


Cuvânt înainte ,

Prin acest material încercăm să îmbunătăţim calitatea şi eficienţa muncii

noaste. Publicarea "Raportului Primarului orasului Murfatlar privind activitatea pe

anul 2014" 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 2014 , 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 2014 , 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 .
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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 596

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.

• asigurarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Restituirea

Proprietăţilor, la solicitarea acesteia , a documentelor şi actelor precum şi a

clarificărilor în legătură cu soluţionarea dosarelor conform Legii 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 materialelor pentru

documentare , la solicitarea acestora.

2) Activităţi specifice juridice şi evidenţă documente de natură juridică

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


 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 evidenta registrului agricol :

 inregistrarea in „ Registrul de evidenta a contractelor de arenda ” a

unui numar de 226 contracte de arenda si acte aditionale ;

 conform OG nr.1/1992, HG nr.269/2001 si Ordinului nr.95136-

282-/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.

 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 3

oferte;

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

s-a asigurat deschiderea registrelor agricole in format electronic pentru

anii: 2010-2014 ;

 au fost eliberate 8 Titluri de proprietate;

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



 au fost eliberate un număr de 17 Carnete de Producător vizate

trimestrial;

 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 16 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 ;

 pentru acordarea de plati in cadrul schemelor de sprijin pe ha , a

fost depusa documentatia pentru suprafata eligibila de 181,86 ha

pasune la APIA Constanta;
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 înregistrarea in „ Registrul de intrare-iesire ” a unui numar 8422 numere;

 înregistrarea unui număr de 1336 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 5 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 2014 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 2014 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 10 bugete rectificate de
venituri si cheltuieli toate fiind depuse la Trezoreria Municipiului Constanta .

In decursul anului 2014 contul de inchidere a exercitiului bugetar este
prezentat astfel :
VENITURI TOTALE 15.308.552 lei
-venituri proprii 2.993.301
-cote defalcate din imp venit de la AFB 2.442.101
-cote defalcate din imp venit ptr echil 2.497.525

-cote defalcate din TVA 4.736.686
-cote defalcate din TVA pentru echilb 1.923.050

-subventii de la bugetul de stat 705.878
-sme primite de la UE 70.011

CHELTUIELI TOTALE 14.895.008 lei
-51.02.Autoritati publice 2.519.464
-54.02 Evidenta populatiei 101.617
-55.02 Dobanzi 281.642
-61.02 Ordine publica 551.835



-65.02.Invatamant 4.277.534
-66.02 Sanatate 100.076
-67.02.Cultura 2.200.385
-68.02.Asistenta sociala 1.107.279
-70.02.Serv de gosp comunala 1.898.898
-74.02 Mediu si ape 744.795
-84.02 Transporturi si telecomunicatii 1.111.483

In urma inchiderii exercitiului bugetar pe anul 2014 , se inregistreaza un
excedent in suma de 413.544,04 lei , la bugetul local , care se compune din
urmatoarele sume :

- cote defalcate din TVA ptr salarii profesori 18.810,00
- subventii din bugetul de stat pentru calamnitati 21.785,05
- sume aferente bugetului local SF 8.970,81
- sume din finantare prog nationale MDRA 355.782,04
- sume din fd nerambursabile proiect POSDRU 6.926,02
- sume aferente buget local SD 1.270,12
reprezentant excedent la sectiunea de functionare in suma de 49.565,86 lei

si excedent la sectiunea de dezvoltare in suma de 363.978,18 lei.
Exercitiul bugetar pe anul 2014 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 2014 este
de 99,64% nu se iau in considerare sumele aflate in litigiu.

Totodata au fost emise peste 6400 de instiintari de plata către contribuabili
si eliberate 1200 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 - roluri persoane juridice, 1991
roluri persoane fizice si 103 poziţii de concesiuni si 256 pozitii de închirieri.

