui numar 8811 numere;



înregistrarea unui număr de 1698 confirmări de primire a debitelor privind
amenzile contravenţionale si înaintarea acestora către compartimentul
impozite si taxe locale si institutiile emitente;



primit si expediat fax-uri;



primit si expediat corespondenta;



răspuns solicitărilor telefonice atat din interior cat si din exterior;



înregistrat un număr de 2 cereri conform Legii 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public si întocmit răspuns la acestea;



evidenta e-mail-urilor primite si expediate de pe adresa oficiala a
Primăriei orasului Murfatlar ;



tehnoredactat diverse adrese.

FINANCIAR –CONTABIL SI RESURSE UMANE
Conform Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului propriu
de specialitate serviciul financiar –contabil si resurase umane este serviciul prin
intermediul căruia autoritatea publica locala asigura managementul financiar
contabil pentru întreaga activitate economica a UAT Murfatlar .
Ca structura de baza care asigura îndeplinirea obiectivelor autoritatii
publice , in
unul 2013 serviciul financiar –contabil si resurase umane a desfasurat activităţi
diverse, din care cele mai importante au fost :
 evidenta veniturilor si cheltuielilor bugetului local, cu defalcarea pe
capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, iar in cadrul acestora pe
subcapitole, si asigurarea resurselor necesare realizarii obiectivelor
prevăzute in programele si proiectele aprobate ;
 urmarirea fundamentarii si elaborarii si bugetului local ;
 verificarea si analizarea proiectelor cuprinse in bugetul de venituri si
cheltuieli , urmărind necesitatea, oportunitatea si baza legala a
cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor bugetare si din alte fonduri.
 analizarea legalităţii. necesitatii si oportunităţii propunerilor făcute privind
rectificarea în cursul anului a bugetelor si întocmirea documentaţiei
necesare in vederea aprobarii de către consiliul local a rectificarilor
propuse ;
 întocmirea raportărilor financiare aferente contractelor de finanţare
nerambursabila.
 organizarea si conducerea evidentei contabile a veniturilor din sume si







cote defalcate din unele venituri ale bugetului, precum si din subvenţii de
la bugetul de stat.
organizarea si conducerea evidentei tuturor fondurilor primite din diferite
surse,
întocmirea dărilor de seama contabile trimestriale si anuale, precum si
consolidarea
situaţiilor financiare ale instituţiilor subordonate;
asigura, pe baza documentaţiilor prezentate, fondurile necesare pentru
buna funcţionare a unitarilor din domeniul învatamanmluL asistentei
sociale, culturii, etc,
colaborerea
cu celelalte servicii si compartimente pentru stabilirea
necesarului de fonduri in vederea elaborarii bugetului local.

Lunar au fost efectuate deschideri de credite bugetare conform bugetului
de venituri si cheltuieli aprobat si s-au solicitat sume si cote defalcate
din taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venit pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul localitatii. precum si pentru echilibrarea bugetului local.
S-au întocmit lunar state de plata si declaraţii către bugetul de stat si
bugetele asigurarilor sociale de stat pentru toate activitatile . .Totodata au
fost intocmite siţuatii statistice lunare privind monitorizarea cheltuielilor de
personal.
Trimestrial au fost întocmite situaţii .financiare si au fost centralizate
situatiiie financiare înaintate de ordonatorii terţiari de credite ai. bugetului
loca! , respectiv Şcoala Gimnaziala A.V. Radulescu si Liceul Teoretic
Murfatlar .
In cursul anului 2013 s-au elaborat si depus la Direcţia Generala a
Finanţelor Publice Constanta bilanţurile contabile trimestriale si bilanţul anual.
De asemenea, s-au întocmit un număr de 7 bugete rectificate de
venituri si cheltuieli toate fiind depuse la Trezoreria Municipiului Constanta .
In decursul anului 2013 veniturile bugetului local au fost in suma de
18.266.302 lei, iar cheltuielile au fost de 18.259.715 lei, gradul de colectare a
veniturilor din impozite si taxe locale in anul 2013 este de 99,79%, nu se iau in
considerare sumele aflate in litigiu.
Totodata au fost emise peste 6400 de instiintari de plata către contribuabili
si eliberate 3150 certificate fiscale către persoane fizice si Juridice.
Au fost intocmite un număr de 12 dosare de urmărire către persoanele care
au primit ajutor de lemne nejustificat, s-au depus către sediile unitatilor de politie
un număr de 2 dosare cu amenzile contribuabililor care nu pot fi urmărite pentru
a urma procedura de transformare in munca in folosul comunitatii.
In cursul anului s-au primit declaraţii de impunere de la persoane juridice si
fizice .
S-au elaborat borderouri , matricole pentru încasarea debitelor si s-a
completat registrul de rol nominal unic insumind - roluri persoane juridice, 1991
roluri persoane fizice si 67 poziţii de concesiuni si închirieri.

