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HOTARARE
privind aprobarea modificarii si suplimentarii H.C.L. nr.94/2013 privind
actualizarea domeniului privat al comunei Corbu, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere H.C.L. nr.94/2013 privind actualizarea domeniului privat al
comunei Corbu, judetul Constanta;
In conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr.18/1991, republicata-Legea
fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu cele ale
art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) ;art.45 alin.1); art.115 alin.1 lit.b) si
art.121 din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata,
actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea modificarii anexei nr.1 la H.C.L. nr.94/2013, in sensul ca la
pozitia 90 se va inscrie corect suprafata de 969 mp conform planului de situatie
intocmit de P.F.Bordei Niculae.
Art.2 Aprobarea suplimentarii H.C.L. nr.94/2013 cu suprafata prevazuta in anexa
ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul
Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr.21/23.03.2015

Tabel nominal cu bunurile care fac parte din domeniul privat al comunei
Corbu

Nr.
crt.
1

Denumirea bunului
imobil
Teren extravilan
Parcela A 266/8/7/2

Elemente de identificare
Suprafata =700 mp
Vecinatati:
N-parcela A266/8/7/1
S-drum exploatare De 267
E-parcela A 266/8/8
V- parcela A 266/8/7/1
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Valoarea de
inventar
-

Situatia
juridica
Preluat
prin
Legea
nr.18/1991
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HOTĂRÂRE
privind concesionarea, fără licitaţie publică a unor terenuri intravilane care
fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa în
temeiul prevederilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, republicată
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Având în vedere solicitările depuse în temeiul art.15 lit.,,c” din Legea
nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
Conform dispozitiilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.c) ; alin.5 lit.b) si art.45 alin.1 din
Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Concesionarea fără licitaţie publică a terenurilor intravilane care fac parte
din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa în temeiul prevederilor
art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, conform Anexei nr.1 parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Redevenţa pentru loturile ce fac obiectul art.1 este prevazuta in anexa nr.2
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractul de concesiune.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa.

Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Corbu
Asociatiei ,,Suflete Curajoase’’ in vederea achizitionarii unei bai galvanice
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
Avand in vedere cererea Asociatiei ,,Suflete Curajoase’’ inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.208/13.01.2015 prin care solicita acordarea unui
sprijin financiar pentru achizitionarea unei bai galvanice necesara pentru
desfasurarea activitatilor de recuperare terapeutica;
In baza dispozitiilor art.46 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicata si actualizata coroborate cu cele ale
Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, actualizata;
In temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare ,
In conformitate cu dispozitiile art. 36 al.2, art. 45 alin.1 si art. 115 al.1, lit.
b din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicata in 2007
cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTARASTE:
Art.1- Alocarea unei sume de bani in cuantum de 22.500 lei din bugetul local al
comunei Corbu Asociatiei ,,Suflete Curajoase’’ in vederea achizitionarii unei bai
galvanice necesara pentru desfasurarea activitatilor de recuperare terapeutica.
Art.2- Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează executivul.
Art.3- Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un

exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Contabilitate si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane
in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile art.1 alin.2, art.2 alin.2 si art.4 din Legea
nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere faptul ca terenurile fac parte din domeniul privat al comunei si
sunt situate in intravilanul comunei Corbu, judetul Constanta;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si art. 45 alin.1) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiei a
unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei in
conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 persoanelor nominalizate in anexa
nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Beneficiarul va obtine autorizatia de construire si va realiza constructia in
termenul prevazut in autorizatie.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcineaza

compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi
Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu,
judeţul Constanţa.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr. 23/23.03.2015

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII PREVEDERILOR
LEGII NR. 15/2003

Nr.

Numele si prenumele

Suprafata/

crt
1

Vecinatati

Localizare

mp
ILIE OANA RALUCA

308
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N-str.Macului;
S- teren Consiliu Local-lot 19;
E-str.Ogorului;
V-teren Consiliu local-lot 17