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 2014 a constat în următoarele:

Principalele activităţi pe anul 2014:
 realizarea bazei topografice pentru teritoriul intravilan și pentru teritoriul

extravilan al orașului Murfatlar în vederea actualizării Planului Urbanistic
General al orașului Murfatlar;

 coordonarea si/sau indrumarea activităţii de urbanism pentru realizarea:



- Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „PUZ Introducere în
intravilan și parcelare 12ha teren proprietate privată pentru înființare
cartier rezidențial cu dotări”

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

 emiterea a 84 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 71 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 sau corpuri de
clădire şi unele spaţii anexa cu altă destinaţie;

 au fost receptionate si intocmite un numar de 9 procese verbale de receptie
la terminarea lucrarilor si tot atatea regularizari ale taxelor privind
autorizarea lucrarilor de construire.

 a fost verificat, inaintat si aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Planul
Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „AMENAJARE HALĂ ȘI CONSTRUCȚII
CONEXE PENTRU INSTALAȚIE DE OBȚINERE A CUPRULUI ELECTROLITIC
DIN DEȘEURI DE CUPRU PRIN RAFINAREA TERMICĂ ȘI ELECTROLITICĂ –
construcții cu caracter provizoriu”

 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 2014:

- „Reabilitare drum acces la portul Basarabi”, C.N A.C.N S.A;
- „Construire fermă pentru cresterea puilor de carne si împrejmuire”, S.C

SUNRISEFARM S.R.L;
- „Desfiintare statie sortare agregate minerale”, S.C COMPREST S.R.L;
- „Realizare PTA nou str. Viforului, sat Siminoc”, S.C ENEL DISTRIBUȚIE

DOBROGEA S.A;
- „Sistem integrat monitorizare video”, ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA;
- „Parc de recreere in orașul Murfatlar”, Primăria orasului Murfatlar;
- „Centru multifunctional pentru integrare sociala si profesionala- Murfatlar”,

Primăria orașului Murfatlar;
- „Înfiintare distributie gaze natural”, Primăria orasului Murfatlar;
- „PUZ - Introducere în intravilan si parcelare 12ha teren proprietate privată

pentru înfiintare cartier rezidential cu dotări”, Paraschiv Rodica Luiza
Cristinel;

- „PUZ - Parc tehnologic – fotovoltaic si ferme agrozootehnicepe terenuri
proprietate privată situate în extravilanul orasului Murfatlar”, „PUZ Parc
tehnologic – fotovoltaic si ferme agrozootehnicepe terenuri proprietate



privată situate în extravilanul orasului Murfatlar”; Primăria orașului
Murfatlar;

- „Reabilitare si modenizare 26 străzi în orașul Murfatlar”, Primăria orașului
Murfatlar;

- „Reabilitare si modenizare 13 străzi în satul Siminoc, orasul Murfatlar”,
Primăria orasului Murfatlar;

- „Înlocuirea conductei Ø 28 Constanta-Bărăganu tronsoane situate pe
teritoriul orasului Murfatlar”, S.C CONPET S.A;

- „Reabilitare drum acces la dane de operare port- Basarabi”, CN ACN S.A;
- Locuinte cu regim de înăltime Parter si P+1E, bransamente apă si canalizare;

Investitii publice si private pentru realizarea carora s-au emis autorizatii de
construire in cursul anului 2014:

- „Reabilitare si modernizare drumuri de exploatare si acces în Parc eolian
Poarta Alba”, S.C PNE WIND ROMÂNIA S.R.L;

- „Creare centru National de informare si promovare turistică în localitate
Murfatlar”, Primăria orasului Murfatlar;

- „Pensiune turistică si restaurant C3, C4, C5 în Popas Fântânita”, Ciabuca
Nicolae;

- „Punct de informare turistică”, Directia Silvică Constanta;
- „Sistem integrat monitorizare video”, ZONA METROPOLITANĂ CONSTANTA;
- „Desfiintare statie sortare agregate minerale”, S.C COMPREST S.R.L;
- „Spatiu comercial P+1E”, S.C SELECT VOIE BUNĂ S.R.L;
- „Construire Locuinte pentru tineri destinate închirierii cu regim de înăltime

s+P+2E, 24 ul”, Primăria orasului Murfatlar;
- Locuinte cu regim de înăltime Parter si P+1E;

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)

- S-a realizat D.A.L.I pentru „Reabilitare și modenizare 26 străzi în orasul
Murfatlar”;

- S-a realizat D.A.L.I pentru „Reabilitare si modenizare 13 străzi în satul
Siminoc, orasul Murfatlar”;

- S-a realizat Studiul de fezabilitate (S.F) pentru „Creare centru National de
informare si promovare turistică în localitate Murfatlar”

- S-a realizat Proiectul tehnic (P.T) pentru următoarele obiective:
- „Reabilitare si modenizare 26 străzi în orasul Murfatlar”;
- „Reabilitare si modenizare 13 străzi în satul Siminoc, orasul