STRUCTURA ARHITECTULUI SEF
Activitatea specifică a Serviciului Arhitectului Sef in cursul anului 2013 a
constat în următoarele:
Principalele activităţi pe anul 2013:
 coordonarea si/sau indrumarea activităţii de urbanism pentru realizarea
unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul “ Extindere popas
turistic “ Fântâniţa ” şi drum acces ;
 emiterea a 73 de certificate de urbanism, pentru lucrări de construcţii,
întocmirea de studii de fezabilitate SF, etc. pentru imobile/investitii
private si publice din oraşul Murfatlar;
 emiterea a 45 de autorizaţii de construire, pentru realizare case de locuit,
anexe gospodăreşti, spaţii comerciale, spaţii de producţie, spaţii de
alimentaţie publică, utilităţi, pentru imobile/investitii private si publice din
oraşul Murfatlar;
 emiterea a 3 autorizaţii de desfiinţare pentru locuinţe vechi şi unele spaţii
anexa cu altă destinaţie;
 au fost verificate şi însuşite un număr de 5 procese verbale privind stadiul
fizic al realizării construcţiilor şi au fost întocmite un număr de 5 note de
constatare şi impunere, urmare a expirării valabilităţii autorizaţiilor de
construire;
 au fost receptionate si intocmite un numar de 10 procese verbale de
receptie la terminarea lucrarilor si tot atatea regularizari ale taxelor
privind autorizarea lucrarilor de construire.
 a fost verificat, inaintat si aprobat cu HCL nr 99 din 26.09.2013 „Planul
Urbanistic Zonal pentru obiectivul “ Extindere popas turistic “ Fântâniţa” şi
drum acces” şi a fost elaborată tema de proiectare pentru întocmirea
documentaţiei în fazele necesare promovării investiţiei;
 a fost realizata Publicitatea pentru informarea prin afisare la sediul
Primariel si pe site-ul Primariei a cetăţenilor cu privire la regulamentele de
urbanism şi condiţiile de autorizare a construcţiilor;
 raportarea lunară Institutului Naţional de Statistică cu privire la
construcţiile de locuinţe finalizate şi numărul de autorizaţii emise.
Investitii publice si private pentru realizarea carora s-au emis certificate de
urbanism in cursul anului 2013:
 “Amplasare locuinte sociale pe str. Ion Creanga, nr. 27”;
 “Creare Centru National de Informare si Promovare Turistica”;
 “Amplasare Statie G.P.L Auto”, SC Medgaz SRL;
 “Construire spatiu comercial si de prestari servicii”;
 “Amenajare intersectie DN3 in orasul Murfatlar, amplasare trecere de
pietoni”;
 “Anexe Exploatatie agricola – SERE” SC EMSI SRL;
 “Amenajare hala si constructii conexe pentru instalatie de obtinere a
cuprului electrolitic din deseuri de cupru prin rafinare termica si
electrolitica” – faza PUD - SC CROMEET SRL;






