
JUDETUL TULCEA                                                                                                 

COMUNA NUFARU                                                                                              

CONSILIUL LOCAL  

PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nufaru din data de 29 Mai 2019 

 

       Azi dată mai sus menţionată în baza Dispoziției nr. 89 din 23 Mai 2019 a Primarului 

comunei Nufaru, județul Tulcea, a fost convocat în şedinţă ordinară, Consiliul Local Nufaru, 

la orele 10,00 în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Nufaru. 
     Şedinţa este legal constituită prezenţi majoritatea consilierilor numiţi în funcţie. 
     La şedinţă participa dl. Danila Ion, primarul comunei Nufaru, secretarul comunei Nufaru, 

dl. Milosovici Lucian şi cei 11 consilieri alesi in functie . 

      Sunt prezenti cetateni ai comunei: Dl. Ciocârlan Mircea si dl Radu Catalin. 

        Şedinţa ordinară din 29.05.2019 va avea următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea procesului – verbal incheiat in sedinta ordinara din ziua de 18 aprilie 2019 si 

sedinta de indata din 25 aprilie 2019. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu mijloacele de 
transport in comun a personalului didactic din unităţile de invătământ de stat din comuna 
Nufăru, judeţul Tulcea pentru luna aprilie 2019. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei 

Nufaru pentru trimestrul I al anului 2019. 

4.Proiect de hotarare privind dezmembrarea in 3 loturi a unui teren in suprafata de 7100mp 

situat in T22 P277 CF 33731 apartinand domeniului privat al comunei Nufaru, judetul Tulcea. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in suprafata de 

500 mp – lot nr.28, situat in T 29 P 352, C.F. nr. 31634 proprietate privata a Consiliului Local 

Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate a dnei. Jercaianu 

Cristina. 

6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.„Utilitati Publice Nufaru”  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al personalului 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Nufăru, județul Tulcea pe anul 2019. 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către E-

Distribuţie Dobrogea SA, asupra unei suprafețe de teren situata în Comuna Nufaru, Judetul 
Tulcea.  

9. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către E-

Distribuţie Dobrogea SA, asupra unor suprafețe de teren situate în Com Nufaru, Jud Tulcea. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al 

com Nufaru a Tractorului FARMTRAC 9120 DTN, Remorca PRONAR si Lama Zapada.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor 

indicatori tehnico- economici actualizati in urma incheierii contractelor de achizitie publica 

aferente obiectivului de investitie: “Reabilitare gradinita Malcoci, comuna Nufaru, judetul 

Tulcea” finantat prin PNDL 2017- 2020 si a finantarii de la bugetul local al cheltuielilor 

conform devizului general actualizat si a prevederilor art.8 din Ordinul M.D.R.A.P. 

nr.1851/2013 privind Normele metodologice ale P NDL. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul„CENTRU 

COMUNITAR INTEGRAT SOCIO-MEDICAL IN LOC.NUFARU, COM. NUFARU, JUD. 

TULCEA”, satul Nufaru, comuna Nufaru, judetul Tulcea. 

       Dl. Radu Catalin cere aprobarea pentru a decolmata un canal din Victoria, pentru a face 

un proiect cu destinatia “zona de agrement”.   

Dl. Secretar: noi o sa va dam in scris acordul de principiu si mai apoi vom vedea celelalte 

documente care vor trebui. 



Dl. Iordache Marcel: intai ne edificam si pe urma aprobam. Nu pot da semnatura pe hartie, 

cand pe teren noi nu stim despre ce e vorba. 

        Dl. Cosma Marius declara deschisa sedinta din 29 mai 2019.  

1. Aprobarea procesului – verbal incheiat in sedinta ordinara din ziua de 18 aprilie 

2019 si sedinta de indata din 25 aprilie 2019.– 11 voturi “pentru” 

Dl. Iordache Constantin: rugamintea mea este sa se mentioneze in procesele verbale toate 

propunerile care vin din partea consilierilor.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu 

mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unităţile de invătământ de 
stat din comuna Nufăru, judeţul Tulcea pentru luna aprilie 2019. 

- 11 voturi “pentru” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al 

comunei Nufaru pentru trimestrul I al anului 2019. 

Dl. Primar: in fiecare trimestru, noi trebuie sa il dam spre aprobare catre ANAF. Din 

prevederile anuale de 9 miliarde, am cheltuit doar 6 miliarde. Trebuie sa prezentam acest 

raport consiliului local.   