Murfatlar”;
- „Creare centru National de informare si promovare turistică în

localitatea Murfatlar”



B. Proiecte cu finanţare nerambursabilă finalizate în cursul anului 2014

C. Proiecte – cereri de finanţare depuse în cursul anului 2014

În cadrul Programului national de dezvoltare locală, subprogramul
Modernizarea satului românesc s-a depus solicitarea de includere nr.
89042/D6DRI/5.11.2014 pentru proiectul „Reabilitare si modenizare 26 străzi în
orasul Murfatlar” si solicitarea de includere nr. 89042/D6DRI/5.11.2014 pentru
proiectul „Reabilitare si modenizare 13 străzi în satul Siminoc, orasul Murfatlar”.
Obiectul principal al acestor proiecte este dezvoltarea infrastructurii locale, în total
la finalul lucrărilor se va reabilita o lungime de 5.978m străzi în orasul Murfatlar si
respectiv 4,945m în satul apartinător Siminoc.

III – ACTIVITATI IN DOMENIUL ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC
si PRIVAT

In perioada anului 2014, pentru punerea in aplicare a Hotararilor de Consiliu
Local au fost desfasurate urmatoarele activitati si intocmite urmatoarele acte si
documente:

Au fost intocmite, cu sprijinul unor societati topografice autorizate, un
numar de _9_ documentatii cadastrale pentru Intabularea unor terenuri si/sau
constructii in domeniul public sau privat al orasului Murfatlar:

1. Incheierea nr. 9652/11.02.2014 - teren situat in oras Murfatlar, str.
Murfatlar, nr.14, in suprafata de 2500 mp;

2. Incheierea nr. 12444/18.02.2014 - teren situat in oras Murfatlar, str.
Vasile Pârvan, nr.9, STAŢIE POMPARE SP5, in suprafata de 16 mp;

2. Incheierea nr. 16007/27.02.2014 - teren situat in sat Siminoc, oraş
Murfatlar, str. Privighetorii, nr.3, Rezervor, in suprafata de 2083 mp;

3. Incheierea nr. 25182/26.03.2014 - teren situat in oras Murfatlar, str.
Duzilor, nr.2A, STAŢIE POMPARE SP4, in suprafata de 16 mp;

4. Incheierea nr. 27707/02.04.2014 - teren situat in oras Murfatlar, str.
Ciocârliei, nr. 1A STAŢIE POMPARE SP2, in suprafata de 16 mp;

5. Incheierea nr. 47463/03.06.2014 - teren situat in oras Murfatlar,
str.Pescăruşului, nr.1,Put forat cu cabină, in suprafata de 699 mp;

6. Incheierea nr. 73702/21.08.2014 - teren situat in oras Murfatlar, str.
Viilor, nr.71, in suprafata de 450 mp;

7. Incheierea nr. 75570/27.08.2014 - teren situat in oras Murfatlar, str,
Muzeului, nr. 2B, in suprafata de 53.400 mp;

8. Incheierea nr. 92773/30.09.2014 - teren situat in Murfatlar, str.
Frasinului, nr.4, in suprafata de 492 mp;

9. Incheierea nr. 107820/11.11.2014 - teren situat in Murfatlar, strada
Minerului, nr.2, Staţie sortare in suprafata de 11.718 mp;

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.

 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 . 101/29.10.2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate si a
documentatiei de atribuire in vederea organizarii unei licitatii publice
pentru concesionarea unui teren in suprafata de 12.032,97 mp , situat pe
str. Minerului , nr. 2 , zona industriala , avand destinatia de Statie Sortare
agregate;

 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.

 a fost intocmita documentatia specifica pentru organizarea Licitatiei
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. 43 din 17/04/2014 pentru doua loturi de teren;
lotul 1 in suprafata totala de 31,34ha si lotul 2 in suprafata de 33,6021ha.

 a fost intocmita documentatia specifica pentru organizarea Licitatiei
publice in vederea vanzarii unui spatiu agricol compus din magazie
cereale in suprafata de 650 mp si anexa in suprafata de 41mp si a
terenului aferent in suprafata de 10121mp, situate pe str. Murfatlar, nr
35-37, sat Siminoc, oras Murfatlar, jud. Constanta .