“Construire Centru pregatire antrenament echitatie, sat Siminoc” – SC
EKO HOUSE SRL;
“Construire Camin de batrani in satul Siminoc, str. Apusului” – SC B&J
EURO TOUR SRL”;
“Construire Punct Informare Turistica Ocolul Silvic Basarabi”;
“Amplasare Firma luminoasa LOTERIA ROMANA S.A”;

Investitii publice si private pentru realizarea carora s-au emis autorizatii
de construire in cursul anului 2013:
 “Amplasare Statie fixa emisie receptie telefonie mobila G.S.M.” – SC
ORANGE ROMANIA S.A;
 “Alimentare cu energie electrica parcari (spatii servicii), Autostrada A2 km
186+090 si km186+580”;
 “Amplasare retea de telecomunicatii prin cablu cu fibra optic” – RCS&RDS;
 “Inchidere Depozit neconform oras Murfatlar”;
 “Anexe Exploatatie agricola – SERE” SC EMSI SRL;
 “Amplasare Statie G.P.L Auto”, SC Medgaz SRL;
 “Imbunatatire tensiune zona PTA612, str. Gral V. Milea, oras Murfatlar –
SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A;
 “Spatiu comercial si de prestari servicii auto P+1E” – SC MARIN
COSTY&ELLA SRL;
 “Spatiu comercial P+1E” – SC VASCONY SRL;
 “Spatiu comercial P+1” – SC M.C.T. MANU SRL.
ACTIVITATI IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE
1) Proiecte Investiţii publice faza STUDIU DE FEZABILITATE (S.F)
si/sau PROIECT TEHNIC (P.T)



s-a realizat Studiul de fezabilitate (S.F) pentru “Amplasare locuinte sociale
pe str. Ion Creanga, nr. 27”;
s-a realizat Proiectul tehnic (P.T) pentru “Amenajarea intersecţiei dintre
DN3 şi str. Mihail Kogălniceanu – amplasare treceri pentru pietoni în
oraşul Murfatlar, jud. Constanţa”.

2) Proiecte cu finanţare nerambursabilă finalizate în cursul anului
2013
Proiect ,,Modernizarea unor străzi în oraşul Murfatlar”, depus în cadrul
Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere” Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
Sub-domeniul: Poli de creştere, Programul Operaţional Regional 2007-2013

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea conditiilor de viata
ale locuitorilor si cresterea atractivitatii orasului prin accesul la o infrastructura
urbana de calitate.
Obiectivul specific al proiectului il reprezinta modernizarea infrastructurii de
transport si cresterea gradului de accesibilitate a Orasului Murfatlar.
Prin proiectul ”Modernizarea unor străzi în oraşul Murfatlar” s-a urmărit
modernizarea unui număr de 10 străzi urbane din orasul Murfatlar, cu o lungime
totală de 2,893.00 ml, după cum urmează:
1. STR. ION BARBU - 231,70 m;
2. STR. VIILOR - 813,01 m;
3. STR. SALCAMILOR - 410,79 m;
4. STR. C-TIN BRANCOVEANU - 163,72 m;
5. STR. I.G. DUGA - 159,68 m;
6. STR. V. ALECSANDRI - 156,22 m;
7. STR. C-TIN BRANCUSI - 153,50 m;
8. STR. FANTANITEI - 349,24 m;
9. STR. DACIEI - 193,31 m;
10. STR. VETERANILOR - 261,83 m.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.671.030 lei;
Lucrările de reabilitare a străzilor au avut ca scop :
 aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători
categoriei străzii, asigurându-se astfel condiţii optime de siguranţă şi
confort în circulaţia auto şi pietonală;
 realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se
încadreze în prevederile legale;
 asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime;
 tratarea in mod special a traversării localităţii, cu prevederea de măsuri de
siguranţa circulaţiei.
Procesul verbal la terminarea lucrărilor s-a încheiat în data de
26.06.2013, iar proiectul s-a finalizat în data de 02.09.2013, conform
contractului de finanţare nr. 3036/02.05.2012.

