


Cuvânt înainte ,

Prin acest material încercăm să îmbunătăţim calitatea şi eficienţa muncii noaste. Publicarea

"Raportului Primarului orasului Murfatlar privind activitatea pe anul 2016" 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 2016 , 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 2016 , 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 553 dispoziţii ale

Primarului orasului Murfatlar ;

• înregistrarea in „ Registrul de evidenta Hotarari Consiliu Local ” a unui număr de 121

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.

• gestionarea bibliotecii juridice şi asigurarea 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.

http://www.primaria-murfatlar.ro/


3) Activitatea de înregistrare in registrul special a contractelor de arenda si evidenta

registrului agricol :

 inregistrarea in „ Registrul de evidenta a contractelor de arenda ” a unui numar de 132

contracte de arenda si acte aditionale ;

 -conform Legii nr.54/2017 privind modificarea si completarea OG nr.28/2008 pentru

aprobarea normelor tehnice privind completarea registrului agricol, coordoneaza, verifica

si răspunde de modul de completare si de tinerea la zi a registrului agricol.

 Conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-

cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind

privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată

a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului au fost 10 oferte;

 întocmirea răspunsului in termen legal la adrese , petitii si sesizări .

s-a asigurat deschiderea registrelor agricole in format electronic pentru anii: 2016-2019 ;

 -a fost emis Ordinul Institutiei Prefectul judetul Constanta pentru un numar de 34 apartamente, la

terenul aferent in cota indiviza (bloc) conform art.36 din legea nr.18/1991 republicata in 1998;

 -au fost eliberate un număr de 28 de Atestate de Producator vizate semestrial

 au fost eliberate un număr de 20 Carnete de Comercializare;

 au fost eliberate adeverinţe cu date din registrul agricol pentru :

 producători agricoli pentru obţinerea subvenţiei de la APIA;

 asigurarea culturilor;

 Preschimbarea cartii de identitate la SPCLEP Murfatlar;

 cu date din registrul agricol pentru completarea dosarelor de rechizite si burse

şcolare sau bani de liceu;



 reinoirea dosarelor la Enel Constanta cu privire la contracte individuale pentru

furnizarea energiei electrice;

 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 17 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);

 a fost asigurata masurarea suprafetelor de teren agricol , respectiv suprefete de teren

arabil primite conform Legii nr 18 / 1991 ;
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 înregistrarea in „ Registrul de intrare-iesire ” a unui numar 8419 numere;

 înregistrarea unui număr de 1188 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 17 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 anul 2016
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

unitatilor din domeniul învatamantului , 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 local , respectiv Şcoala Gimnaziala A.V.
Radulescu si Liceul Teoretic Murfatlar .

In cursul anului 2016 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 9 rectificari ale bugetului de venituri si cheltuieli ,
toate fiind depuse la Trezoreria Municipiului Constanta .

La sfarsitul anului 2016 contul de inchidere a exercitiului bugetar se prezinta astfel :



-lei
NR

CRT
NATURA DE VENIT TOTAL VENITURI

1 Venituri proprii 3.136.631
2 Cote defalcate din impozitul pe venit 2.512.303
3 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 2.938.336
4 Cote defalcate din TVA pentru invatam , asis soc 5.460.102
5 Cote defalcate din TVA pentru infrastructura 87.000
5 Cote defalcate din TVA pentru echilibrare 2.400.880
6 Subventii de la bugetul de stat 4.368.890
7 Sume primite de la alte administratii 45.532
8 Sume primite de la UE 347.224

TOTAL VENITURI 21.296.898

NR
CRT

CAPITOL DE BUGETAR (CHELTUIELI) TOTAL CHELTUIELI

1 51.Autoritati publice 3.185.499
2 54.Evidenta populatiei 186.042
3 55.Dobanzi 103.394
4 61.Ordine publica 1.126.152
5 65.Invatamant 4.860.020
6 66.Sanatate 111.397
7 67.Culura , religie , sport 2.313.533
8 68.Asistenta sociala 1.564.088
9 70.Serv gospodarie comunala 2.340.488
10 74.Mediu si ape 511.856
11 84.Transporturi 4.845.459

TOTAL CHELTUIELI 21.147.928

In urma inchiderii exercitiului bugetar pe anul 2016 , se inregistreaza un excedent in suma de
148.970 lei , la bugetul local .

Exercitiul bugetar pe anul 2016 al creditelor interne contractate se prezinta astfel :
Venituri 0.00 lei
Cheltuieli 0.00 lei .

Gradul de colectare a veniturilor din impozite si taxe locale in anul 2015 este de 99,78% , nu se
iau in considerare sumele aflate in litigiu.

Totodata au fost emise peste 11000 de instiintari de plata către contribuabili si eliberate 1010
certificate fiscale către persoane fizice si juridice.

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 un numar de 6.528 de roluri , din care 509 persoane juridice, 6019 roluri
persoane fizice .

De asemenea au fost incheiate un numar de 137 contracte de concesiune teren si 248 contracte
de închiriere teren , din care contracte inchiriere persoane fizice 215 si contracte inchiriere persoane
juridice 29 .

STRUCTURA ARHITECTULUI SEF



Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic, Investiţii, Achiziţii Publice,
Administrarea Domeniului Public şi Privat, Fonduri Europene funcţionează în baza Legii nr. 50/1991,
republicată, privind „Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Ordinului Ministrului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor nr. 839/2009 pentru aprobarea „Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991” si a Legii nr. 350/2001, privind „Amenajarea teritoriului şi urbanism”, cu
modificările şi completările ulterioare.

Activitatea specifică a Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic, Investiţii,
Achiziţii Publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat, Fonduri Europene a constat în
următoarele:

I – ACTIVITATI SPECIFICE IN DOMENIUL URBANISMULUI si AMENAJARII
TERITORIALE

 realizează coordonarea activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului prin structura de
specialitate condusă de arhitectul şef al oraşului;

 verifică conţinutul documentelor depuse şi eliberează certificate de urbanism;
 verifică conţinutul documentelor depuse şi eliberează autorizaţii de construire;
 urmăreşte, analizează documentaţiile de urbanism (PUG si RLU, PUZ şi RLU si PUD) şi

de amenajare a teritoriului (PATZ si PATJ) şi le propune pentru aprobare Consiliului Local
al oraşului;

 întocmeste şi propune spre aprobare „Avizul primarului” la solicitarea Consiliului Judeţean
pentru investiţii şi/sau documentaţii de urbanism sau amenajarea teritoriului care se
desfaşoară pe teritoriul oraşului şi al altor localităţi;

 analizează compatibilitatea scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului
de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice legal aprobate şi propune în
mod justificat respingerea cererii de modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism
aprobate sau să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborare si aprobare a unui plan
urbanistic zonal (PUZ) initiat si finantat prin grija persoanelor fizice sau juridice
interesate ;

 intocmeste si inainteaza spre aprobare primarului Avizele de Oportunitate prealabile
intocmirii unor Planuri Urbanistice Zonale (PUZ-uri), indiferent de initiator.

