ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 06.09.2017
Consilieri :
1. Branescu Nicu
2. Manea Ilie
3. Mustafa Belghin
4. Sova Gabriel
5. Condurachi Costica
6. Oita Dumitru
7. Cojbuc Dumitru
8. Turica Despina
9. Anton Ion- absent
10. Pana Ionel-absent

11. Moale Cristina
12. Marincea Nicolaie
13. Samoila Marian-absent
14. Munteanu Mihaela-absent
15. Cucuveanu Elena
16. Corman Adrian
17. Gherghin Nicusor-absent

Sedinta extraordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar.
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 4 punct. Se supune la vot ordinea de zi
care se aproba cu 13 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita DGASPC
Constanta a unei suprafete de teren din domeniul public al orasului Murfatlar , situat
in str. Ion Creanga, nr. 27, in vederea construirii a doua Case de Tip Familial.
Având în vedere adresele DGASPC Constanța nr. D60223/13.07.2017 și nr.
D73465/01.09.2017 înregistrate la Primăria orașului Murfatlar cu nr. 5834/13.09.2016
și respectiv nr. 6920/21.10.2016 s-au constatat următoarele:
Terenul in suprafata de 2000 mp, este situat in orasul Murfatlar, str.Ion
Creanga, nr.27, avand numarul cadastral 103375 si este intabulat in proprietatea
privata a orasului Murfatlar sub B.1 din Cartea Funciara 103375 UAT oras Murfatlar,
prin incheierea

nr.4344 din 23.01.2013, emisa de Biroul de Cadastru si Publicitate

Imobiliara, in baza Hotararii Consiliului Local nr.106/27.11.2012.
- Regimul juridic al terenului este teren intravilan, proprietate privata a
orasului Murfatlar, in administrarea Consiliului Local al orasului
Murfatlar.
- Energia electrica este asigurata de reteaua locala, gestionata de Enel
Distributie
- Alimentarea cu apa si canalizarea apelor reziduale si pluviale sunt asigurate
de reteaua locala de distributie si colectare.
- Este prevazuta de asemenea conectarea la reteaua de telefonie si internet.
- Momentan, nu avem acces la reteaua de gaze naturale, in acest scop exista un
proiect in derulare.

Urmarea celor constatate se impune darea în folosință gratuită a unei
suprafețe de teren ce aparține domeniului public al orașului Murfatlar conform HCl nr.
106/27.11.2012, privind actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului
privat al orasului Murfatlar.
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului romano - bulgar cu
privire la intentia de depunere a proiectului ,,Dezvoltarea potentialului turistic,
protejarea si promovarea mostenirii commune”.
Prin implementarea proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea
si promovarea mostenirii comune” si realizarea componentelor sale investitionale, se
prevad urmatoarele efecte positive la nivelul orasului Murfatlar, prin reabilitarea
/modernizarea si imbunatatirea functionarii Clubului - Casa de cultura, parcului public
II si Monumentului Eroilor.
1. Club - Casa de Cultura, situat in orasul Murfatlar str. Aleea Margaritarelor
nr.9 - 9A,va fi extins cu un nou corp de cladire , prin modernizarea corpului de
cladire existent si dotarea intregii Case de cultura cu mobilier, echipamente
electronice si audio-video, etc.
2. Parcul public II (I.A.S), situat in orasul Murfatlar, Aleea Margaritarelor va fi
reabilitat, dotat si modernizat prin restructurarea cailor de acces si plimbare,
organizarea de zone de interes si amplasarea de mobilier specific de parc.
3. Monumentul eroilor, situat in orasul Murfatlar, Str. Calea Bucuresti, in zona
garii, parte a patrimoniului cultural local, va fi reabilitat.
De asemenea, se va implementa un plan de promovare a patrimoniului cultural si
natural din cele doua zone. Partenerii vor agrea un calendar comun de evenimente
care vor cuprinde: Zilele Orasului Murfatlar si Zilele Orasului General Toshevo, in
care partenerii proiectului vor participa ca gazde sau oaspeti. Toate evenimentele
comune vor fi promovate de parteneri si de agentii economici locali, astfel incat
locuitorii sa participe. Acest calendar va fi popularizat si catre sectorul privat de
turism.
Principalele activitati:
1. Pregatirea studiilor si strategiilor in domeniul conservarii, dezvoltarii si
valorificarii sustenabile comune a patrimoniului cultural si natural. Se vor
realiza doua studii si o strategie comuna care vor pune accentul pe dezvoltarea
turismului cultural si de cunoastere, a turismului rural si in natura, precum si a
turismului legat de mostenirea intangibila. Unul din obiectivele strategiei va fi
turismul oenologic care deja functioneaza in orasul Murfatlar.
2. Incurajarea si dezvoltarea mostenirii culturale intangibile si promovarea
mostenirii culturale si naturale. Cresterea gradului de constientizare asupra
conservarii, promovarii si dezvoltarii mostenirii naturale si culturale.
Constientizarea copiilor si tinerilor.
Se va organiza un forum turistic pentru prezentarea patrimoniului cultural si
natural al celor doua zone (2 zile). La forum se vor desfasura evenimente
folclorice, concerte, expozitii etnografice, alte atractii turistice, seminarii
dedicate tur-operatorilor, antreprenorilor si jurnalistilor. De asemenea, cu
aceasta ocazie se vor organiza vizite in teren.
- 2 seminarii
- 2 mese rotunde
- 2 expozitii pe teme turistice