În luna decembrie 2013 s-au finalizat un număr de 2 (două) proiecte
cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi anume:
Proiect ,,Îmbunătătirea accesului grupurilor vulnerabile pe piața
muncii”, ID 62982, finantat din Fondul Social European in cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6
“Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2
“Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii ”, în
cadrul căruia Primăria Orașului Murfatlar a avut calitatea de partener,
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti calitatea de beneficiar, iar Primaria
Municipiului Curtea de Arges si A.Vo.G. - Italia, calitatea de parteneri.
Proiectul a avut ca obiectiv general facilitarea accesului la ocupare a persoanelor
apartinând grupurilor vulnerabile în scopul evitării excluziunii sociale,
marginalizării, discriminării si riscului de sărăcie, prin implementarea de planuri
individualizate de formare profesionala pentru dezvoltarea aptitudinilor si a
calificarilor de baza a acestora.
Proiect „Promovarea egalităţii de şanse si de gen in ocupare si in
societate” cod ID 63105 finantat din Fondul Social European in cadrul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.3
- ,,Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, în cadrul căruia Primăria
Orașului Murfatlar a avut calitatea de partener, Sectorul 4 al Municipiului
Bucuresti calitatea de beneficiar, iar Primaria Municipiului Curtea de Arges
si A.Vo.G. - Italia, calitatea de parteneri. Proiectul a avut ca obiectiv general
promovarea principiului egalitătii de sanse si de gen în societatea românească,
încurajarea egalitătii de sanse pe piata muncii pentru femei, prin cresterea
competitivitătii si accesului acestora pe piata muncii, pe de o parte, si prin
îmbunătătirea capacitătii solicitantului si partenerilor de a facilita integrarea
femeilor pe piata muncii si de a promova egalitatea de sanse si de gen si
eliminarea practicilor discriminatorii, pe de alta parte.
3) Proiecte – cereri de finanţare depuse în cursul anului 2013
În cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor
Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora s-a
depus cererea de finanţare nr. SE/3/5/5.3/C/819/31.07.2013/SCPT1/12.05.2014
pentru proiectul ,,CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE
TURISTICA”, cod SMIS 48475.
Obiectivul general al proiectului intitulat Creare CENTRU NATIONAL DE
INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA in localitatea Murfatlar il reprezinta
cresterea gradului de informare a turistilor ce viziteaza orasul Murfatlar si a
tour-operatorilor cu aproximativ 20% in primii 2 ani de la finalizarea proiectului.
Obiectivele specifice vizate de proiect sunt urmatoarele:









Construirea unui centru national de informare si promovare turistica de
60 m.p.;
Dotarea centrului si transformarea sa intr-un centru functional pana la
finalizarea proiectului;
Realizarea unui website care sa cuprinda un sistem integrat si
informatizat de prezentare
Promovarea potentialului turistic Murfatlar si valorificarea acestuia prin
crearea unui centru national de informare si promovare turistica
Informarea turistilor si promovarea zonei Murfatlar la final de proiect ca
urmare a implementarii proiectului
Distribuirea de materiale promotionale pentru turisti
Realizarea si dotarea unui centru national de informare si promovare
turistica la standarde europene.

Valoarea totală a proiectului : 620.711,00 lei din care :
 Valoarea neeligibilă a proiectului : 25.248,66 ;
 Valoarea eligibilă a proiectului : 475.324,73 lei .

ACTIVITATI IN DOMENIUL ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC si
PRIVAT
In perioada anului 2013, pentru punerea in aplicare a Hotararilor de Consiliu
Local au fost desfasurate urmatoarele activitati si intocmite urmatoarele acte si
documente:


au fost întocmite caiete de sarcini si regulamente de organizare privind
procedura de desfăşurare a licitaţiilor pentru concesiune de terenuri
proprietate privata a orasului si inaintate Consiliului Local si aprobate
prin HCL nr . 53_ din _30/_05/_ 2013;



a fost intocmita documentatia specifica pentru organizarea Licitaţiei
publice in vederea concesionarii a 56 loturi de teren pentru constructia de
locuinte situate in satul Siminoc Zonele B, C, D, si E cu suprafete cuprinse
intre 492 mp-1195 mp care a fost inaintata Consiliului Local si aprobata
cu HCL nr. 53 din _30_/_05_/ 2013.



