
       ROMANIA 

    JUD. CONSTANTA 

ORAŞUL MURFATLAR  

  CONSILIUL LOCAL 

 HOTĂRÂREA 

Nr. 117 din 17.12.2013 

 

Privind aprobarea asigurarii transportului de persoane pe ruta Siminoc – 

Murfatlar si retur pentru unele categorii de persoane defavorizate  

 

 

Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta  ordinara azi, 17.12.2013  

 

  Vazand: 

- Proiectul de hotarare si expunerea de motive prezentate de  

Primarul orasului Murfatlar, ; 

- Raportul de specialitate al serviciului financiar – contabil –  

Resurse umane; 

- Avizul comisiei nr.1 ; 

-    Avizul de legalitate al secretarului; 

In temeiul prevederilor  art.36 alin.2 lit.d , alin.6 lit.a, pct. 2 , pct.5 , pct 6 , pct.14 , pct. 

16 si lit.b ,  art.45 , art.115 alin 1 lit.b  din  Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice 

locale, republicata in anul 2007 , Consiliul local Murfatlar 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 – Aprobarea asigurarii transportului de persoane pe ruta Siminoc –  

Murfatlar si retur pentru unele categorii de persoane defavorizate , prin inchirierea unui mijloc 

de transport persoane. 

  Art. 2 – Inchirierea mijlocului de transport se va face pe termen de 1 an de zile 

cu posibilitatea prelungirii prin aprobare data de Consiliul Local cu respectarea legislatiei 

privind achizitiile publice. 

            Art. 3 – Categoriile de persoane defavorizate ,  beneficiari ai prevederilor art. 1 

si conditiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca sunt prevazute in anexa nr. 1 , parte 

integranta din prezenta. 

  Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul. 

Art. 5 -  Secretarul orasului va comunica prezenta factorilor interesati. 

                      -   Prezenta a fost adoptata cu …13…..voturi pentru, ……2…..  

abtineri, ……-….voturi impotriva. 

 

 

        PRESEDINTE,                      CONTRASEMNEAZA,  

CONDURACHI COSTICA            SECRETAR 

                     FLORIN VINTILA 

  



ANEXA 1 
 

CATEGORII DE PERSOANE DEFAVORIZATE BENEFICIARE DE 

TRANSPORTUL DE PERSOANE PE RUTA SIMINOC – MURFATLAR SI RETUR 

 

 

1. Elevii si studentii 

2. Persoane cu dizabilitati incadrate in gradul de handicap mediu ,  

accentuat  si grav  

3. Pensionari cu o pensie de pana la 1000 lei/luna 

4. Someri 

5. Persoane fara venituri cu varsta peste 50 ani  

6. Persoane cu venituri pana la 600 lei/luna/membru de familie  

7. Cadre didactice care fac naveta Murfatlar – Siminoc si retur  

8. Veterani  si/sau  vaduve de razboi  

9. Luptatori pentru victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989 precum  

si urmasii eroilor martiri  

10. Angajati ai primariei orasului Murfatlar care isi desfasoara activitatea in  

satul Siminoc  

11. Elevi ai Scolii Generale din Siminoc sportivi in cadrul C.S. Perla  

Murfatlar  

 

 

CONDITII DE INDEPLINIT PENTRU A BENEFICIA DE TRANSPORT 

PERSOANE PE RUTA SIMINOC – MURFATLAR SI RETUR  

 

 

Elevii si studentii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 

 Sa faca dovada domiciliului in sat Siminoc oras Murfatlar , jud  

Constanta ( BI/CI copie  )  

 sa prezinte adeverinta eliberata de Primaria orasului  

Murfatlar din care sa rezulte ca parintii /tutorii legali  au achitat impozitele si taxele 

locale  la zi ; 

 sa prezinte adeverinta ca sunt elevi sau studenti  

 sa prezinte adeverinta din care sa rezulte ca nu au mai mult de  

6 absente nemotivate . 

 

Pentru persoane cu dizabilitati incadrate in gradul de handicap mediu ,  

accentuat  si grav , pensionari cu o pensie de pana la 1000 lei/luna , someri , persoane 

fara venituri cu varsta peste 50 ani , persoane cu venituri pana la 600 lei/luna/membru 

de familie trebuie indeplinite urmatoarele conditii: 

 

 sa faca dovada domiciliului in sat Siminoc oras Murfatlar jud  

Constanta ; 

 sa faca dovada achitarii impozitelor si taxelor locale la zi . 

 

 

Pentru veteranii si/sau vaduve de razboi trebuie indeplinite urmatoarele conditii: 

 



 Sa prezinte legitimatie de veteran si/sau vaduva de razboi  

 

Pentru cadrele didactice trebuie indeplinite urmatoarele conditii: 

 

 Sa prezinte adeverinta ca este cadru didactic la Scoala Generala  din  

Siminoc  

 

Pentru luptatorii pentru victoria Revolutiei  Romane din decembrie 1989  

precum si urmasii eroilor martiri trebuie indeplinite urmatoarele conditii: 

 

 Sa prezinte legitimatie de luptatori pentru victoria Revolutiei  

Romane din decembrie 1989 precum si urmasii eroilor martiri 

 

Pentru Angajatii  primariei orasului Murfatlar care isi desfasoara activitatea in 

satul Siminoc trebuie indeplinite urmatoarele conditii: 

 

 Sa prezinte legitimatie de serviciu vizata la zi  

 

Pentru Elevii  Scolii Generale din Siminoc sportivi in cadrul C.S. Perla Murfatlar 

trebuie indeplinite urmatoarele conditii: 

 

 Sa prezinte legitimatie sau adeverinta ca este sportiv al C.S.Perla  

Murfatlar  

 

Elevii , studentii si cadrele didactice  vor  beneficia de un numar de calatorii  

corespunzator  zilelor in care se desfasoara orele de curs , dar nu mai mult de 22 de 

zile/luna;  

Angajatii primariei orasului Murfatlar care isi desfasoara activitatea in satul  

Siminoc vor  beneficia de un numar de calatorii corespunzator  zilelor in care se 

desfasoara activitatea , dar nu mai mult de 22 de zile/luna; 

Celelalte categorii de persoane vor beneficia de 10 calatorii pe luna  ;     

Legitimatiile de calatorie se vor elibera pentru o perioada de trei luni ,  

cererea  de eliberare facandu-se cu 15 zile inainte de perioada pentru care se solicita 

legitimatia de calatorie , perioada in care se va completa dosarul cu actele doveditoare  

privind indeplinirea obligatiilor de mai sus pentru a beneficia de transportul pe ruta 

Siminoc – Murfatlar si retur . 

 

 