- 2 vizite pe teren pentru tur-operatori, antreprenori si jurnalisti
Se vor organiza doua evenimente folclorice.
Pentru tineri si copii se vor organiza o masa rotunda si 2 tabere tematice.
3. Modernizarea / reconstruirea obiectivelor legate de mostenirea culturala si
naturala (in Murfatlar casa de culturala, parcul si monumentul). Imbunatatirea
functionalitatii obiectivelor si crearea de mici infrastructuri turistice. Punerea
in functiune a unui echipament modern pentru aceste obiective si introducerea
de tehnologie inovativa.
4. Dezvoltarea de produse si servicii turistice comune. Dezvoltarea turismului si
a spiritului antreprenorial.
5. Promovare:
- Doua albume comune cu prezentarea patrimoniului cultural si natural al celor
doua zone
- Doua filme de prezentare – unul pentru patrimoniul natural si altul pentru
patrimoniul cultural.
- Doua totemuri vor fi montate la intrarea si la iesirea din localitate
- Materiale de promovare tiparite
- Website
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea initierii proiectului “Reabilitarea,
modernizarea si dotarea Liceului Teoretic Murfatlar “finantat prin Programul
National de Dezvoltare Locala , Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene .
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor
proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor
lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.
Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze
lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare, respectiv dotare.
Proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Teoretic Murfatlar” se
încadrează la: ,,unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli
generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli
profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat”.
În cadrul Subprogramului „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”,
beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile
administraţiei publice locale ale municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele
componente ale acestora, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru
investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de
autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente
ale acestora;
Liceul teoretic Murfatlar a fost dat în folosinţă ca unitate şcolară în anul 1979. În
anul şcolar 2016 – 2017 sunt înscrişi 730 elevi şi 45 cadre didactice, 4 cadre didactice
auxiliare şi 7 personal nedidactic.
De la data punerii în funcţiune şi, până în prezent nu s-au făcut reparaţii asupra
instalaţiilor termice, electrice şi sanitare, iar din anul 2010 nu s-au mai făcut reparaţii