au fost intocmite un numar de 56 de contracte de concesiune in vederea
construirii unor locuinte adjudicate de catre prsoane fizice urmare a
licitatiei publice organizate in data de _26_/_07_/2013



a fost intocmita documentatia specifica pentru organizata Lcitatiei
publice in vederea Inchirierii (arendarii ) unor terenuri arabile aflate la
dipozitia Comisiei Locale de Fond Funciar care a fost inaintata Consiliului
Local si aprobata cu HCL nr. 92 din _20_/_08_/ 2013 - licitatie in urma
careia cel care a castigat licitatia nu a mai semnat contractul de inchiriere

(arenda) terenuri agricole.


au fost intocmite, cu sprijinul unor societati topografice autorizate, un
numar de _13_ documentatii cadastrale pentru Intabularea unor terenuri
si/sau constructii in domeniul public sau privat al orasului Murfatlar:



au fost realizate un numar de 5 deplasari pe teren pentru identificarea
unor suprafete de teren si/sau constructii apartinand domeniului public
sau privat al orasului sau pentru analizarea la fata locului a unor solutii de
rezolvare a unor litigii de teren intre diferite persoane fizice, persoane
fizice si juridice sau intre acestea si proprietatea orasului.



a fost realizata actualizarea Inventarului domeniului public al orasului
Murfatlar si a Inventarului domeniului privat al orasului Murfatlar prin
eliminarea si/sau adaugarea unor bunuri (terenuri, construictii si/sau
amenajari) care au intrat respectiv au iesit din domeniul public sau
privat al orasului.

STAREA CIVILA
In anul 2013 au fost înregistrate şi s-au eliberat acte pentru:
 16 acte de nastere din care 12 dosare de transcriere a unor certificate
eliberate de autoritatile straine;
 71 acte de casatorie din care 1 dosar

de transcriere a certificatului

eliberat de autoritatile straine;
 81 acte de deces din care 2 dosare de transcriere a unor certificate
eliberate de autoritatile straine.
Au fost eliberate certificate duplicate pentru un numar de:
 48 certificate nastere;
 51 certificate casatorie;
 24 certificate de deces;
 au fost operate un numar de 128 mentiuni in registrele de stare civila;
 s-au intocmit un numar de 75 sesizari privind deschiderea procedurii
succesorale

(

Anexa

nr.

23

si

24

).

ASISTENTA SOCIALA
Din multitudinea de activităţi din cadrul acestui compartiment amintim :


s-au intocmit un nunar de 50 de dosare pentru beneficiarii ajitorului minim
garantat prevazut de Legea nr 416/2000 ;



s-au intocmit 171 de dosare pentru aplicarea OG nr 70/2011 , reprezentand
ajutorul de încălzire cu combustibili solizi sau lichizi în valoare de 29.029

lei , pentru sezonul rece ;


s-au intocmit 43 de dosare pentru plata ajutorului pentru încălzire cu
combustibili solizi sau lichizi conform Legii nr.416/2000 cu modificările si
completările ulterioare,pentru sezonul rece ; in suma de 15.080 lei ;



s-au acordat un numar de 76 de ajutoare de urgenta in valoare totala de
47.563 lei ate 1054 cereri de alocaţie pentru susţinerea familiei; au fost
monitorizaţi un număr de 26 copii aflaţi în plasament familial; sau distribuit
produse alimentare conform HG 600/2009 pentru pensionarii cu pensii mici,
beneficiari ai ajutorului social, persoane cu gradul I si gradul II de
invaliditate,şomeri reprezentând un număr de 1288 beneficiari pentru anul
2013.

