


Cuvânt înainte ,

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

"Raportului Primarului orasului Murfatlar privind activitatea pe anul 2015" 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 2015 , 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 2015 , 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 702 dispoziţii ale

Primarului orasului Murfatlar ;

• înregistrarea in „ Registrul de evidenta Hotarari Consiliu Local ” a unui număr de 91

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.

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

registrului agricol :

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


 inregistrarea in „ Registrul de evidenta a contractelor de arenda ” a unui numar de 120

contracte de arenda si acte aditionale ;

 -conform OG nr.28/2008, Legea nr.98/2009 si a 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 18 oferte;

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

s-a asigurat deschiderea registrelor agricole in format electronic pentru anii: 2015-2019 ;

 au fost eliberate 2 Titluri de proprietate pe baza de Hotarare Jedecatoreasca;

 -a fost emis Ordinul Institutiei Prefectul judetul Constanta pentru un numar de 30 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 48 de Atestate de Producator vizate semestrial

 au fost eliberate un număr de 50 Carnete de Comercializare;

 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 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 ;

SECRETARIAT

 înregistrarea in „ Registrul de intrare-iesire ” a unui numar 8423 numere;

 înregistrarea unui număr de 1160 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 4 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 2015
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 2015 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 2015 contul de inchidere a exercitiului bugetar se prezinta astfel :

-lei
NR

CRT
NATURA DE VENIT TOTAL VENITURI

1 Venituri proprii 3.848.609



2 Cote defalcate din impozitul pe venit 2.249.195
3 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 2.397.030
4 Cote defalcate din TVA pentru invatam , asis soc 5.402.159
5 Cote defalcate din TVA pentru infrastructura 106.020
5 Cote defalcate din TVA pentru echilibrare 555.109
6 Subventii de la bugetul de stat 1.121.665
7 Sume primite de la UE 517.575

TOTAL VENITURI 16.194.362

NR
CRT

CAPITOL DE BUGETAR (CHELTUIELI) TOTAL CHELTUIELI

1 51.Autoritati publice 2.833.817
2 54.Evidenta populatiei 106.310
3 55.Dobanzi 151.552
4 61.Ordine publica 926.297
5 65.Invatamant 4.672.809
6 66.Sanatate 103.799
7 67.Culura , religie , sport 2.178.757
8 68.Asistenta sociala 1.059.794
9 70.Serv gospodarie comunala 1.642.923
10 74.Mediu si ape 480.187
11 84.Transporturi 2.000.774

TOTAL CHELTUIELI 116.157.019

In urma inchiderii exercitiului bugetar pe anul 2015 , se inregistreaza un excedent in suma de
37.343,49 lei , la bugetul local , care se compune din urmatoarele sume :

- subventii din bugetul de stat pentru calamnitati 13.624,76
- sume aferente bugetului local SF 23.238,60
- sume aferente buget local SD 480,13

reprezentant excedent la sectiunea de functionare in suma de 36.863,36 lei si excedent la
sectiunea de dezvoltare in suma de 480,13 lei.

Exercitiul bugetar pe anul 2015 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 95,65% , nu se
iau in considerare sumele aflate in litigiu.

Totodata au fost emise peste 9540 de instiintari de plata către contribuabili si eliberate 3750
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 6.453 de roluri , din care 492 persoane juridice, 5961 roluri
persoane fizice .

De asemenea au fost incheiate un numar de 149 contracte de concesiune teren si 244 contracte
de închiriere teren , din care contracte inchiriere persoane fizice 215 si contracte inchiriere persoane
juridice 29 .



PROIECTE PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA

1. Proiecte cu finantare nerambursabila finalizate în cursul anului 2015

 ,,CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA”,
cod SMIS 48475.

În cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică,
Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi
dotarea acestora s-a depus cererea de finanţare nr.
SE/3/5/5.3/C/819/31.07.2013/SCPT1/12.05.2014
Obiectivul general al proiectului, intitulat Creare CENTRU NATIONAL DE
INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA in localitatea Murfatlar il reprezinta cresterea
gradului de informare a turistilor ce viziteaza orasul Murfatlar si a tour-operatorilor cu
aproximativ 20% in primii 2 ani de la finalizarea proiectului.

Obiectivele specifice vizate de proiect sunt urmatoarele:
- Construirea unui centru national de informare si promovare turistica de 60 m.p.;
- Dotarea centrului si transformarea sa intr-un centru functional pana la finalizarea proiectului;
- Realizarea unui website care sa cuprinda un sistem integrat si informatizat de prezentare
- Promovarea potentialului turistic Murfatlar si valorificarea acestuia prin crearea unui centru

national de informare si promovare turistica
- Informarea turistilor si promovarea zonei Murfatlar la final de proiect ca urmare a

implementarii proiectului
- Distribuirea de materiale promotionale pentru turisti
- Realizarea si dotarea unui centru national de informare si promovare turistica la standarde

europene.
Valoarea totală a proiectului : 620.711,00 lei din care :
Valoarea neeligibilă a proiectului : 25.248,66 ;
Valoarea eligibilă a proiectului : 475.324,73 lei ;

 Proiectul “Împreună spre succes! Șanse mai bune de ocupare în regiunea ta.”
ID POSDRU/125/5.1/S/126766 oferă servicii de informare, servicii integrate de

formare pentru calificare/recalificare profesională, consultanță prin orientare
profesională, plasare și mediere, și asistență antreprenorială, care să asigure
oamenilor șanse egale la intrarea pe piața muncii.

Proiectul are o durată de 18 luni și a început pe 3 aprilie 2014.

Unde au loc intervențiile directe ale proiectului: în regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Est și
București Ilfov (județele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, Brăila, Buzău, Constanţa,
Galaţi, Tulcea, Vrancea, Ilfov, Bucureşti).

Cine implementează proiectul

Beneficiar:



 SC BPI Management Consulting Romania SRL, București

Parteneri:

 Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocație, București
 Primăria Murfatlar, județul Constanţa
 Primăria Jidvei, județul Alba
 SC Cella Invest SRL, Alba Iulia

Bugetul proiectului: 9.756.890 LEI.

Obiectivul pe termen lung al proiectului este diminuarea numărului de șomeri și îmbunătățirea ratei de
ocupare profesională, prin măsuri active. Măsurile active constau în furnizarea de servicii de informare
și servicii integrate de formare profesională și orientare profesională, plasare și mediere, care să
asigure creeze oamenilor șanse egale accesul pe piața muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Crearea premiselor necesare desfășurării proiectului prin constituirea și operaționalizarea
echipelor de management de proiect și de implementare, inclusiv aspectele legate de
procesele de achiziții și promovarea / diseminarea proiectului și rezultatelor acestuia.

- Creșterea gradului de angajabilitate prin furnizarea de programe integrate în favoarea
ocupării constând în informare, conștientizare, orientare profesională, programe de
calificare/recalificare profesională, consultanță și asistență antreprenorială, pentru un grup
țintă de 650 persoane.

- Stimularea și promovarea inițiativei locale de sprijinire a ocupării prin activități de
acompaniere, informare, consiliere și plasare pentru 600 persoane din grupul țintă
participante la instruire.

2. Proiecte – cereri de finanţare depuse în cursul anului 2015

“Dezvoltarea potentialului turistic si promovarea patrimoniului natural si cultural de catre
Municipalitatea General Toshevo si Primaria Orasului Murfatlar” prin Programul de Cooperare
Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014 – 2020, Obiectivul principal : Catre o zona verde, Obiectivul
specific 2.1 Imbunatatirea utilizarii durabile a patrimoniului natural, resurselor si patrimoniului
cultural; in parteneriat cu Municipalitatea General Toshevo din Bulgaria , partener Leader.