 STAREA CIVILA

In anul 2014 au fost înregistrate şi s-au eliberat acte pentru:

 19 acte de nastere din care 18 dosare de transcriere a unor certificate de

nastere emise de autoritatile straine,1 dosar adoptie;

 71 acte de casatorie din care 2 dosare de transcriere a certificatelor de

casatorie eliberate de autoritatile straine;

 85 acte de deces din care 2 dosare de transcriere a unor certificate de

deces eliberate de autoritatile straine.

Au fost eliberate certificate duplicate pentru un numar de:

 47 certificate nastere;

 119 certificate casatorie;

 120 certificate de deces;

 au fost operate un numar de 132 mentiuni in registrele de stare civila;

 s-au intocmit un numar de 78 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 numar de 49 de dosare pentru beneficiarii ajutorului minim

garantat prevazut de Legea nr 416/2000 ;

 s-au intocmit 111 de dosare si platite pentru anul 2014 doar 87 pentru

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



solizi sau lichizi în valoare de 16.710 lei , pentru sezonul rece ;

 s-au intocmit 54 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 14.558 lei ;

 s-au acordat un numar de 110 de ajutoare de urgenta in valoare totala de

50.430 lei , cate 59 cereri de alocaţie pentru susţinerea familiei; au fost

monitorizaţi un număr de 11 copii aflaţi în plasament familial; s-au 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 7660 beneficiari pentru anul

2014.

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 2014 ,

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 Slujba de sfintire a apei din Canalul
Dunare-M.Neagra

IANUARIE Ziua Eminescu – 15.01.2014
IANUARIE Ziua Unirii 24.01.2014
IANUARIE-
FEBRUARIE

Turneul “Telegraf” la Fotbal in Sala

FEBRUARIE Valentine’s Day
FEBRUARIE TARGUL MARTISORULUI
FEBRUARIE SARBATOAREA DE DRAGOBETE 24.02.2014
MARTIE Expozitie de pictura ‘MARTISORUL’
MARTIE BALUL MARTISORULUI
MARTIE Cupa “COCA-COLA” la fotbal in sala
MARTIE NAWREZUL

(Sarbatoarea Primaverii)
MARTIE Campionatul Juniori IV handbal fete, baieti

MARTIE
“ 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu
Romania”
Dumbrava Eroilor

APRILIE Campionat interscolar fotbal sala gr.I-IV

APRILIE Semifinalele Cupei Handbal fete, baieti
APRILIE ZIUA FORTELOR TERESTRE
APRILIE Expozitia “PASTELE LA ROMANI” – icoane pe

sticla si oua incondeiate
MAI ZIUA SPORTULUI
IUNIE ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI
IUNIE O ZI LA AQUA MAGIC

IUNIE
5 IUNIE – ZIUA MONDIALA A MEDIULUI

IUNIE ZIUA EROILOR
IUNIE KURES
IUNIE ZIUA MURFATLARULUI 22.06.2014
AUGUST TOPLANTI
AUGUST SEARA TINERETULUI

OCTOMBRIE
Moment artistic expozitie de pictura la ZILELE
LICEULUI

OCTOMBRIE Pelerinaj la Moastele CUVIOASEI
PARASCHEVA –Iasi

OCTOMBRIE TOPLANTI
OCTOMBRIE BALUL BOBOCILOR



OCTOMBRIE Program artistic la
FESTIVALUL TOAMNEI

OCTOMBRIE ZIUA ARMATEI ROMANE
NOIEMBRIE MICII MURFATLARENI AU TALENT

Editia II
NOIEMBRIE-
DECEMBRIE

Turneul Murfatlar Old-Boys la Fotbal in Sala,
editia a IV-a

DECEMBRIE ZIUA NATIONALA
A ROMANIEI

DECEMBRIE Expozitia de arta plastica si decorativa “IN
SPIRITUL IERNII”

DECEMBRIE IATA VIN COLINDATORII
DECEMBRIE Concert de colinde

“COLINDAM, COLINDAM”
DECEMBRIE Spectacol de sunet si lumini

Activitatile clubului sportiv ,,Perla Murfatlar” pe anul 2014 s-au derulat
astfel :