PROTECTIE CIVILA SI PSI

In cadrul compartimentului de Protectie civila si Psi s-a monitorizat şi s-a
asigurat permanenţa pe timpul situaţiilor de urgenţă. Pe linie P.S.I., în anul 2013 ,
prin grija I.J.S.U., s-au asigurat tematicile de instruire şi regulamentul de
funcţionare pe suport magnetic şi echipa de voluntari, condusă de Şeful serviciului
de voluntariat, sub atenta coordonare a viceprimarului orasului .

ACTIUNI CULTURALE SI SPORTIVE
Toate activitatile cultural – artistice si distractive au fost realizate pe etape ,
in urmatoarea ordine expusa mai jos:
IANUARIE
IANUARIEFEBRUARIE
FEBRUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
MARTIE
MARTIE
MARTIE
MARTIE
MARTIE
APRILIE
APRILIE
APRILIE
APRILIE
APRILIE
APRILIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IUNIE
IUNIE
IUNIE
IUNIE
IUNIE
IULIE
IULIE-AUGUST
AUGUST
AUGUST
OCTOMBRIE

Slujba de sfintire a apei din Canalul
Dunare-M.Neagra
Turneul “Telegraf” la Fotbal in Sala
Valentine’s Day
TARGUL MARTISORULUI
Expozitie de pictura ‘MARTISORUL’
BALUL MARTISORULUI
Cupa “COCA-COLA” la fotbal in sala
NAWREZUL
(Sarbatoarea Primaverii)
Campionatul Juniori IV handbal fete, baieti
“ 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu
Romania”
Dumbrava Eroilor
Campionat interscolar fotbal sala gr.I-IV
Program artistic pentru parinti
Semifinalele Cupei Handbal fete, baieti
ZIUA FORTELOR TERESTRE
CUPA RAJA LA FOTBAL IN SALA
Expozitia “PASTELE LA ROMANI” – icoane pe
sticla si oua incondeiate
Spectacol Teatru de Papusi
“O CALATORIE CU SURPRIZE”
ZIUA SPORTULUI
ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI
O ZI LA AQUA MAGIC
5 IUNIE – ZIUA MONDIALA A MEDIULUI
ZIUA EROILOR
KURES
Invitatie la FESTIVALUL MASLINULUI
(29.06-02.07.2013)
LECTURA SI VACANTA
CUPA ORASULUI MURFATLAR LA FOTBAL
editia a XI-a
TOPLANTI
SEARA TINERETULUI!
Moment artistic expozitie de pictura la ZILELE
LICEULUI

OCTOMBRIE
OCTOMBRIE

Pelerinaj la Moastele CUVIOASEI
PARASCHEVA –Iasi
TOPLANTI

OCTOMBRIE
OCTOMBRIE

BALUL BOBOCILOR
Program artistic la
FESTIVALUL TOAMNEI

OCTOMBRIE
NOIEMBRIEDECEMBRIE
DECEMBRIE

ZIUA ARMATEI ROMANE
Turneul Murfatlar Old-Boys la Fotbal in Sala,
editia a III-a
ZIUA NATIONALA
A ROMANIEI
MICII MURFATLARENI AU TALENT
Editia I
Expozitia de arta plastica si decorativa
“IN
SPIRITUL IERNII”
IATA VIN COLINDATORI!
Concert de colinde
“COLINDAM, COLINDAM”
Spectacol de sunet si lumini

DECEMBRIE
DECEMBRIE
DECEMBRIE
DECEMBRIE
DECEMBRIE

Activitatile clubului sportiv ,,Perla Murfatlar” pe anul 2013 s-au derulat
astfel :