- 11 voturi “pentru” 

4. Proiect de hotarare privind dezmembrarea in 3 loturi a unui teren in suprafata de 

7100mp situat in T22 P277 CF 33731 apartinand domeniului privat al comunei Nufaru, 

judetul Tulcea. 

Dl. Primar: OCPI- ul ne cere sa dezmembram acest teren in 3 loturi 

- 11 voturi “pentru” 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan in 

suprafata de 500 mp – lot nr.28, situat in T 29 P 352, C.F. nr. 31634 proprietate privata a 

Consiliului Local Nufaru, pe care se afla ridicata o constructie, casa de locuit proprietate 

a dnei. Jercaianu Cristina. 

- 11 voturi “pentru” 

6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.„Utilitati Publice 

Nufaru” S.R.L  
Dl. Primar: noi am propus 40 000 lei. Asa am bugetat noi. Necazul mare este ca s-a ars 

pompa si trebuie sa cumpere pompa. Problema este ca pompa costa 46- 48 000 lei. Noi 

momentan le vom da 40 000 lei. 

Dl. Iordache Marcel: in ce perioada le vom mai putea suplimenta? 

Dl. Primar: sa vedem daca vom mai avea bani. 

Dl. Secretar: la gradinita avem de dat foarte multi bani. 

- 11 voturi “pentru” 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al 
personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Nufăru, județul Tulcea 

pe anul 2019. 

Dl.Iordache Constantin: despre ce este vorba aici? 

Dl. Secretar: prefectura ne-a trimis o adresa privind aprobarea numaruli de posturi pentru 

anul 2019. Avem un numar de 22 de posturi la nivelul comunei.  

Dl. Primar: ne-au trimis o adresa cu numarul maxim de posturi pentru anul 2019. 

Dl.Iordache Marcel: cate posturi avem libere? 

Dl. Secretar: 3 posturi: guard, jurist si la executari silite un post, acela care nu s-a ocupat. 

Dl. Primar: ne-au mai bagat un post de asistent comunitar. 

Dl. Iordache Marcel: avem nevoie de zidari, avem nevoie de oameni care sa stranga 

gunoiul. 

Dl. Iordache Marcel: rugamintea mea este sa se mentioneze in procesul verbal faptul ca am 

propus sa se transforme postul de guard. 



Dl Viceprimar: avem venoie de oameni la treaba noua nu ne trebuie guard fiecare isi poate 

face curat la birou iar in primarie vedem am sa vad cu cine vorbesc sa se ocupe. 

Dl Primar: pentru diferite treburi putem apela la serviciile celor de la SC UTILITATI SRL 

care pot angaja zilieri si care pot face multe alte activitati daca dl Ghimis se implica mai mult. 

Dl Primar: vom face aceasta modificare la timpul potrivit nu acum cand avem mult mai 

multe prioritati. 

- 11 voturi “pentru” 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, 
către E-Distribuţie Dobrogea SA, asupra unei suprafețe de teren situata în Comuna 
Nufaru, Judetul Tulcea. 

Dl. Primar : doresc instalarea unui stalp la dna. Maciujec Marcela, de la Malcoci. 

Dl. Viceprimar: doresc pentru uz si servitute, o suprafata de 1 mp. 

- 11 voturi “pentru” 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, 
către E-Distribuţie Dobrogea SA, asupra unor suprafețe de teren situate în Comuna 
Nufaru, Judetul Tulcea. 

Dl. Viceprimar: doresc o suprafata de 12.5 mp ce se va ocupa temporar si 1 mp ce se va 

ocupa definitiv, in Ilganii de Jos, la dl. Ignea Cristian. 

- 11 voturi “pentru” 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii in inventarul domeniului 

public al comunei Nufaru a Tractorului marca FARMTRAC 9120 DTN, Remorca marca 

PRONAR si Lama Zapada.  

Dl. Primar: trebuie sa introducem in inventar tractorul pentru a lua ultima transa . 

- 11 voturi “pentru” 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat si a 

principalilor indicatori tehnico- economici actualizati in urma incheierii contractelor de 

achizitie publica aferente obiectivului de investitie: “Reabilitare gradinita Malcoci, 

comuna Nufaru, judetul Tulcea” finantat prin programul National de Dezvoltare Locala 

2017- 2020 si a finantarii de la bugetul local al cheltuielilor conform devizului general 

actualizat si a prevederilor art.8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013 privind Normele 

metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala. 