LUNA IANUARIE

-CAMPIOMATUL NATIONAL DE FOTBAL LIGA a-IV-a EDITIA 2013-2014
-CAMPIONATUL NATIONAL LIGA a-V-a SERIA EST SENIORII EDITIA 2013-2014
-TROFEUL TELEGRAF LA FOTBAL OLD BOYS IN SALA –EDITIA a-23-a

LUNA MARTIE

- CAMPIONATUL DE SAH ,,SAH MAT LA MURFATLAR’’
-CUPA PRIMAVERI- ,, MINI RUGBY’’
-TROFEUL ,,COCA- COLA’’ FOTBAL JUNIORII I SI II
-CAMPIONAT JUDETEAN DE HANDBAL JUNIORII III FETE A FOST SUSTINUT LA
CUMPANA IN DATA DE 29-03-2014

LUNA APRILIE

-CAMPIOMATUL JUDETEAN DE JUNIORII- IV- SI MINIHANDBAL A AVUT LOC LA
MEDGIDIA IN DATA DE 5-04-2014
- CAMPIONATUL DE HANDBAL JUNIORII –IV- SERIA SUD-EST CARE A AVUT LOC
LA BUZAU
-CAMPIONATUL NATIONAL DE HANDBAL –MINIHANDBAL FETE SI A FOST
SUSTINUT LA TULCEA

LUNA MAI



- CAMPIOMATUL NATIONAL DE HANDBAL JUNIORII- IV-EURO REGIUNEA -II- SA
DESFASURAT LA TECUCI IN PERIOADA 9-11-05-2014
- TURNEUL SEMIFINAL JUNIORII –IV- BAIETII DESFASURAT IN PERIOADA
23-25-05-2014 LA BACAU

LUNA IULIE

-COMPETITIA OVAL 5 BEACH RUGBY ROMANIA EDITIA a-IV-a A AVUT LOC IN
PERIOADA 23-27-07-2014
-TURNEUL MINIRUGBY COPII A AVUT LOC LA CUMPANA IN PERIOADA
28-29-07-2014

LUNA AUGUST

-TROFEUL TOMIS EDITIA -I- LA RUGBY DESFASURAT IN PERIOADA
29-31-08-2014

LUNA OCTOMBRIE

- CAMPIOMATUL NATIONAL DE HANDBAL JUNIORII –III-SERIA C CARE SA
DESFASURAT LA MURFATLAR IN PERIOADA 24-26-10 -2014

-
LUNA NOIEMBRIE

-TURNEUL DE FOTBAL OLD BOYS IN SALA EDITIA a-IV-a DESFASURAT IN
PERIOADA 21-30-11-2014
- CAMPIOMATUL NATIONAL DE HANDBAL JUNIORII –III-SUSTINUT LA
CERNAVODA IN PERIOADA 29-30-11-2014



POLITIA LOCALA

In baza Legii nr. 155/2010 si a H.G. nr.1332/2010 a 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 s-a 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 11 politisti locali ,
functionari publici pe functie specifica politist local , si in anul 2014 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 2014, 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:

- 5 persoane decedate in strainatate
- 11 persoane plecate la alta adresa
- 5 persoane plecate de la adresa
- 52 de persoane plecate in strainatate
- 9 persoane in penitenciar
- 15 de persoane invitate la S.P.C.L.E.P
- 1 persoane sanctionate la O.G 97/2005
- 2 petitie solutionata
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
aplicat 57 de sanctiuni contraventionale dupa cum urmeaza:

- 33 Procese-Verbale la Legea 61/91 R
- 23 Procese-Verbale la H.C.L 87/2007
- 1 Procese-Verbale la O.G 97/2007
- Valoarea totala a amenzilor aplicate fiind in valoare de 11000 lei
- 38 Infractiuni cu 56 persoane ce au comis infractiuni si au fost predate

Politiei Nationale pentru continuarea cercetarilor
- 300 de interventii la sesizarile cetatenilor prin serviciul de urgenta 112 si

Dispeceratul Politiei Locale Murfatlar
- 7 actiuni comune executate impreuna cu Politia Nationala

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 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 toata perioada anului Politistii Locali au acordat sprijin prin deplasarea in
teren cu ocazia efectuarii anchetelor sociale de catre biroul de Asistenta Sociala si
Tutelara insotind personalul acestuia. S- a acordat sprijin serviciului Taxe si
Impozite din cadrul Primariei pentru distribuirea instiintarilor si somatiilor de plata
catre cetateni.