Campionatul National de Fotbal liga a IV-a



Trofeul Telegraf la fotbal Old Boys editia a 22-a- ianuarie 2013



Trofeul ,,Coca-Cola” fotbal junior -martie 2013



Turneul Handball juniori IV – aprilie 2013



Semifinale Handball juniori IV la Braila- mai 2013



Campionat National Handball juniori IV la Suceava- iunie 2013



Trofeul ,,Handball pe plaja” – mai 2013



Cupa Orasului Murfatlar la fotbal editia a 11-a- iulie-august 2013



Trofeul ,,Old Boys” la fotbal in sala -21.11-14.12.2013

POLITIA LOCALA
Activitatea specifica se realizeaza în interesul persoanei, al comunitatii,
asigurarii pazei si protectiei obiectivelor de interes public, local si privat, precum
si in sprijinul institutiilor statului.
Serviciul politiei locale Murfatlar este compus din 10 politisti locali ,
functionari publici pe functie specifica politist local , in anul 2013 au efectuat
urmatoarele activitati si actiuni :
1) Activitati


s-a asigurat mentinerea ordinii si linistii publice în zonele si locurile stabilite
prin planul de ordine si siguranta publica al orasului Murfatlar.
 s-a asigurat protectia personalului primariei pe parcursul efectuarii unor
controale ori actiuni specifice de control.
 pe parcursul anului 2013 , in colaborare cu Serviciul Public Comunitar Local
de Evidenta al Persoanelor s-au desfasurat activitati specifice pentru
punerea in legalitate a cetatenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de
identitate in termenele prevazute de lege, identificarea persoanelor care
domiciliaza pe raza orasului Murfatlar , localizarea acestora cat si invitarea
la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta al Persoanelor .
In urma muncii de teren efectuata de catre politistul local cu atributii pe linie
de evidenta persoanelor si in baza rapoartelor intocmite s-a constatat
urmatoarele:

2 persoane decedate in strainatate ;
 10 persoane plecate la alta adresa ;

7 persoane plecate de la adresa ;
 44 de persoane plecate in strainatate ;

5 persoane in penitenciar ;
 12 de persoane invitate la S.P.C.L.E.P ;

2 persoane sanctionate la O.G 97/2005 ;

2 petitie solutionata .
Cu scopul de a reduce faptele antisociale privind ordinea si linistea
publica,curatenia localitatii , activitatea comerciala , protectia mediului , circulatia
pe drumurile publice , afisajul stradal si disciplina in constructii , politistii locali au
aplicat 94 de sanctiuni contraventionale dupa cum urmeaza:
 49 Procese-Verbale la Legea 61/91 R
 35 Procese-Verbale la H.C.L 87/2007
 10 Procese-Verbale la O.G 97/2007 .
Au fost predate politiei nationale pentru continuarea cercetarilor un numar
34 persoane care au comis 13 infractiuni .
La sesizarile cetatenilor prin serviciul de urgenta 112 si Dispeceratul Politiei
Locale Murfatlar au fost organizate 374 de interventii ;
Impreuna cu politia nationala au fost executate 3 acituni comune .

Pe durata anului scolar intre orele 07:15-08:10 si 12:15-13:15 politistii
locali au asigurat supravegherea si coordonarea eficienta a traficului rutier in
dreptul trecerilor de pietoni amplasate pe E.81 in oras Murfatlar.
S-a actionat in vederea depistarii conducatorilor auto care nu respecta
indicatorul rutier de 5 tone amplasat pe D.C 27.
S-a actionat in vederea respectarii conditiilor de depozitare a deseurilor
menajere si industriale,a depozitarii gunoiului in rampa de gunoi a localitatii,a
prevederilor H.C.L 87/2007 privind curatenia localitatii, locurilor de joaca ,
parcurilor , s-a asigurat paza bunurilor apartinand domeniului public si privat al
localitatii.
Pe parcursul anului 2013 , serviciul politia locala a sprijinit logistic si cu
personal , serviciul contabilitate pentru rezolvarea problemelor primariei in relatia
cu ANAF-ul si Trezoreria Constanta.
2) Actiuni
Politistii locali au actionat in baza protocolului incheiat cu politia nationala ,
pe toata durata anului la actiuni , misiuni , apeluri 112 , in acest sens au fost
efectuate 366 de interventii la apelurile cetatenilor efectuate prin serviciul unic de
urgenta 112 si dispeceratul Politiei Locale.
In perioada de iarna politisti locali au participat la dezapezirea drumurilor, a
sprijinit Serviciul Comunitar de Utilitati Publice la indepartarea zapezi de pe strazi
si pe D.C.27.
In perioada de vara si spre toamna politisti locali au actionat la stingerea
incendiilor aparute pe terenurile de pe raza localitatii, au asigurat sprijin
pompierilor , personalului medical de pe ambulante care au actionat in localitate
la toate evenimentele.
S-a participat la un numar de 3 actiuni impreuna cu politia nationala si
Jandarmeria Romana, cu scopul de a combate infractionalitatea si depistarea
persoanelor,a identificarii persoanelor care se sustrag de la punerea in executare
a hotararilor judecatoresti,a identificarii persoanelor fara adapost sau a
persoanelor care domiciliaza fara forme legale ,a persoanelor urmarite local si
general.
Anul 2013 fiind un an bogat din punct de vedere al activitatilor culturale si
sportive politia locala s-a mobilizat exemplar actionand eficient si in temeiul legii
la toate manifestarile publice care au avut loc cu aceasta ocazie.