Obiectivul principal al proiectului:
Construirea infrastructurii rutiere și culturale și promovarea resurselor naturale și culturale

comune, și o destinație turistică de coastă, culturala, istorica si ecologica.
Motivația :

- drumul conectează drumul principal E81 cu satul de Siminoc și orașul Murfatlar și
îmbunătățește accesul la zona protejată Fantanita, Ansamblul rupestru , Muzeul vinului și altele.
Regiunea dispune de condiții bune pentru turism cultural, ecologic, rural și turismul vinului.

Drumul comunal DC 27 face legătura între DN3 şi Autostrada A2 Tronsonul 6 Cernavodă –
Constanţa şi permite accesul din oraşul Murfatlar către satul aparţinător Siminoc.



Prin proiectul de reabilitare şi modernizare se urmăreşte aducerea Drumului comunal DC 27, a
Podului de peste canalul magistral de irigaţii situat la km 0+500 aferent Dc 27 şi Podeţului situat la km
4+180 m la parametrii tehnici şi funcţionali astfel încât circulaţia vehiculelor, autovehiculelor şi cea
pietonală să se facă în condiţii de siguranţă şi confort. De asemenea, prin proiectul de reabilitare şi
modernizare se urmăreşte reconsiderarea structurii DC 27 prin racordarea la Autostrada A2, colectarea,
canalizarea şi evacuarea rapidă a apelor pluviale de pe carosabil., cat si dezvoltarea turismului.

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 2015
a constat în următoarele:

Principalele activităţi pe anul 2015:
 coordonarea si/sau indrumarea activităţii de urbanism pentru finalizarea bazei topografice

pentru teritoriul intravilan si pentru teritoriul extravilan al orasului 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 73 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 24 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 10 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 8 procese verbale de receptie la terminarea
lucrarilor si tot atatea regularizari ale taxelor privind autorizarea lucrarilor de construire.

 S-au întocmit şi aprobat „Avizul primarului” la solicitarea Consiliului Judeţean pentru un
număr de 3 investiţii şi/sau documentaţii de urbanism sau amenajarea teritoriului care se
desfaşoară pe teritoriul oraşului şi al altor localităţi;

 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, socientăti.
Investitii publice si private pentru realizarea carora s-au emis certificate de urbanism in cursul anului
2015:

- „Reabilitare si modenizare 26 străzi în orasul Murfatlar – faza P.T +D.D.E”, Primăria orasului
Murfatlar;

- „Reabilitare si modenizare 13 străzi în satul siminoc, orasul Murfatlar – faza P.T +D.D.E”,
Primăria orasului Murfatlar;

- „Modificare semnalistică în statie mixtă de distributie carburtanti ROMPETROL”, S.C
ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L

- „Organizare de santier pentru executarea bransamentelor de apă si a racordurilor de canalizare
în regiunea constanta-Ialomita”, S.C GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L

- „Reabilitare si modernizare Drum Comunal DC27 – faza DALI” , Primăria orasului Murfatlar
- „Alimentare cu energie electrică cazarmă 1385 Creta Murfatlar – faza SF”, M.A.P.N Focsani



- „Amplasare statii mobile distributie carburanti, constructie usoară mobilă destinatia
comercializării produselor non-alimentare – alimentare si elemente si semnalistică
(stânga-dreapta) – constructii cu caracter provizoriu”, S.C OMV PETROM

- „Construire grădinită cu program normal în orasul Murfatlar”, Primăria orasului Murfatlar
- „Construire Hală depozit pentru productie si asamblare componente pentru case pe LOT-ul 47

cu Plan Urbanistic Zonal (PUZ) prealabil pentru Schimbare destinatiei LOT-ului 47”, S.C
3EHOUSE CORP S.R.L

- Locuinte cu regim de înăltime Parter si P+1E, bransamente apă si canalizare, dezmembrare sau
alipire imobil;

Investitii publice si private pentru realizarea carora s-au emis autorizatii de construire in cursul
anului 2015:

- „Reabilitare drum de acces la Portul Basarabi”, ACN Agigea
- „Înlocuire conductă titei import fi 28 Constanta-Bărăganu tronson Murfatlar”, S.C CONPET

S.A PLOIEȘTI
- „Organizare de santier pentru executarea bransamentelor de apă si a racordurilor de canalizare

în regiunea constanta-Ialomita”, S.C GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L
- „Amplasare statii mobile distributie carburanti, constructie usoară mobilă destinatia

comercializării produselor non-alimentare – alimentare si elemente si semnalistică
(stânga-dreapta) – constructii cu caracter provizoriu”, S.C OMV PETROM

- „Reabilitare si modenizare 13 străzi în satul siminoc, orasul Murfatlar – faza P.T +D.D.E”,
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)

- Realizare D.A.L.I pentru „Reabilitare si modenizare Drum Comunal DC27”

B. Proiecte cu finanţare nerambursabilă finalizate în cursul anului 2015

- Proiectul „Creare centru National de informare si promovare turistică în localitate Murfatlar”
Procesul verbal la terminarea lucrărilor s-a încheiat în data de 23.12.2015, iar proiectul s-a
finalizat în data de 26.12.2015, conform contractului de finanţare nr. 5032/26.02.23015. În
cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică,
Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi
dotarea acestora.

C. Proiecte – cereri de finanţare depuse în cursul anului 2015

- cerere de fianantare depusă în cursul anului 2015 în cadrul Programului Operational
România-Bulgaria 2016-2020 pentru Proiectul de investitie „Reabilitare si modenizare Drum
Comunal DC27”;



III. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE:

- achiziţie directă pentru Deviere cablu energie electrică LES pentru amplasament bloc ANL;
- achiziţie directă ,,Servicii derulare procedură SEA, respectiv elaborarea raportului de mediu pentru
obţinere aviz/acord de mediu – PUZ pentru Parc fotovoltaic şi ferme agrozootehnice”;
- achiziţie directă ,,Servicii realizare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI),
proiect tehnic (PT), caiete de sarcini, desene şi detalii de execuţie (DDE), verificare tehnică, expertiză
drum, expertiză poduri şi studiu de trafic pentru realizarea obiectivului ,,Reabilitare şi modernizare
Drum comunal DC 27”
- achiziţie directă ,,Servicii întocmire Studiu topografic, ridicări 3D pentru Drum Comunal 27 şi studiu
geotehnic – foraje adâncime 6 m, documentaţii tehnice şi viza AF pentru Drum comunal 27” necesare
pentru depunerea unui proiect cu finanţare europeană ce vizează reabilitarea şi modernizarea DC 27, în
cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2014 – 2020;
- întocmire documentaţie de atribuire pentru ,,Servicii supraveghere a santierului ‘’ pentru ,,Reabilitare
si Modernizare 13 străzi din satul Siminoc, orasul Murfatlar”

IV – ACTIVITATI IN DOMENIUL ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

In anul 2015 au fost desfasurate urmatoarele activitati si intocmite urmatoarele acte si
documente:

- Au fost intocmite, cu sprijinul unor societati topografice autorizate, un numar de 3 planuri de
situatie, după cum urmează:

- Plan de situaţie în vederea inventarierii str.Viilor, nr. 3A, oraş Murfatlar;
- Plan de situaţie în vederea inventarierii str.Viilor, nr. 3B, oraş Murfatlar;
- Plan de situaţie în vederea inventarierii suprafetei de 308 mp, oraş Murfatlar;
- dezmembrare în 5 loturi a imobilului complex industrial – Fabrica de cărămidă, situate în

satul Siminoc;
- S-au întocmit un număr de 2 studii topografice, de către societăţi autorizate ANCPI, şi anume:
- studiu topografic zona Gară – Autogară, oraş Murfatlar;
- 1 respingere OCPI privind avizarea actualizării planului parcelar pentru parcela A 101;
- s-au semnat Procese verbale de vecinătate pentru incintele 1 şi 2 din Staţia Basarabi CFR;
- s-a semnat proces verbal de vecinătate cu Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru

Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar pentru o suprafaţă de teren de 23 mp pentru amplasarea unei staţii
de măsurare a gazelor naturale care urmează să alimenteze oraşul;

- 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.