Dl. Secretar: s-a modificat devizul. 

Dl. Primar: total deviz este 181.925, 03 lei, deoarece s-au modificat salariile in constructii. 

Dl. Secretar: asta este aportul nostru ca si primarie. 

        - 11 voturi “pentru” 

12. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul 

„CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SOCIO-MEDICAL IN LOC.NUFARU, COM. 

NUFARU, JUD. TULCEA”, satul Nufaru, comuna Nufaru, judetul Tulcea. 

Dl. Primar: la PUZ nu era curti constructii, era teren intravilan. Avem avizul de la Consiliul 

Judetean. 

- 9 voturi „pentru” 

- 2 abtineri Dl. Iordache Constantin si dl Luca Stefan 

Dl. Iordache Constantin: eu ma abtin, pentru ca niciodata nu am fost de acord sa se 

construiasca acolo. 

13. Diverse  

- Referat Solomencu Ciprian- solicita aprobare sponsorizare pentru : 

 Hramurile satelor Malcoci si Victoria- 15 000 lei 

 Sarbatoarea pomului de Craciun- 4 000 lei 

 Ziua Copilului- 6 000 lei 

 Ziua tenisului de masa 6- 7 aprilie- 4 000 lei 



 Organizare memorial profesorul de sport- 1 000 lei 

Dl. Iordache Marcel: haideti sa bagam si Ziua Comunei Nufaru. 

Dl. Primar: ziua Comunei Nufaru este o treaba grea. 

Dl. Iordache Constantin: nu e grea deloc. 

Dl. Viceprimar: putem face ziua comunei cand este si hramul. 

Consilierii sustin ca ar trebui sa se organizeze ziua comunei, dar nu atunci cand sunt si 

hramurile. 

Dl. Iordache Constantin: haideti sa facem ceva si pentru satul asta, ca am jurat. Eu am venit 

cu proiectul cu trotuarele din sat, cu statia de autobuz. 

Dl. Primar: momentan noi serbam ziua comunei de hram, deoarece cheltuiala este foarte 

mare. 

Dl. Viceprimar: nici nu mai vreau sa ma duc cu “sarut mana”. Ne cream obligatii si nu mai 

vreau. 

Dl. Iordache Marcel: sa facem ziua comunei, sa vina si la noi Luncavita, Jurilovca. Sa fie 

muzica, dans, mici, bere, ansambluri folclorice. 

Dl. Primar: chem sa ne cante de 300- 400 milioane, in loc sa dam banii astia la apa. 

Dl. Cosma: daca tot ati adus discutia despre apa, eu nu am apa sus. 

Dl. Primar: in momentul in care veti avea toate strazile asfaltate, toate scolile reparate, 

puteti face atunci ce sarbatori vreti. 

Dl. Iordache Marcel: pai celelalte comune cum au bani? 

Dl. Primar: noi avem 4 sate. 

Dl. Iordache Marcel: mai bagati acolo si sarbatoarea comunei, in ultima duminica din mai. 

Sa o prindem in hotarare. 

Dl. Primar: si la sarbatoarea aceasta, intr-un an va fi la Nufaru, in celalalt an la Malcoci. 

Cu dl. Ciocarlan sunteti de acord pentru principiu? Cu cererea dasnului. 

       Consilierii sunt de acord.  

- Cerere Toader Mariana-  solicita cumpararea terenului 

11 voturi “pentru” 

- Domenico Maria- solicita sa i se aprobe subventia de la stat 

11 voturi “pentru” 

Dl. Viceprimar: avem nevoie de oameni pentru a face curatenie in comuna. Nu avem oameni 

la ajutor social. 

- Dl. Zaman Adrian- solicita sa cumpere teren  

11 voturi “pentru” 

Dl. Primar: Va multumesc pentru participare !  

        Epuizandu-se ordinea de zi, presedintele de sedinta  declara inchise lucrarile 

sedintei Consiliului Local Nufaru. 

        Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            CONTRASEMNEAZA , 

CONSILIER, Cosma Marius                                          SECRETAR, Milosovici Lucian 

 

 

 

 

   

 

 

 