SERVICIUL COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE
Prin Serviciul Comunitar de Utilitati Publice, s-au asigura urmatoarele
activitati :
 curatirea strazilor, drumurilor si aleilor ;
 intretinerea spatiilor verzi si de agreement ;
 colectarea, transportul si depozitarea deseurilor de la populatie si agenti
economici ;









amenajarea si intretinerea parcarilor ;
lucrari de reparatii si modernizari la cladiri, drumuri, santuri si rigole ;
intretinerea parcurilor, montarea mobilierului stradal ;
organizarea pietelor si targurilor ;
intretinerea retelei de alimentare cu apa a satului Siminoc ;
administrarea fondului locativ ;
intretinerea si modernizarea iluminatului public.

In perioada ianuarie – decembrie 2013, venind in sprijinul locuitorilor din
orasul Murfatlar s- au executat o serie de lucrari din care amintim:
 colectarea , transportul si depozitarea a 1831 to de deseuri menajere ;
 intretinerea spatiilor verzi si curatirea strazilor si aleilor din localitate s-a
realizat astfel:
 maturat stradal-1.920.000 mp.
 curatat santuri si rigole -6300ml.
 tuns gazon
 tunderea gardului viu -15000mp.
 fasonat arbori -300 bucati
 plantat flori - 4000 bucati
 varuit borduri-800 ml.
 preparat si turnat beton -50mc
 vopsit exterior -400mp.
 mobilizarea manuala a solului-76000mp.
 intretinerea iluminatului public prin repararea si inlocuirea becurilor
(aprox 500 becuri si inlocuirea cablurilor electrice (aprox. 700 ml)
 udatul plantatiilor cu furtunul si cisterna -3500 mc apa.
 taiet de corectie la trandafiri-2000 bucati
 curatat manuala a trotuarelor de zapada in anotimpul friguros
-100000mp.
 inlocuit stilpii si indicatoarele rutiere si repararea celor existente
 reparat si plombat trotuare si a parti carosabile din orasul Murfatlar si
satul Siminoc cu beton,asfalt si piatra sparta -900 mp.
 plombat cu asfalt 400mp drumul comunal DC 27 .
 turnat aprox 60 mp trotuarul la blocul A1 si A5
 reparat locurile de joaca pentru copii, prin inlocuirea bancilor stricate,
repararea topoganelor , a leaganelor.
 montat si reparat bancile in zonele de agrement si in fata blocurilor.
 curatat santurile de colectare a apelor pluviale din Murfatlar si satul
Siminoc.
 distribuirea de pubele de gunoi in satul Siminoc pentru colectarea
eficienta si rapida a deseurilor menajere de la populatie, scoala si
gradinita.
 revizuirea si repararea centralelor termice de la scoli, gradinite ,sali de
sport din orasul Murfatlar
 intretinerea stadionului si a salilor de sport din orasul Murfatlar.

PRIMARUL ORASULUI MURFATLAR ,
VALENTIN SAGHIU