- diverse adrese.



 STAREA CIVILA

In anul 2015 au fost înregistrate şi s-au eliberat acte pentru:

 13 acte de nastere din care 10 dosare de transcriere a unor certificate de nastere sau

extraselor de nastere emise de autoritatile straine,2 dosare de adoptie;

 79 acte de casatorie din care 1 dosar de transcriere a certificatelor de casatorie eliberate de

autoritatile straine si 2 casatorii cu cetateni straini;

 73 acte de deces din care 2 dosare de transcriere a unor certificate sau extrase de deces

eliberate de autoritatile straine , 1 cadavru cu identitate necunoscuta , identificat ulterior;

Au fost eliberate certificate duplicate pentru un numar de:

 54 certificate nastere;

 129 certificate casatorie;

 102 certificate de deces;

 au fost operate un numar de 148 mentiuni in registrele de stare civila;

 s-au intocmit un numar de 66 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 51 de dosare pentru beneficiarii ajutorului minim garantat prevazut

de Legea nr 416/2000 ;

 s-au intocmit 99 de dosare si platite pentru anul 2015 doar 79 pentru aplicarea OG nr 70/2011 ,

reprezentand ajutorul de încălzire cu combustibili solizi sau lichizi în valoare de 13965 lei ,

pentru sezonul rece ;

 s-au intocmit 51 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 14790 lei ;

 s-au acordat un numar de 84 de ajutoare de urgenta in valoare totala de 27600 lei , 70 cereri de

alocaţie pentru susţinerea familiei; au fost monitorizaţi un număr de 23 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 2500 beneficiari pentru anul 2015.

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 2015 , 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 .

-Prevenirea si stingerea incendiilor conform legii 307/2006
-norme generale de aparare impotriva incendiilor-om.a.i 163/2207
-serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
-protectia civila—legea 481/2004
In perioada anului 2015 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 luat masuri pentru schimbarea stingatoarelor din Primarie , salile de sport,centalele
termice si Biserici pentru verificarea anuala.

-In decursul anului au avut loc 4 incendii pe raza localitatii unde s-a intervenit cu serviciul



voluntar si autospeciale de la pompierii unde a fost cazul.
-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.

In decursul anului au fost elaborate urmatoarele planuri care nu existau:
-Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor din Orasul Murfatlar.
-Planul de Evacuare in Situatii de Urgenta al Orasului Murfatlar.
-Planul de Interventie la Dezastre Calamitati Naturale-Catastrofale.
-Planul de Protectie Civila al Orasului Murfatlar.
-Planul Instintare, Avertizare si Alarmarea Populatiei din Orasul Murfatlar.

-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 activitatile de prevenire a S.V.S.U
la gospodariile cetatenile din localitate.

Securitatea si Sanatatea Muncii in 2015

Intreaga activitate s-a desfasurat pe baza legislatiei in vigoare, respectiv:
-Constitutia Romaniei;
-Codul muncii;
-Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
-Legea 346/2002 privind accidentele de munca si boli profesionale;
-Normele specifice SSM Primariei Murfatlar.

Pentru buna desfasurare a activitatii SSM au fost implicati:conducerea Primariei si comitetul
SSM.

Principalele activitati desfasurate au constat in :
-prevenirea riscurilor profesionale;
-protectia sanatatii si securitatea lucratorilor din Primarie;
-informarea si consultarea lucratorilor;
-instruirea personalului angajat.

In anul 2015 a fost instruit pe linia SSM personalul angajat pe baza de contract in baza legii
448/2006-29 asistentii personali.