● Intocmeste Caietele de sarcini/temele de proiectare in care formulează condiţiile şi restricţiile
specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea Investitiilor aprobate si realizate de catre
autoritatea publica locala;

● urmareste d.p.d.v. tehnic realizarea proiectelor de investitii in toate fazele SF, DALI, PT+CS
si DDE, verifica corelarea/respectarea in continutul proiectelor de investitii a avizelor/acordurilor
obtinute si la final receptioneaza proiectele respective;

 stabileşte prin Certificatul de Urbanism avizele şi acordurile legale necesare autorizării
lucrarilor de constructii, instalatii si/sau amenajari, etc.

Activitatea specifică a Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic, Investiţii,
Achiziţii Publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat, Fonduri europene in cursul anului 2016
a constat în următoarele:

Principalele activităţi pe anul 2016:
 coordonarea si/sau indrumarea activităţii de urbanism pentru finalizarea bazei topografice

pentru teritoriul intravilan si pentru teritoriul extravilan al oraşului Murfatlar în vederea
actualizării Planului Urbanistic General al orasului Murfatlar;

 coordonarea si/sau indrumarea activităţii de urbanism pentru întocmirea documentatiei de
actualizare Plan Urbanistic General în vederea obtinerii avizelor/acordurilor.

 coordonarea si/sau indrumarea activităţii de urbanism pentru realizarea:



- Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „PUZ Introducere în intravilan si
parcelare 12 ha teren proprietate privată pentru înfiintare cartier rezidential cu dotări”

- Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „PUZ Parc tehnologic – fotovoltaic si
ferme agrozootehnicepe terenuri proprietate privată situate în extravilanul orasului
Murfatlar”

 emiterea a 76 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 38 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;

 au fost receptionate si intocmite un numar de 13 procese verbale de receptie la terminarea
lucrarilor si tot atatea regularizari ale taxelor privind autorizarea lucrarilor de construire.

 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.

 au fost realizate Rapoarte anuale privind Urmărirea comportării în timp a constructiilor aflate
în Domeniului Public şi Privat al orasului;

 s-a purtat corespondentă cu alte institutii, societăti.

Investitii publice si private pentru realizarea carora s-au emis certificate de urbanism in cursul
anului 2016:
- ,,Lucrări branşament de apă şi fosă septică aferente obiectivului ,,Centru Naţional de Informare şi
Promovare Turistică”, oraş Murfatlar, Calea Bucureşti, nr. 3B, jud. Constanţa”
- ,,Amenajări exterioare şi branşament apă – canalizare pentru bloc ANL, str. Alexandru Ioan Cuza,
oraş Murfatlar”

Investitii publice si private pentru realizarea carora s-au emis autorizatii de construire in cursul
anului 2016:
- ,,Lucrări branşament de apă şi fosă septică aferente obiectivului ,,Centru Naţional de Informare şi
Promovare Turistică”, oraş Murfatlar, Calea Bucureşti, nr. 3B, jud. Constanţa”
- ,,Amenajări exterioare şi branşament apă – canalizare pentru bloc ANL, str. Alexandru Ioan Cuza,
oraş Murfatlar”;
- Reabilitare şi modernizare 26 de străzi în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa.

II – ACTIVITATI IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

A. Proiecte Investiţii publice faza DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE
INTERVENTIE (D.A.L.I) si STUDIU DE FEZABILITATE (S.F) si/sau PROIECT TEHNIC (P.T)

- ,,Reabilitare şi modernizare 26 de străzi în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa » ;
- ,,Reabilitare şi modernizare 13 străzi în satul Simininoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa » ;
- ,,Lucrări branşament de apă şi fosă septică aferente obiectivului ,,Centru Naţional de Informare şi
Promovare Turistică”, oraş Murfatlar, Calea Bucureşti, nr. 3B, jud. Constanţa”
- ,,Amenajări exterioare şi branşament apă – canalizare pentru bloc ANL, str. Alexandru Ioan Cuza,
oraş Murfatlar”

III. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE:



- achiziţie directă pentru ,,Servicii de întocmire a unui program de îmbunătăţire a eficienţei
energetice pentru oraşul Murfatlar”;
- achiziţie directă ,,Lucrări branşament de apă şi fosă septică aferente obiectivului ,,Centru Naţional de
Informare şi Promovare Turistică”, oraş Murfatlar, Calea Bucureşti, nr. 3B, jud. Constanţa”
- achiziţie directă ,,Servicii întocmire raport de evaluare, în vederea stabilirii valorii de circulaţie pentru
vânzarea/concesionarea unor terenuri din satul Siminoc, str. Murfatlar, nr. 2 - Complex industrialʼʼ ;
- achiziţie directă ,,Servicii de supraveghere pentru obiectivul ,,Amenajări exterioare şi branşament
apă – canalizare pentru bloc ANL, str. Alexandru Ioan Cuza, oraş Murfatlar”;
- achiziţie directă ,,Servicii de consultanţă în domeniul evaluării – întocmire rapoarte de evaluare
pentru suprafeţele de teren ce fac obiectul Parc tehnologic - fotovoltaic şi ferme agrozootehniceʼʼ ;
- achiziţie directă ,,Amenajare acces şi parcări pentru Centrul Naţional de Informare şi Promovare
Turistică din oraşul Murfatlar, jud. Constanţa – faza SF+PT+DDE+CSʼʼ ;
- achiziţie directă Servicii întocmire documentaţie tehnică de fundamentare pentru obţinerea avizului
de gospodărire a apelor » pentru ,,Actualizare Plan Urbanistic General (PUG), oraş Murfatlar, jud.
Constanta ;
- achiziţie directă ,,Servicii întocmire proiect - Branşament apă şi fosă septică vidanjabilă
pentru ,,Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică » (CNIPT), oraş Murfatlar – FAZA
D.T.A.C ;
- achiziţie directă Servicii întocmire documentaţie tehnică de fundamentare pentru obţinerea avizului
de gospodărire a apelor » pentru ,,Actualizare Plan Urbanistic General (PUG), oraş Murfatlar, jud.
Constanta ;
- achiziţie directă ,,Servicii întocmire Expertiză tehnică/Inspectare extinsă a şarpantei pentru Sala de
Sport cu capacitate de 50 locuri – complex sportiv Basarabi, cu amplasamentul pe str. G-ral Vasile
Milea colţ cu str. Mihai Eminescu, nr. 2A, oraş Murfatlar”;
- achiziţie directă ,,SERVICII DE CADASTRU ŞI INTABULARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A
ORAŞULUI MURFATLAR (măsurători topografice si lucrări tehnice de specialitate) PENTRU
OBIECTIVE (DRUMURI, STRĂZI, PARCĂRI, ALEI, PARC) CE APARŢIN ORAŞULUI
MURFATLAR”;
- achiziţie directă ,,SERVICII DE CADASTRU ŞI INTABULARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A
ORAŞULUI MURFATLAR (măsurători topografice si lucrări tehnice de specialitate) PENTRU 24 DE
STRAZI SI ACTUALIZARE CADASTRU PENTRU 2 STRAZI APARŢINÂND DOMENIULUI
PUBLIC AL ORAŞULUI MURFATLAR”;
- achiziţie directă ,,Servicii întocmire Proiect tehnic (P.T), Caiete de sarcini (C.S) şi Desene şi Detalii
de execuţie (D.D.E) pentru ,,Amenajări exterioare şi branşament apă – canalizare pentru Bloc ANL –
amplasament str. Alexandru Ioan Cuza, oraş Murfatlar, jud. Constanţa » ;
- achiziţie directă ,,Servicii întocmire studiu istoric – arheologic în vederea obţinerii avizului de la
Ministerul Culturii – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanţa pentru ,,Actualizare Plan Urbanistic
General (PUG), oraş Murfatlar, jud. Constanta”;
- achiziţie directă ,,Servicii întocmire studiu de fundamentare - geotehnic pentru ,,Actualizare Plan
Urbanistic General (PUG), oraş Murfatlar, jud. Constanta » ;
- achiziţie directă ,,Servicii de consultanţă în domeniul evaluării – întocmire raport de evaluare pentru
Lot 2, Lot 7, Lot 12, Lot 39 - suprafeţe de teren propuse pentru vânzare/concesionare, oraş Murfatlar,
jud. Constanţaʼʼ ;
- achiziţie directă ,,Servicii întocmire memoriu tehnic în vederea obţinerii Avizului de la C.N.A.D.N.R
S.A – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa pentru ,,Actualizare Plan Urbanistic General
(PUG), oraş Murfatlar, jud. Constanta”;
- achiziţie directă ,,SERVICII REALIZARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ – MEMORIU DE
PREZENTARE - CU PROBLEMELE DE MEDIU SPECIFICE UAT ORAȘ MURFATLAR, ÎN
VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI DE MEDIU PENTRU ,,ACTUALIZARE PUG ȘI RLU ORAŞ
MURFATLAR”;