Pe parcursul anului 2014, 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 ,i n acest sens au fost
efectuate 300 de interventii la apelurile cetatenilor efectuate prin serviciul unic de
urgenta 112 si Dispeceratul Politiei Locale.



In perioada de iarna Politistii Locali au participat la dezapezirea drumurilor,
a sprijinit Serviciul Comunitar de Utilitati Publice la indepartarea zapezii de pe
strazi si pe D.C.27.

In perioada de vara si spre toamna Politistii Locali au actionat la stingerea
unui 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.

S-a participat la un numar de 7 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 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 2014 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.

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.

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.

Pe perioada anului 2014, 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 600 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 cersatorilor

- Activitatile sportive precum : Cupa Orasului Murfatlar ,meciurile de fotbal
a echipelor locale, Politia Locala a asigurat ordinea neinregistrandu-se
evenimente deosebite.

- Cu ocazia desfasurarii alegerilor EUROPARLAMENTARE SI
PREZIDENTIALE, Politistii Locali au asigurat paza si transportul
buletinelor de vot de la BEJ la Primaria orasului Murfatlar, in ziua



alegerilor s-a mobilizat in actiuni de mentinere a ordinii si linistii in zona
sectiilor de votare pe perioada desfasurarii acestui eveniment , nu au fost
inregistrate 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.

Prin activitatea realizata Politistii 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

Prin Serviciul Comunitar de Utilitati Publice, administrarea domeniului
public si privat se 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.

Organizarea si functionarea Serviciului Comunitar de Utilitati Publice are la
baza urmatoarele principii :

-protectia sanatatii populatiei ;
-responsabilitatea fata de cetateni ;
-conservarea si protectia mediului inconjurator ;
-dezvoltarea durabila ;
In perioada ianuarie - octombrie 2014, 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 municipale.
-Din mai 2014 s-a concesionat activitatea de colectare, transport si

depozitare a deseurilor municipale s-a concesionat catre S.C.IRIDEX IMPORT –
EXPORT

-Maturat stradal-1920000 mp.
- Curatat santuri si rigole -6300ml.
- Tuns gazon 2000 ore
-Tunderea gardului viu -15000mp.
- Fasonat arbori -300 bucati
- Plantat flori -3000 bucati
-Varuit borduri-800 ml.
- Transportat deseuri cu tractor cu remorca-2000 ore
- Preparat si turnat beton -50mc
-Vopsitorii externe -400mp.
-Mobilizarea manuala a solului-76000mp.
- Reparat si inlocuit becuri la iluminat public-500 becuri si schimbat 600 ml.

De cablu electric.
- Udatul plantatiilor cu furtunul si cisterna -3500 mc apa.



- Taieri de corectie la trandafiri-2000 bucati
- Curatirea strazilor si trotuarelor de zapazi -100000mp.
- Plantat stilpi cu indicatoare de circulatie si repararea celor existente
- Repararea si plombarea trotuarelor si a parti carosabile din orasul Murfatlar

si din satul Siminoc cu beton,asfalt si piatra sparta -900mp.
- Pe DC 27 s-a plombat cu asfalt -400mp.
- S-a turnat asfalt trotuarul la A1-30mp.la A5-30mp
- S-a finalizat lucrarile la stadionul sintetic din I.A.S.si amenajarea locului de

joaca pentru gradinita nr.2 prn montare de banci,leagane ,topogane si a unui
foisor pentru copii de la gradinita unde sa desfasoare activitatea vara.

-Inbunatatirea locurilor de joaca pentru copii, prin inlocuirea bancilor stricate,
repararea topoganelor , a leaganelor.

-Montarea si repararea de banci in fata blocurilor.
-Infiintarea unui loc de joaca pentrucopii la bloc BA4, mobilarea acestuia cu

banci, leagane si topogane
- Organizarea zilei recoltei in satul Siminoc
- Curatirea santului de colectare a apelor pluviale din satul Siminoc
- Distribuirea de pubele de gunoi in satul Siminoc pentru colectarea mai

eficienta si rapida a deseurilor menajere de la populatie, scoala si gradinita.
- Revizuirea si repararea centralelor termice de la scoli, gradinite ,salilor de

sport din orasul Murfatlar
- Intretinerea stadionului si a salilor de sport din orasul Murfatlar.

PRIMARUL ORASULUI MURFATLAR ,
VALENTIN SAGHIU