De asemenea s-a facut instruirea pe linia SSM a persoanelor condamnate sa presteze munca
neremunerata in folosul comunitatii-14 persoane precum si pentru cei care au desfasurat activitati pe
baza de prestari servicii pentru primarie:
-Centrul de informare si promovare turistica;
-Asfaltare strazi Siminoc-Murfatlar.

In anul 2015 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 Diverta-City Mall,

Constanta
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 III-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 2015 s-au derulat astfel :

LUNA IANUARIE

-CAMPIONATUL NATIONAL DE FOTBAL LIGA a-IV-a EDITIA 2014-2015
-CAMPIONATUL NATIONAL LIGA a-V-a SERIA EST SENIORII EDITIA 2014-2015
-TROFEUL TELEGRAF LA FOTBAL OLD BOYS IN SALA –EDITIA a-24-a
- CAMPIONATUL NATIONAL DE HANDBAL JUNIORII –III-SUSTINUT LA MEDGIDIA IN
PERIOADA 24-01-2015.

LUNA MARTIE

-CAMPIONAT NATIONAL DE ,, MINI RUGBY’’ PERIOADA 14-15-03-2015
-TROFEUL ,,COCA- COLA’’ FOTBAL JUNIORII I SI II
- CAMPIONATUL NATIONAL DE HANDBAL JUNIORII –III-SUSTINUT LA CALARASI IN

PERIOADA 08-09-03-2015.
- CAMPIONATUL NATIONAL DE HANDBAL JUNIORII –IVSI MINI HANDBAL BAIETII
FAZA JUDETEANA -SUSTINUT LA CONSTANTA IN PERIOADA 14-15-03-2015.

LUNA APRILIE

- CAMPIONAT NATIONAL DE ,, MINI RUGBY’’ PERIOADA 18-19-04-2015
-CAMPIONATUL NATIONAL DE HANDBAL JUNIORII –III- SEMIFINALE SUSTINUT LA
SFANTUL GHEORGHE IN PERIOADA 24-26-04-2015.
- CAMPIONAT NATIONAL DE ,, MINI RUGBY’’ PERIOADA 21-04-2015.
-CAMPIONAT NATIONAL DE ,, RUGBY U 10’’ PERIOADA 28-04-2015.

LUNA MAI



- CAMPIONAT NATIONAL DE ,, MINI RUGBY’’ PERIOADA 09-10-05-2015.
SUSTINUT LA BUCURESTI

-CAMPIONAT NATIONAL DE ,, RUGBY U 10’’ PERIOADA 22-05-2015.
SUSTINUT LA CONSTANTA

- CAMPIONAT NATIONAL DE ,, MINI RUGBY’’ PERIOADA 30-31-05-2015.
SUSTINUT LA BUCURESTI

LUNA IUNIE

- CAMPIONAT NATIONAL DE ,, MINI RUGBY’’ PERIOADA 13-06-2015.

SUSTINUT LA BUCURESTI
- CAMPIONAT NATIONAL DE ,, MINI RUGBY CUPA LITORAL’’ PERIOADA

20-06-2015 SUSTINUT LA MAMAIA
- CAMPIONAT NATIONAL DE ,, MINI RUGBY TROFEUL CLEOPATRA” PERIOADA

26-28-06-2015 SUSTINUT LA CONSTANTA
- CAMPIONATUL NATIONAL DE MINI FOTBAL SA DESFASURAT LA VALUL LUI

TRAIAN IN PERIOADA 30-06-2015.

LUNA IULIE

-CAMPIONAT NATIONAL DE ,, RUGBY U 10’’ PERIOADA 15-17-07-2015.
SUSTINUT LA BUCURESTI

LUNA AUGUST

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

-CAMPIONATUL NATIONAL DE FOTBAL LIGA a-V-a SENIORII EDITIA 2015-2016
-CAMPIONATUL NATIONAL LIGA a-V-a SERIA EST SENIORII EDITIA 2015-2016
-CANTONAMENT CU ECHIPA DE FOTBAL PERIOADA 03-09-08-2015 .