- achiziţie directă ,,Servicii supraveghere a santieruluiʼʼ ;
- achiziţie directă ,,SERVICII DE CADASTRU ŞI INTABULARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A
ORAŞULUI MURFATLAR (măsurători topografice si lucrări tehnice de specialitate) PENTRU 13
STRAZI DIN SATUL SIMINOC, APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL ORAŞULUI
MURFATLAR”.

IV – ACTIVITATI IN DOMENIUL ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

In anul 2016 au fost desfăşurate următoarele activităţi:
- Au fost intocmite documentaţii cadastrale, în urma cărora s-au realizat un număr de 16 cadastre şi
intabulări pentru următoarele imobile:

- Aleea Mărgăritarelor – Parc Public II; - str. Nicolae Labiş; - str. Aleea Macului; - str.
Frasinului; - str. Marin Preda; - str. Ciocârliei, Tr. 2; - str. Nicolae Iorga, Tr. 2; - str. Plopilor; - str.
Minerului, Tr. 2; - str. Pescarului; - str. Speranţei; - str. Bradului; - str. Avram Iancu; - str. Aleea
Nufărului; - str. Caişilor; - str. Matei Corvin, Tr. 1.

- finalizare procedură dezmembrare în 6 loturi a imobilului complex industrial – Fabrica de
cărămidă, situate în satul Siminoc;

- s-a actualizat Inventarul domeniului public al orasului Murfatlar si Inventarul domeniului
privat al orasului Murfatlar prin eliminarea si/sau adaugarea unor bunuri (terenuri, constructii si/sau
amenajari) din/in domeniul public sau privat al orasului, cât şi alte modificări

- diverse adrese.

 STAREA CIVILA

In anul 2016 au fost înregistrate şi s-au eliberat acte pentru:

 18 acte de nastere din care 16 dosare de transcriere a unor certificate de nastere sau
extraselor de nastere emise de autoritatile straine, 1 inregistrare tardiva ;

 82 acte de casatorie din care 1 dosar de transcriere a certificatelor de casatorie eliberate de
autoritatile straine si 0 casatorii cu cetateni straini;

 88 acte de deces din care 0 dosare de transcriere a unor certificate sau extrase de deces
eliberate de autoritatile straine ;

Au fost eliberate certificate duplicate pentru un numar de:

 52 certificate nastere;

 132 certificate casatorie;

 113 certificate de deces;

 au fost operate un numar de 172 mentiuni in registrele de stare civila;



 s-au intocmit un numar de 64 sesizari privind deschiderea procedurii succesorale ( Anexa nr.
23 si 24 ).

ASISTENTA SOCIALA

Din multitudinea de activităţi din cadrul acestui compartiment amintim :

 s-au intocmit 14 dosare noi pentru beneficiarii ajutorului minim garantat prevazut de Legea nr

416/2001 in anul 2016;

 s-au efectuat 116 anchete sociale pentru beneficiarii ajutorului minim garantat prevazut de

Legea nr 416/2001 in anul 2016;

 In anul 2016 s-au intocmit un numar de 59 dosare aferente sezonului rece noiembrie

2016-martie 2017. In anul 2016 s-au platit un numar de 72 dosare (20 dosare depuse din lunile

noiembrie si decembrie 2015 aferente sezonului rece 2015-2016 in valoare de 2588 lei si 52

dosare depuse in luna noiembrie 2016 din sezonul rece 2016-2017 in valoare de 9765 lei),

pentru aplicarea OG nr 70/2011 , reprezentand ajutorul de încălzire cu combustibili solizi sau

lichizi în valoare de 12353 lei , pentru sezonul rece ;

 s-au intocmit un numar de 50 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 14500 lei ;

 s-au acordat un numar de 77 de ajutoare de urgenta in valoare totala de 39330 lei;

 s-au efectuat 77 anchete sociale pentru acordarea ajutoarelor de urgenta in anul 2016;

 s-au intocmit 18 dosare noi de alocaţie pentru susţinerea familiei in anul 2016;

 s-au efectuat 133 anchete sociale pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei in

anul 2016;

 au fost monitorizaţi un număr de 19 copii aflaţi în plasament familial ;

 S-au eliberat dovezi pentru 15 minori ai caror parinti au notificat serviciul de asistenta sociala

si autoritate tutelara intentia de a pleca la munca in strainatate;

 S-au intocmit 32 rapoarte de vizita la persoanele cu handicap grav;



 S-au intocmit 69 anchete sociale(Anexa 6) pentru handicap adulti, necesare la Comisia de

Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap;

 S-au intocmit 37 anchete sociale handicap copii, pentru completarea dosarelor necesare la

Comisia pentru Protectia Copilului in vederea obtinerii Certificatului de Incadrare in Grad de

Handicap si la Comisia CJRAE in vederea dobandirii Certificatului de Orientare Scolara si

Profesionala;

 Au fost monitorizate 6 cazuri de copii aflati in situatie de risc de parasire sau in situatiile in care

au existat suspiciuni privind modul in care parintii s-au ocupat de cresterea si ingrijirea

acestora, conform H.G.1103/2014;

