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Consilieri :
1. Branescu Nicu
2. Manea Ilie
3. Mustafa Belghin
4. Sova Gabriel
5. Condurachi Costica-absent
6. Oita Dumitru
7. Cojbuc Dumitru-absent
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. Teleanu Florica-absenta
16. Ionescu Ilie
17. Gherghin Nicusor-absent

Sedinta extraordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform Dispozitiei nr.
267/03.05.2017.
Este necesara alegerea unui nou presedinte de sedinta ca urmare a expirarii perioadei de mandat a dnei
Turica Despina. Se fac propuneri din partea Consiliului Local , astfel : dl. Branescu Nicu il
Manea Ilie . Se supune la vot propunerea facuta de dl. Branescu Nicu

propune pe dl.

si se aproba cu 9 voturi pentru .

Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 2 puncte . Se supune la vot ordinea de zi si care se aproba cu 9
voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indreptarii erorii materiale strecurata
in cuprinsul HCL nr. 36/27.04.2017 pentru aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe
anul 2017.
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 a finantelor publice locale cu
modificarile si completarile la zi , Legea nr.6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, Legea nr.571/2003,
Normele Metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art.36, alin.2, lit.b, alin.4,
lit.a, art.45, art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata,
cu modificarile si completarile la zi, se supune Consiliului Local Murfatlar aprobarea indreptarii erorii
materiale strecurata in cuprinsul HCL nr. 36/27.04.2017 pentru aprobarea rectificarii bugetului local si a listei
de investitii pe anul 2017.
Prin HCL nr. 36/27.04.2017 , Consiliul Local Murfatlar a aprobat rectificarea
bugetului local si a listei de investitii pe anul 2017. Ulterior, dupa contrasemnarea acesteia s-a constatat
faptul ca in cuprinsul HCL nr. 36/27.04.2017 la art. 1 si art. 2 s-au strecurat erori materiale cu privire la
valoarea totala a bugetului local pe anul 2017, valoarea inscrisa in mod eronat.
Se mentioneaza ca in anexa nr. 1 la HCL nr. 36/27.04.2017 , valoarea totala a bugetului local pe
anul 2017 este cea corecta de 23.363.173 lei.
Tinand cont de cele expuse mai sus articolul 1 si art. 2 din HCL nr. 36/27.04.2017 se modifica in
mod corespunzator si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 1 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru

anul 2017 in suma totala de 23.363.173 lei detaliat , conform anexei nr 1, parte integranta din
prezenta.
Art.2 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 in valoare totala de 23.363.173lei va fi
repartizat astfel:
- 16.323.853 lei la sectiunea de functionare detaliat conform anexei nr.2 , parte integranta din
prezenta;
- 7.039.320 lei la sectiunea de dezvoltare detaliat conform anexei nr.3 , parte integranta din
prezenta;
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Onesti , jud
Bacau si a Municipiului Campulung , jud Arges la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal
Constanta.
Prin Hotararea nr 108/25.11.2008 Consiliul Local Murfatlar a aprobat
participarea sa in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta, in scopul realizarii
pregatirii, finantarii si realizarii in comun a proiectelor de investitii publice , de interes zonal sau regional ,
pentru coordonarea proiectelor de investitii publice , achizitiile publice , managementul proiectelor de investitii
publice pe raza teritoriala de competente a asociatiilor.
- Tinand cont de intentia de aderare la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta ,
exprimata de Municipiul Onesti, jud Bacau si a Municipiului Campulung , jud Arges ;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare , ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, precum si ale Hotararii de Guvern nr.
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara de utilitati publice;
Se supune atentiei si aprobarii proiectul de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiul Onesti, jud
Bacau si a Municipiului Campulung , jud Arges la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal
Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
MANEA ILIE

SECRETAR,
FLORIN VINTILA
INTOCMIT,
RIMBU LILIANA