SUSTINUT LA MOECIU

LUNA SEPTEMBRIE

- CAMPIONAT NATIONAL DE ,, MINI RUGBY ” PERIOADA 04-07-09-2015
SUSTINUT LA BUCURESTI

LUNA OCTOMBRIE

- CAMPIONAT NATIONAL DE ,, MINI RUGBY ” PERIOADA 03-10-2015.
SUSTINUT LA CONSTANTA

-CAMPIONAT NATIONAL DE ,, RUGBY U 10’’ PERIOADA 08- 10-2015.
-CAMPIONAT NATIONAL DE ,, RUGBY U 10’’ PERIOADA 14- 15-10-2015.
-CAMPIONAT NATIONAL DE ,, RUGBY U 10’’ PERIOADA 20-10-2015.

SUSTINUT LA BUCURESTI
-CAMPIONAT NATIONAL DE ,, RUGBY U 10’’ PERIOADA 28-10-2015.

SUSTINUT LA BUCURESTI



LUNA NOIEMBRIE

- TURNEUL DE ,, RUGBY U 10 CUPA TOAMNEI’’ PERIOADA 07-11-2015.
-TURNEUL DE FOTBAL OLD BOYS IN SALA EDITIA a-V-a DESFASURAT IN

PERIOADA 13-21-11-2015.
-TURNEUL DE MINI RUGBY,, CUPA TOAMNEI’’ PERIOADA 14-11-2015 SUSTINUT

LA CONSTANTA
-CAMPIONAT NATIONAL DE ,, RUGBY U 10’’ PERIOADA 21-11-2015.

SUSTINUT LA BUCURESTI
- CAMPIONAT NATIONAL DE ,, MINI RUGBY ” PERIOADA 28-11-2015.

SUSTINUT LA CONSTANTA
LUNA DECEMBRIE

-CUPA 1 DECEMBRIE LA MINI FOTBAL PERIOADA 01-12-2015.
SUSTINUT LA VALUL LUI TRAIAN
-TURNEUL DE MINI RUGBY,, CUPA MOS NICOLAE’’ PERIOADA 05-12-2015.

SUSTINUT LA CONSTANTA
-TURNEUL DE MINI RUGBY,, CUPA MOS CRACIUN’’ PERIOADA 06-12-2015.

SUSTINUT LA BUCURESTI
-CUPA MOS CRACIUN LA FOTBAL IN SALA PERIOADA 19-12-2015.

SUSTINUT LA MURFATLAR
-CUPA MOS CRACIUN LA HANDBAL FETE JUNIOARE III –IV- SI MINI HANDBAL

PERIOADA 20-12-2015.
-CUPA DE IARNA LA MINI HANDBAL BAIETI LOCULIII PERIOADA 11-12-2015.

SUSTINUT LA MEDGIDIA
-FESTIVALUL DE MINI HANDBAL BAIETI SI FETE ORGANIZAT DE

FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL PERIOADA 12-13-12-2015.
SUSTINUT LA MEDGIDIA

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 11 politisti locali , functionari publici pe
functie specifica politist local , si in anul 2015 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 2015,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:

- 41 persoane decedate in strainatate
- 16 persoane plecate la alta adresa
- 5 persoane plecate de la adresa
- 55 de persoane plecate in strainatate
- 61 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:

- 24 Procese-Verbale la Legea 61/91 R
- 13 Procese-Verbale la H.C.L 87/2007
- 5 Procese-Verbale la O.G 97/2007
- Valoarea totala a amenzilor aplicate fiind in valoare de 9300 lei
- 39 Infractiuni cu 56 persoane ce au comis infractiuni si au fost predate Politiei

Nationale pentru continuarea cercetarilor
- 340 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, la 180 de
anchetelor sociale efectuate 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 2015, 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 340 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.

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 2015 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.Cu ajutorul acestui
sistem au fost solutionate numeroase cazuri infractionale si sociale atat pe plan local cat si pe plan
judetean.

Pe perioada anului 2015, 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 cersatorilor

- 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.



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

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