 S-au intocmit 78 dosare alocatii de stat pentru copiii nascuti in tara si in strainatate;

 S-au intocmit 11 dosare de acordare “Tichete Gradinita” in conformitate cu prevederile Legii

nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor proveniti din

familiile defavorizate;

 S-au intocmit 16 anchete sociale la solicitarea SCJU Constanta;

 S-au intocmit 51 anchete sociale la solicitarea DGASPC;

 S-au intocmit 46 anchete sociale la solicitarea Judecatoriei, Parchetului, Seviciului de

Probatiune, Birourilor Notariale;

 S-au transmis situatiile lunare catre Consiliul Judetean Constanta referitoare la acordarea

serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale

integrati in invatamantul de masa, pentru un numar de 10 elevi;

 S-au eliberat 24 adeverinte VMG, beneficiarilor de asistenta sociala necesare la medic, scoala

si alte institutii;

 S-au efectuat 84 anchete sociale necesare completarii dosarelor de acordare a burselor sociale

si a burselor “Bani de liceu”.

PROTECTIE CIVILA SI PSI

In cadrul compartimentului de Protectie Civila si P.S.I s-a monitorizat si s-a asigurat



permanenta pe timpul situatiilor de urgenta. Pe linie P.S.I in anul 2016 prin grija I.S.U
Dobrogea s-au asigurat tematicile de instruire si regulamentul de functionare pe suport
magnetic si echipa de voluntari condusa de Seful S.V.S.U. sub atenta coordonare a
Viceprimarului Orasului.

- Prevenirea si stingerea incendiilor conform legii 307/2006.
- Norme generale de aparare impotriva incendiilor conform O.M.A.I 163/2007.
- Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta.
- Protectia civila-legea 481/2004.
In perioada anului 2016 s-au desfasurat urmatoarele activitati:
- Lunar se face instructajul in domeniul situatiilor de urgenta a personalului angajat la
S.C.U.P.si Politia Locala iar Functionarilor Publici trimestrial in conformitate cu tematica
planificata.

- S-au verificat instictoarele din Primarie, salile de sport, centralele termice, si Biserici.
- In decursul anului au avut loc 9 incendii pe raza localitatii unde s-a intervenit cu serviciul

voluntar si autospeciale de la pompierii unde a fost cazul.
- S-a urmarit si raportat lunar la I.S.U. Dobrogea privind stadiul de pregatire si interventie

a institutiei pentru sezonul rece.
- S-au dat raspuns la toate adresele primite de la I.S.U. Dobrogea, Structura Teritoriala

pentru Probleme Speciale Constanta, Institutia Prefectului privind proiectul
A.P.R.O.A.P.E, A.B.D.L. Constanta si Compartimentul Secretariat Tehnic Permanent.

- S-a verificat modul in care serviciul S.C.U.P. a facut intretinerea corespunzatoare a
santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale, indepartarea materialului lemnos
si deseurilor.

-Lunar s-a facut raport privind participarea la interventii si la activitatiile de prevenire a
S.V.S.U la gospodariile cetatenilor din localitate.

- S-a facut Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2016.
- S-a facut Planul de pregatire al S.V.S.U. in anul 2016.
- Trimestrial s-a verificat modul de instiintare alarmare a populatiei in situatii de urgenta.
- S-a participat la toate sedintele convocate de catre I.S.U. Dobrogea.
-S-au intocmit tematicile de instruire pentru situatii de urgenta pentru anul 2016.

- S-au facut exercitii de prevenire pentru stigerea incendiilor cu salariatii Primariei.

Securitatea si Sanatatea Muncii in 2016

Intreaga activitate s-a desfasurat pe baza legislagiei in vigoare, respectiv:
- Costitutia Romaniei;
- Codul Muncii;
- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
- Legea 346/2002 privind accidentele de munca si boli profesionale;
- Normele interne specifice S.S.M. Primariei Murfatlar.

Pentru buna desfasurare a activitatii S.S.M. au fost implicati conducerea Primariei si
Comitetul S.S.M.
Principalele activitati desfasurate au constat in:

- prevenirea riscurilor profesionale ;
- protectia sanatatii si securitatea lucratorilor din Primarie ;



- informarea si consultarea lucratorilor ;
- instruirea personalului angajat.
De asemena s-a facut instruirea pe linie S.S.M. a persoanelor condamnate sa presteze munca

nerenumerata in folosul comunitatii-12 persoane precum si pentru cei care au desfasurat activitati pe
baza de prestari servicii pentru Primarie.

S-au intocmit tematicile de instruire pentru personal in anul 2016.
In anul 2016 nu a fost niciun eveniment inregistrat pe linia securitatii si sanatatii in munca.



ACTIUNILE CULTURALE

Toate activitatile cultural-artistice si distractive au fost realizate pe etape, in urmatoarea ordine
expusa mai jos:

IANUARIE Slujba de sfintire a apei din Canalul Dunare-M. Neagra
IANUARIE Ziua Unirii-Mica Unire
IANUARIE „Magia iernii”, expozitie de pictura organizata la Casa de Cultura

Murfatlar
IANUARIE „Fulg de nea”, expozitie de pictura organizata la Cercul Militar

Constanta
FEBRUARIE Targul Martisorului, organizat in fata primariei si in sala de sport a scolii

Av. Radulescu
MARTIE 1 Martie, Martisorul
MARTIE 8 Martie, Ziua femeii
MARTIE „Povestea martisorului”, expozitie de pictura organizata la Muzeul de

Marina
MARTIE „110 ani de la moartea scriitorului Jules Verne”, la Biblioteca Murfatlar
MARTIE Sarbatorirea a 50 de ani de casatorie a cuplurilor longevive
APRILIE „Primar pentru o zi”
APRILIE „Primavara”, expozitie de pictura organizata la Biblioteca judeteana

Constanta
APRILIE Expozitie „Pastele la romani”
APRILIE „Ziua internationala a cartii pentru copii” la Biblioteca Murfatlar
MAI „Calatorie pe taramul povestilor”, la Biblioteca Murfatlar
MAI „Primavara bobocilor”, expozitie organizata la Muzeul de Marina,

Constanta la invitatia Ligii Navale
IUNIE Ziua internationala a copilului, festivitate pentru copii, pictura pe fata;

pictura pe banner realizata de catre copiii cercului de pictura „Pasteluri”
IUNIE Tabara de pictura pentru copii, invitatie facuta de catre Centrul Cultural

de Promovare si Conservare- Resita
IUNIE O zi la Aqua Magic
IUNIE Ziua Eroilor
IUNIE Kures
IUNIE Ziua Murfatlarului
IUNIE „126 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu”, la Biblioteca