exterioare şi interioare.
Din nota de fundamentare nr. 1425/11.07.2017 a Liceului Teoretic Murfatlar,
înregistrată la Primăria oraşului Murfatlar sub nr. 4760/11.07.2017, reiese că nu s-au
efectuat lucrări complete de reabilitare termică, existând un număr de 12 săli care nu
beneficiază de încălzire corespunzătoare normelor de lucru; obiectele sanitare nu au
fost înlocuite complet având un grad de uzură ridicat. De asemenea, clădirea liceului
nefiind izolată la exterior, diferenţele de temperatură a adus la degradarea claselor şi
la apariţia mucegaiului, supunând elevii la risc de îmbolnăvire.
Documentația tehnico – economică obligatorie întocmirii solicitării de
finanțare în cadrul PNDL
Documentele tehnico-economice obligatorii care trebuie atașate solicitării de
finanțare pentru întocmirea proiectului diferă în funcție de tipul lucrărilor de
construcție și în mod special, de stadiul avansării lucrărilor: DALI pentru lucrările de
construcții existente, studiu de fezabilitate pentru obiectivele de investiții noi.
În funcție de tipul lucrărilor de construcție propuse la finanțare, beneficiarii
trebuie să prezinte diferite studii tehnice de specialitate. Printre aceste studii se
numără:
- Expertiza tehnică
- Studiul geotehnic
- Studiu topografic
- Raport de Audit Energetic
- Analiza cost-beneficiu ABC,
- Etc.
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017.
În conformitate cu prevederile Legii nr 273 / 2006 – legea finantelor publice
locale , Legii nr 6 / 2017 – legea
bugetului de stat pe anul 2017 , prevederile
Legii nr 571 /2003 cu modificarile si completarile ulterioare ,
Normelor
Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal , precum si
prevederilor
Legii nr 215 / 2001 – legea administratiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare , se supune spre aprobare , Consiliului Local al
orasului Murfatlar , rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
aprobat pentru suma de 23.856.436 lei si lista de investitii , anexa a bugetului de
venituri si cheltuieli , prin HCL nr 78 /31.08 .2017.
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea
prevederilor bugetare urmare initierii Proiectului _Dezvoltarea potentialului turistic ,
protejarea si pomovarea mostenirii comune_in cadrul Programului Intereg V-A
Bulgaria Romania , Axa prioritara 2 _ O regiune verde , obiectiv specific _
Imbunatatira utilizarii durabile a patrimoniului natural , resurselor si patrimoniul
cultural , in parteneriat cu Municipalitatea General Toshevo din Bulgaria in calitate de
Leader , iat UAT Murfatlar in calitate de Partener . pentru UAT Murfatlar este
prevazut un buget total de 550.000 euro , din care investitii pentru infrastructura
350.000 euro, durata proiectului este de 24 luni , si are ca obiective de reabilitat
Casa de Cultura Murfatlar , Parcul natural din zona si Monumentul Eroilor .

De asemenea se are in vedere si initierea proiectului _Reabilitarea ,
modernizarea si dotarea Liceului Teoretic Murfatlar _ finantat prin Programul
National de Dezvoltare Locala _ . Pentru ambele proiecte se impune actualizarea
documentatilor de avizare a lucrarilor de interventie ( DALI ) , respectiv pentru
proiectul_Dezvoltarea potentialului turistic , protejarea si pomovarea mostenirii
comune_ suma de 36.000 lei , pentru care se impune deschiderea contului
24.A.67.03.06..56.01.02_Program din fonduri europene de dezvoltare regionala , iar
pentru proiectul _Reabilitarea , modernizarea si dotarea Liceului Teoretic Murfatlar_
suma de 40.000 lei
, pentru care se impune deschiderea contului
24.A.65.04.02..71.01.01_Program National de Dezvoltare Locala .
Avand in vedere cerintele stabilite de Inspectai de Stat in Constructii
Constanta , se impune confectionarea unei balustrade la rampa de acces pentru
persoane cu dizabilitati , in valoare de 4000 lei .
Urmare celor prezentate mai sus , pe capitole bugetare se fac urmatoarele
modificari :
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Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2017 , trimestrul III si
2017 , atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli , modificandu-se
corespunzator capitolele bugetare mentionate mai sus .
Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ,
va fi de 23.932.436 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel : sectiunea de
functionare :16.570.053 lei si sectiunea de dezvoltare : 7.362.383 lei .
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320.000 lei
43.000 lei
487.000 lei
80.000 lei
170.000 lei
152.000 lei
21.300 lei

Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru.
Dl Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
MUSTAFA BELGHIN
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Suma de 1.273.300 lei , reprezentand transferuri , este destinata pentru :
- indemnizatii handicap
- ajutoare ptr incalzire
- alte ajutoare
- alocatii bugetare culte
- alocatii bugetare sport
- cofinantare SC RAJA SA
- fond de rezerva
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