Murfatlar
IULIE Toplanti
IULIE „Ziua Imnului National”, la Biblioteca Murfatlar
AUGUST „Povestea creionului”, la Biblioteca Murfatlar
AUGUST „Saptamana voluntariatului”
AUGUST O zi la Aqua Magic
AUGUST „Ziua Limbii Romane”, la Biblioteca Murfatlar
SEPTEMBRIE „Ziua mondiala a frumusetii”, la Biblioteca Murfatlar
OCTOMBRIE Expozitie de pictura la „Zilele Liceului”
OCTOMBRIE Pelerinaj la moastele Sf Cuvioase Parascheva
OCTOMBRIE „Ziua mondiala a educatiei”, la Biblioteca Murfatlar
OCTOMBRIE Gala K1 Kickboxing



OCTOMBRIE Ziua Recoltei, banner realizat de catre copiii cercului de pictura
„Pasteluri”

OCTOMBRIE „Targul Toamnei”
OCTOMBRIE Moment artistic la azilul de batrani din Poarta Alba
OCTOMBRIE Ziua armatei romane
NOIEMBRIE Ziua Dobrogei
NOIEMBRIE Lansare de carte „Nico”, de Alexanda Miller
NOIEMBRIE Comemorare a eroului de razboi, Dragusanu Ionel la cimitirul Murfatlar
NOIEMBRIE Expozitia „Targul de toamna” cu pictura pe sticla, aranjamente florale,

linguri personalizate
NOIEMBRIE Micii murfatlareni au talent, editia a IV-a
NOIEMBRIE Slujba de comemorare a celor care si-au pierdut viata in accidentul de la

„Colectiv”
DECEMBRIE „Poveste de Craciun” la Biblioteca Murfatlar
DECEMBRIE Ziua Nationala a Romaniei
DECEMBRIE Expozitie de pictura la „1 Decembrie”
DECEMBRIE Spectacol de Craciun pentru copii „Caravana sarbatorilor de iarna”
DECEMBRIE Spectacol de sunet si lumini

ACTIVITATILE CLUBULUI SPORTIV ,, PERLA MURFATLAR’’ PE
ANUL 2016 s-au derulat astfel :

LUNA IANUARIE

-CAMPIOMATUL NATIONAL DE FOTBAL LIGA a-IV-a EDITIA 2015-2016
-CAMPIONATUL NATIONAL LIGA a-V-a SERIA EST SENIORII EDITIA 2015-2016
-TROFEUL TELEGRAF LA FOTBAL OLD BOYS IN SALA –EDITIA a-25-a

LUNA FEBRUARIE

-MECI AMICAL -RUGBY MIXT SUSTINUT LA MURFATLAR SALA A.V.RADULESCU IN
PERIOADA 20-02-2016. (NAVODARI, V. TRAIAN ,OVIDIU,CONSTANTA,MANGALIA)
-CAMPIONATUL NATIONAL DE HANDBAL JUNIOR IV MASCULUN-FAZA JUDETEANA
SUSTINUT LA MEDGIDIA DATADA 28-02-2016 .

LUNA MARTIE

-CAMPIONATUL NATIONAL LA FOTBAL LIGA a-V-a SENIORII EDITIA 2015-2016
-CUPA PRIMAVERI LA ,, MINI RUGBY’’ SALA POLIVALENTA BUCURESTI PERIOADA 13
-03 - 2016
-CUPA PRIMAVERI LA ,, MINI RUGBY’’ SALA POLIVALENTA BUCURESTI PERIOADA 26
-03 - 2016

LUNA APRILIE



- CAMPIOMATUL NATIONAL MINI HANDBAL FETE FAZA JUDETEANA -SUSTINUT LA
CONSTANTA IN PERIOADA 02-04-2016. (locul III)
- CAMPIOMATUL NATIONAL MINI HANDBAL BAIETII FAZA JUDETEANA -SUSTINUT LA
CONSTANTA IN PERIOADA 03-04-2016.( Locul II)
- CAMPIOMATUL NATIONAL MINI HANDBAL FETE – EUROREGIUNE (RO2) -SUSTINUT
LA TULCEA IN PERIOADA 08-10 -04-2016.(locul V)
- CAMPIOMATUL NATIONAL MINI HANDBAL BAIETI- EUROREGIUNE(RO2) -SUSTINUT
LA TULCEA IN PERIOADA 08-10 -04-2016.
-TURNEUL DE MINI RUGBY AMRB PERIOADA 23-04-2016 - SUSTINUT LA BUCURESTI

LUNA MAI

- CAMPIOMATUL NATIONAL MINI HANDBAL BAIETI- EUROREGIUNE(RO2) -SUSTINUT
LA IASI IN PERIOADA 06 - 08 - 05-2016. (locul III)
- TURNEUL DE MINI RUGBY AMRB PERIOADA 14-05-2016 SUSTINUT LA BUCURESTI
-ZIUA INTERNATIONALA A SPORTULUI ORGANIZAT PE STADIONUL CENTRAL AL
ORASULUI MURFATLAR IN DATA DE 18-05-2016. LA ACEST EVENIMENT SANT
INVITATI TOTI SPORTIVII ORASULUI MURFATLAR SI SIMINOC.
- CUPA PRIMAVERI LA MINI RUGBY PERIOADA 21- 05 -2016 SUSTINUT LA
CONSTANTA

LUNA IUNIE

- TURNEUL DE MINI RUGBY AMRB PERIOADA 04-06-2016.
- FESTIVALUL NATIONAL DE MINIHANDBAL – MASCULIN SUSTINUT IN PERIOADA
31-05-04 – 06 - 2016 SUSTINUT LA CRAIOVA.

- MEMORIALUL ,,ION PODARU” LA MINI RUGBY PERIOADA 10 – 06 - 2016. (locul II)
SUSTINUT LA CONSTANTA.
- TURNEUL DE MINI RUGBY U 10 si U 12 ,,CUPA VERII” IN CADRUL
PROIECTULUI,,VALORI PENTRU VIATA’’ PERIOADA 18 - 06 - 2016. UNDE AU OBTINUT
LOCUL I LA AMBELE ECHIPE - SUSTINUT LA CONSTANTA.

- TURNEUL DE MINI RUGBY U 10 si U 12 ,,CUPA VERII” IN CADRUL
PROIECTULUI,,VALORI PENTRU VIATA’’ PERIOADA 25- 06 – 2016 - SUSTINUT LA
MEDGIDIA.

LUNA IULIE

-PROIECTUL JUDETEAN ,,HANDBALUL VIATA MEA”PERIOADA 26-07-2016-17-12-2016.
LA ACEST PROIECT PARTICIPA JUNIORI IV SI MINIHANDBAL.
- TURNEUL DE MINI RUGBY AMRB PERIOADA 17-19-07-2016.

LUNA AUGUST

-TROFEUL TOMIS EDITIA -II- LA RUGBY DESFASURAT IN PERIOADA 21-23-08-2015



SUSTINUT LA CONSTANTA
-CAMPIOMATUL NATIONAL DE FOTBAL LIGA a-V-a SENIORII EDITIA 2016-2017.

TURUL CAMPIONATULUI DE FOTBAL SE DESFASOARA IN PERIOADA 21-08-27-11-2016.

LUNA SEPTEMBRIE

- CAMPIONAT NATIONAL DE ,, MINI RUGBY MUNTENIA” U10-U12 PERIOADA 03-
04-09-2016 - SUSTINUT LA BUCURESTI.

-CAMPIONATUL INTERNATIONAL DE HANDBAL JUNIORI IV ,,CUPA DUNARII”
DESFAFASURAT LA CORABIA-OLT IN PEROADA 09-11-09-2016.

LUNA OCTOMBRIE

- TURNEUL DE MINI RUGBY AMRB DESFASURAT IN DATA DE 01-10-2016 -SUSTINUT
LA BUCURESTI.

-CUPA TOAMNEI LA MINI RUGBY U12 PERIOADA 15-10-2016 - SUSTINUT LA
CONSTANTA.

LUNA NOIEMBRIE

- TURNEUL DE ,, RUGBY U 12 MUNTENIA’’ PERIOADA 26-27-11-2016 SUSTINUT
LA BUCURESTI

LUNA DECEMBRIE

-TURNEUL DE MINI RUGBY,, CUPA MOS CRACIUN’’ PERIOADA 17-12-2016 - SUSTINUT
LA BUCURESTI
-CUPA MOS CRACIUN LA FOTBAL IN SALA PERIOADA 18-12-2015 - SUSTINUT LA

VALUL LUI TRAIAN

POLITIA LOCALA

In baza Legii nr. 155/2010 si a H.G. nr.1332/2010. serviciului Politiei Locale Murfatlar, îsi
desfasoara activitatea pe baza principiilor: legalitatii,încrederii, previzibilitaii, proximitatii,
raspunderii si responsabilitatii, impartialitatii, si nediscriminarii.

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.

Politia Locala Murfatlar reprezintă modalitatea de aplicare a actului de justitie la nivel local,
strict orientat catre comunitate, aplica sanctiuni contraventionale prevazute de legi, ordonante, hotarari
de guvern si hotarari ale consiliului local. La constatarea infractiunilor flagrante, care nu sunt de
competenta sa, ia primele măsuri si sesizează organele de politie competente.

Politia Locala Murfatlar sa organizat pe urmatoarele domenii :ORaDINEA PUBLICA

- ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor

- circulatia pe drumurile publice

- disciplina în constructii si afisajul stradal

- protectia mediului



- activitatea comerciala
- evidenta persoanelor

Seviciul Politiei Locale Murfatlar este compus din 12 politisti locali , functionari publici pe
functie specifica politist local , si in anul 2016 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 2016,in colaborare cu Serviciul Comunitar Local Evidenta Populatiei 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 biroul de Evidenta a Populatiei din cadrul
Primariei.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:

- 1 persoane decedata in strainatate
- 7 persoane plecate la alta adresa
- 5 de persoane plecate in strainatate
- 4 de persoane invitate la S.P.C.L.E.P
- 1 persoane sanctionate la O.G 97/2005

Cu scopul de a reduce faptele antisociale privind ordinea si linistea publica,curatenia localitatii
activitate comerciala,protectia mediului,circulatie pe drumurile publice,afisajul stradal si disciplina in
constructii politistii locali au solutionat si aplicat 28 de petitii venite de la institutii publice si cetateni ,
au aplicat 70 de sanctiuni contraventionale dupa cum urmeaza:

- 40 Procese-Verbale la Legea 61/91 R
- 19 Procese-Verbale la H.C.L 87/2007
- 1 Procese-Verbale la O.G 97/2007
- 8 Procese verbale la Legea 145?2014
- 1 Proces verbal la Legea 12/90
- 1 Proces verbal la Legea 50/91
- Valoarea totala a amenzilor aplicate fiind in valoare de 15400 lei
- 56 Infractiuni cu 26 persoane ce au comis infractiuni si au fost predate Politiei

Nationale pentru continuarea cercetarilor, dupa cum urmeaza :
- 23 loviri si alte violente;
- 8 spargeri de locuinte ;
- 4 talharii ;
- 5 conducerea unui autovehicol pe drumurile publice fara a detine permis de conducere ;
- 3 conducerea unui autovehicol neimatriculat pe drumurile publice ;
- 4 conducerea unui autovehicol pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice ;
- 3 violuri si tentativa de viol ;
- 4 furturi de animale .
- Deasemenea lucratorii Politiei Locale au actionat la un numar de 470 interventii dupa cum

urmeaza :
- serviciul de urgenta 112 – 193 de interventii
- Dispeceratul Politiei Locale Murfatlar – 186 de interventii
- Dispecerat Politia Nationala 46 interventii



- 2 actiuni comune executate impreuna cu Politia Nationala
- 43 sesizari din oficiu .
Lucratorii Politiei Locale au intervenit la acordarea primului ajutor , fluidizarea traficului rutier
si conservarea locului faptei pana la sosirea Politiei rutiere si ambulantei la un numar de 62
evenimente rutiere produse pe raza de competenta ,unele dintre acestea soldandu-se cu raniti
grav si chiar morti.
In aceasta perioada s-a acordat sprijin serviciului de ambulanta Constanta pentru transportul in
siguranta a unor persoane bolnave psihic domiciliate pe raza localitatii noastre, catre sectia de
NEURO-PSIHIATRIE Palazu Mare, ca urmare a solicitarii venite din partea familiilor si a
medicilor de specialitate, deoarece acestia se manifestau violent punand in pericol siguranta
cetatenilor.
Tot in aceasta perioada Politia locala impreuna cu Politia Nationala si pompierii au intervenit la
un numar de 17 incendii care au avut loc pe raza de competenta ,din care 6 la locuinte si 11
incendii de vegetatie uscata si miristi, actionand pentru stingerea acestora ,salvarea de vieti
omenesti , inlaturarea si diminuarea pagubelor materiale.
Legat de aceste evenimente Politia locala a participat alaturi de alte forte participante precum
Politia Nationala , Jandarmeria Romana , Pompieri si ISU la mai multe actiuni de salvare de
vieti omenesti si bunurii materiale, precum :

- salvarea unui cetatean bolnav psihic care s-a urcat in varful unui stalp metalic de inalta
tensiune de cca. 50 m amplasat in zona fermelor viticole 1 , 2 , actiune care a dura 8 ore si s- a
soldat cu salvarea persoanei in cauza ;

- salvarea unui cetatean din blocul de garsoniere de pe str. G-ral V Milea in urma
exploziei unei butelii de aragaz ,soldate cu propagare de incendiu si pagube materiale;

- interventie in timp util ,in urma unui apel 112 pentru a impiedica o persoana de sex
feminin care intentiona sa se arunce in apele CDMN ca urmare a unei depresii nervoase cauzate
de probleme in familie .

- salvarea unui cetatean din jud. Botosani venit la taiat de vie care s-a ratacit pe timp de
noapte si a sunat la 112 fara sa dea un punct de reper, precizand ca ingheata de frig si nu stie
unde se afla. Pentru localizarea si salvarea persoanei au fost mobilizate forte ale Politiei
Nationale ISU ,Jandarmeriei si Politiei locale, actiunea a durat 6 ore soldandu-se cu gasirea si
salvarea persoanei .
Pe linie de comert conform atributiilor Politia Locala a desfasurat activitati specifice la un
numar de 142 agenti economici ce isi desfasoara activitatea pe raza orasului Murfatlar si satului
Siminoc fiind verificate valabilitatea avizului de functionare, respectarea orarului de
functionare eliberat de Primaria orasului, precum si profilul activitatii agentului economic
conform autorizatiei de functionare.

- cu ocazia verificarilor s-a constatat ca un nr. de 11 societati nu respecta legislatia in
vigoare , acestia fiind indrumati si somati sa intre in legalitate in cel mai scurt timp.Lucru care
s-a si intamplat.

In zilele lucratoare pe perioada 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 privind conditiile de depozitare a deseurilor menajere si
industriale,a depozitarii ilegale a gunoiului pe raza localitatii, conform 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 toata perioada anului Politistii Locali au acordat sprijin prin deplasarea in teren, la 100 de
anchetelor sociale efectuate de catre biroul de Asistenta Sociala si Tutelara insotind personalul
acestuia.

Pe parcursul anului 2016, Serviciul Politia Locala a sprijinit logistic si cu personal,serviciul
contabilitate pentru rezolvarea problemelor primariei in relatia cu Fiscul 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 452 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 uni numar de 9
incendii aparute pe terenurile de pe raza localitatii, au asigurat sprijin pompierilor ,personalului
medical de pe ambulante care au actionat in localitate la toate evenimentele.

Politia Locala a participat la un numar de 2 actiuni impreuna cu Politia Nationala , cu scopul de a
combate infractionalitatea si depistarea persoanelor,a identificarii persoanelor care se sustrag de la
punerea in executare a sentintelor instantelor judecatoresti,a identificarii persoanelor fara adapost sau a
persoanelor care domiciliaza fara forme legale in locuinte sociale,a persoanelor urmarite local si
general.

Anul 2016 pe linia activitatilor culturale si sportive Politia Locala s-a mobilizat actionand
eficient si in temeiul legii la toate manifestarile publice care au avut loc cu aceasta ocazie.

In baza protocoalelor incheiate cu institutiile de invatamant ,Politistii Locali au acordat sprijin
cadrelor didactice,elevilor,personalului auxiliar ori de cate ori au fost solicitati pentru restabilirea
ordinei si linistei pe perioada programului scolar,in acest sens au fost efectuate controale,patrulari
pedestre si auto in zona institutiilor de invatamant,in special in timpul sosirii si plecarii la/de la unitatea
de invatamant., Impreuna cu Politistul de proximitate din cadrul Politiei Romane, s-a efectuat
controale in Institutiile de invatamant.S-a participat la activitatile cultural-artistice organizate de catre
Institutiile de Invatamant, prin prezenta activa la locurile de desfasurare iar aceste activitati s-au
desfasurat in bune conditii,fara a intampina evenimente deosebite.

Deasemenea s–au tinut lectii tematice pe linia prevenirii violentei juvenile, a consumului de
substante halucinogene precum si despre efectele nocive ale acestora, avand un impact pozitiv in
randul elevilor .

In urma demersurilor facute de Primaria orasului Murfatlar in anul 2014 s-a reusit instalarea
sistemului de supraveghere si monitorizare video, contribuind in acest fel la cresterea sigurantei
cetateanului si reducerea starilor contraventionale si infractionale pe raza orasului.Cu ajutorul acestui
sistem au fost solutionate un numar de 60 cazuri infractionale si sociale atat pe plan local cat si la nivel
judetean .

Pe perioada anului 2016, Politia Locala a participat asigurand buna desfasurare a unor
evenimente,manifestari social-culturale si sportive,precum si activitati religioase organizate de catre
Primaria Orasului Murfatlar.

- S-a asigurat buna desfasurare a slujbei de sfintire a apelor(Boboteaza),activitate desfasurata
anual pe malul canalului Dunare-Marea Neagra,unde au fost prezente aproximativ 700 de
persoane

- Cu ocazia Sarbatorii Pascale,Politistii Locali au asigurat buna desfasurare a slujbelor in
saptamana Nasterii Domnului prin prezenta activa in zona Bisericilor din localitate.

- Cu ocazia Pastelui Blajinilor s-a actionat in cimitirele localitatii pentru mentinerea ordinei
si linistei,a indepartarii cersetorilor

- Activitatile sportive precum : Cupa Orasului Murfatlar ,meciurile de fotbal a echipelor



locale, Politia Locala a asigurat ordinea neinregistrandu-se evenimente deosebite.
- De Ziua Fortelor Armate Romane si Ziua Nationala a Romaniei s-a asigurat fluidizarea

traficului,mentinerea ordinii la Monumentul Eroilor , cu ocazia slujbei religioase, paradei militare si
depunerea de coroane.

Nu in ultimul rand Politia locala a contribuit la buna desfasurare a alegerilor Locale si
Parlamentare, asigurand ordinea si linistea publica in apropierea sectiilor de votare , impiedicarea
vanzarii de alcool de catre societatile comerciale in ziua votarii, precum si asigurarea transportului in
deplina siguranta a buletinelor de vot.

Prin activitatea realizata Politisti Locali din cadrul Politiei Locale Murfatlar au fost onorati sa
mentina si sa creeze un climat de liniste si siguranta pentru cetatenii Orasului Murfatlar si sat Siminoc,

SERVICIUL COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE

Serviciul Comunitar de Utilitati Publice este destinat satisfacerii unor nevoi ale
comunitatii locale din orasul Murfatlar si satul Siminoc, contribuie la ridicarea gradului de civilizatie si
confort al acestora si grupeaza activitati edilitar-gospodaresti si actiuni de utilitate si interes public
local.

Prin Serviciul Comunitar de Utilitati Publice al orasului Murfatlar se asigura urmatoarele
activitati: curatarea strazilor, drumurilor si aleilor; intretinerea spatiilor verzi si de agrement;
amenajarea si intretinerea parcarilor; lucrari de reparatii si modernizari la cladiri, drumuri, santuri si
rigole; intretinerea parcurilor; montarea mobilierului stradal; lucrari de reparatii, intretinerea si
modernizarea iluminatului public; administrarea si exploatarea pietelor si targurilor; administrarea
cimitirelor; administrarea fondului locativ; corespondenta cu persoanele fizice cat si cu persoanele
juridice.

In perioada ianuarie-octombrie 2016 in cadrul serviciului s-au executat o serie de lucrari avand
ca obiect:

1) Curatarea strazilor, drumurilor, aleilor, pietelor si a celorlalte locuri publice prin:
- maturat stradal - 1.624.000 m.p.;
- curatat santuri si rigole - 8.005 m.p.;
- varuit borduri, pomi, temelie garduri cimitire, stalpi de iluminat public, puncte de colectare gunoi -
1994 m.p.;
- golirea zilnica a cosurilor de gunoi existente in tot orasul si curatenie la punctele de colectare deseuri
menajere;
- curatenie in piete.

2) Amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor, a terenurilor de sport si a
terenurilor de joaca pentru copii prin:
- tunderea gazonului - 1662 ore;
- tunderea gardului viu - 7.734 m.p.;
- fasonat arbori - 283 buc.;
- rectificarea marginilor la peluze - 40200 m.l.;
- mobilizarea manuala a solului - 95 m.p.;
- udat spatii verzi cu furtunul de la cisterna si de la hidranti - 351 000 m.p.;
- lucrari executate cu drujba - 60 ore;
- taieri de corectie la trandafiri - 171 buc.;
- cosirea manuala a vegetatiei ierboase - 7850 m.p.;
- lucrari de combatere a bolilor si daunatorilor in plantatii din zonele de agrement, parcuri si spatii verzi
intravilane.



3) Indepartarea zapezii si preintampinarea formarii poleiului si a ghetii prin:
- imprastiere de nisip pe carosabil din auto - 26,4 to;
- indepartarea manuala a zapezii de pe trotuare si carosabil - 95000 m.p.

4) Intretinerea sistemului de iluminat public prin:
- reparatii de intretinere a retelei de iluminat public in orasul Murfatlar si sat Siminoc;
- inlocuire a unui numar de 161 buc. becuri.

5) Reparatii la mobilierul stradal prin:
- inlocuire fascine banci - 138 m.;
- montare blaturi leagane;
- montare si inlocuire a unui numar de 28 buc. cosuri de gunoi;
- inlocuire banci vechi prin montarea a 50 buc. banci noi in parcul BCR, parcul primariei si lateral bloc
C2.
- s-a preparat si turnat 9,84 m.c. beton necesar pentru montarea cosurilor de gunoi, a bancilor si a
diferitelor reparatii.

6) Lucrari de reabilitare si intretinere a strazilor si a drumurilor:
Prin obiectivul ,,Refacere imbracaminte asfaltica strazi in orasul Murfatlar’’ s-au efectuat lucrari de

plombare pe strazile: Aleea Crinului, Aleea Garofitei si Mihail Kogalniceanu in suprafata totala de
919,8 m.p. precum si pe pe D.C. - 27 Siminoc, strazile: Mihai Eminescu, Aleea Liliacului, Aleea
Ghiocelului, Nichita Stanescu, Calea Bucuresti, Aleea Trandafirilor, Minerului, G-ral Vasile Milea si
Nicolae Balcescu cu o suprafata totala de 2100 m.p.
- asternere manuala piatra sparta - 66,03 m.c.

7) S-au executat 1883 m.p. lucrari vopsitorii externe din care amintim:
- vopsirea bancilor existente in fata blocurilor si in parcuri;
- vopsire interioara a fantanii arteziene situata in parcul primariei;
- vopsire exterioara Casa Casatoriilor, etc.

8) S-au efectuat lucrari de intretinere si dezinfectie la fantanile arteziene din parc primarie si parc
spate bloc A5 si s-au montat pompe.

9) S-au executat si lucrari de sudura a unui numar de 1155 kg confectii metalice dupa cum
urmeaza:
- sudarea gardurilor care imprejmuiesc terenurile de joaca pentru copii si blocuri ANL Vest;
- sudarea gardurilor metalice pentru protectia spatiilor verzi din fata blocurilor si ale parcurilor;
- sudare balustrazi topogane;
- sudarea bancilor;
- sudare balamale porti scoli, cimitire si puncte de colectare deseuri menajere;
- sudare gard de imprejmuire stadion, etc.

10) S-au efectuat cca 2000 ore transport deseuri si materiale cu tractorul si lucrari cu
buldoexcavatorul.

11) Administrarea cimitirelor:
- curatenie pe alei si la punctele de colectare deseuri menajere;
- taieri de arbusti in locurile unde nu exista morminte;



La nivelul Serviciului Comunitar de Utilitati Publice s-a desfasurat implementarea Programului
Operational Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD 2015 implementat in anul 2016 in cadrul
caruia 1163 de persoane: pensionari cu pensii mici, beneficiari ai ajutorului social, someri si persoane
cu handicap, de pe raza orasului Murfatlar si sat Siminoc, au beneficiat de cutii cu ajutoare alimentare.

Pentru locurile de veci existente in Cimitirele aflate in administare, in anul 2016 s-au incheiat un
numar de 78 de Contracte de concesiune loc de veci pe o perioada de 7 ani si respectiv de 25 de ani
iar un numar de 41 de concesionari au fost instiintati in vederea prelungirii contractelor de concesiune
expirate.

12) Administrarea fondului locativ
Serviciul are ca atributii administrarea fondului locativ de stat si a fondului locativ realizat prin

Agentia Nationala pentru Locuinte in cadrul caruia se desfasoara urmatoarele activitati:
- intocmire Contracte de inchiriere si Acte aditionale pentru suprafetele cu destinatia de locuinta;
- stabilire mod de calcul chirii pentru suprafetele cu destinatia de locuinta;
- intocmire documentatii in vederea stabilirii pretului de vanzare si incheierea contractelor de
vanzare-cumparare;
- urmarire incasare chirii si utilitati pentru suprafetele cu destinatia de locuinta;
- intocmire lunara a listelor pentru plata chiriilor si a utilitatilor pentru chiriasii din locuintele ANL;
- intocmire procese - verbale de predare - primire a unitatilor locative;
- intocmire si transmitere instiintari si somatii catre chiriasi;
- eliberare adeverinte pentru incheiere contract furnizare energie electrica;
- primire solicitari si analizare dosare in vederea atribuirii de locuinte, etc.

Dintre aceste activitati desfasurate in anul 2016 in legatura cu administrarea fondului locativ,
s-au intocmit si eliberat urmatoarele:
- 28 de Contracte de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta;
- 59 de acte aditionale de recalculare a chiriei;
- 5 de acte aditionale de schimb;
- 34 de acte aditionale de prelungire a valabilitatii contractelor de inchiriere pentru suprafetele cu
destinatia de locuinta;
- 18 rapoarte de specialitate de reinnoire contracte de inchiriere;
- 3 rapoarte de specialitate privind modificarea unor contracte de inchiriere;
- 12 procese-verbale de predare-primire a unor locuinte;
- 10 adeverinte pentru incheiere de contracte de furnizare energie electrica;
- 4 adeverinte din care rezulta ca chiria ANL nu este subventionata de stat;
- 77 instiintari privind modificarea chiriei si necesitatea prelungirii valabilitatii contractelor de
inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta.

Prin Serviciul Comunitar de Utilitati Publice s-au mai prestat si activitati cum ar fi :
 Distribuirea de pubele pentru colectare selectiva in satul Siminoc si orasul Murfatlar;
 Revizuirea si repararea centralelor termice de la scoli, gradinite si sali de sport;
 Intretinerea stadionului si a salilor de sport din orasul Murfatlar.

PRIMARUL ORASULUI MURFATLAR ,
VALENTIN SAGHIU
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