SMT Vadu
Lot 18
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local
de Urbanism aferent P.U.Z.– „Introducere în intravilan (trup izolat) si
parcelare teren-ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) extravilanul
comunei Corbu, parcelele A 573/39-lot1, A 573/39 –lot 2 si A 573/40
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Vazand H.C.L. nr.113/2014 privind aprobarea avizului de oportunitate
aferent proiectului: Intocmire P.U.Z. –Introducere in intravilan(trup izolat) si
parcelare teren pentru construirea unui ansamblu residential(locuire si dotari
aferente)
Având în vedere prevederile art. 27 alin. 1, lit. c) şi a art. 56, alin 6 şi 7 din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi prevederile avizului favorabil al Consiliului
Judeţean Constanţa nr. 3532/04.03.2015 emis în baza art. 104, alin. 1, lit. f din
Legea nr. 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, art. 56 şi a punctului 11, cap. B – Plan Urbanistic
Zonal şi regulament local aferent acestuia din Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001,
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
In temeiul dispozitiilor Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.5) lit.,,c’’, art.45 alin.1, art.115 alin.1) si
art.121 din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1 Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local de
Urbanism aferent P.U.Z – „Introducere în intravilan (trup izolat) si parcelare teren
pentru ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) beneficiar Primaria
comunei Corbu si investitori: Cerghizan Elena, Pirlea Laurentiu Cristian, Popescu
Laurentiu, Matei Marius Dorin, Matei Raluca Coralia, Airinei Marian, Airinei
Liliana, Ion Dumitru, Ion Nicoleta reprezentati de Pirlea Laurentiu Cristian.
Art.2 Aprobarea introducerii in intravilan a suprafetei de 37.800 mp situata în
extravilanul comunei Corbu, parcelele A 573/39-lot1, A 573/39 –lot 2 si A 573/40.
Art.3 Dupa aprobare, in vederea efectuarii modificarilor in evidentele cadastrale,
prin grija investitorilor se va transmite O.C.P.I. Constanta hotararea insotita de
documentatia de aprobare a P.U.Z.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local
de Urbanism aferent P.U.Z – „Introducere în intravilan (trup izolat) si
parcelare teren-ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) extravilanul
comunei Corbu, sola 111, parcela A 573/45-lot 2/2
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Vazand H.C.L. nr.69 /2014 privind aprobarea avizului prealabil de
oportunitate aferent proiectului: Intocmire P.U.Z. –Introducere in intravilan (trup
izolat) si parcelare teren -ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente)
extravilan comuna Corbu, sola 111, parcela A 573/45 –lot 2/2;
Având în vedere prevederile art. 27 alin. 1, lit. c) şi a art. 56, alin 6 şi 7 din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi prevederile avizului favorabil al Consiliului
Judeţean Constanţa nr.3531/04.03.2015 emis în baza art. 104, alin. 1, lit. f din
Legea nr. 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, art. 56 şi a punctului 11, cap. B – Plan Urbanistic
Zonal şi regulament local aferent acestuia din Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001,
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
In temeiul dispozitiilor Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.5) lit.,,c’’, art.45 alin.1, art.115 alin.1) si
art.121 din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1 Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local de
Urbanism aferent P.U.Z – „Introducere în intravilan (trup izolat) si parcelare teren
pentru ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) beneficiar Primaria
comunei Corbu si investitori: Siromascenko Stefan, Siromascenko Nina, Risca
Elena-Catalina reprezentati de Pirlea Laurentiu Cristian.
Art.2 Aprobarea introducerii in intravilan a suprafetei de 5.000 mp situata în
extravilanul comunei Corbu, sola 111, parcela A 573/45-lot 2/2.
Art.3 Dupa aprobare, in vederea efectuarii modificarilor in evidentele cadastrale,
prin grija investitorilor se va transmite O.C.P.I. Constanta hotararea insotita de
documentatia de aprobare a P.U.Z.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea aplicarii la Programul ROSENC de Eficientizare
Energetica in Iluminat in vederea modernizarii sistemului de iluminat public
stradal din comuna Corbu, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
Avand in vedere dispozitiile prevazute in Ghidul solicitantului referitor la
Programul ROSENC de Eficientizare Energetica in Iluminat;
In temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare ,
In conformitate cu dispozitiile art. 36 al. 2 lit.d) , alin.6) pct.14, art. 45 alin.1
art. 115 al.1, lit. b si art.125 din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice
locale, republicata in 2007 cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea aplicarii la Programul ROSENC de Eficientizare Energetica in
Iluminat in vederea modernizarii sistemului de iluminat public stradal din comuna
Corbu, judetul Constanta.
Art.2 Aprobarea derularii, in cazul obtinerii unui loc in program, a procedurilor de
achizitie pentru lucrari de modernizare a sistemului de iluminat public stradal al
comunei Corbu, in conditiile programului.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează executivul.

Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei si un exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Apa – Canal Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de secretarul comunei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa
Canal “ Constanta cu nr. 53/26.02.2015 si inregistrata sub nr.1772/05.03.2015 la
Primaria comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile H.G. nr.742/2014 privind modificarea
anexelor nr.2 si 4 la H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru
si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de
activitate serviciile de utilitati publice;
Luand in considerare prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Apa-Canal Constanta;
In temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice cu modificarile si completarile ulterioare, art.36, al.2, lit.d, al.6, lit.a ,pct
14, art.45, art. 115 al.1, lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice
locale, republicata cu modificarile si completarile la zi,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Apa – Canal Constanta conform anexei ce face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează executivul.

Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la A.D.I. Apa-Canal
Constanta si un exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea si aprobarea Planului de analiza si acoperire a
riscurilor din comuna Corbu
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de S.V.S.U. din cadrul Primariei comunei Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu prevederile art.10 lit.d) din Legea nr.481/2004 privind
protectia civila, republicata coroborate cu cele ale art.13 lit.a) din Legea
nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata.
In baza dispozitiilor art.6 din Ordinul nr.132/2007 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a
Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.d) si alin.6 lit.a) pct.8 ; art.45
alin.1 din Legea nr. 215/ 2001 republicată -legea administraţiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Actualizarea si aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din
comuna Corbu, judetul Constanta pentru anul 2015 in forma prezentata in anexa
nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza executivul.

Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la S.V.S.U. Corbu si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local
de Urbanism aferent P.U.Z.-,,Construire ferma pentru cresterea puilor
broiler in extravilanul comunei Corbu, sola 3, parcela A 6/17-lot 2 in
suprafata de 50.000 mp investitor S.C. FARM LINE GROUP S.R.L.
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Având în vedere prevederile art. 27 alin. 1, lit. c) şi a art. 56, alin 6 şi 7 din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi prevederile avizului favorabil al Consiliului
Judeţean Constanţa emis în baza art. 104, alin. 1, lit. f din Legea nr. 286/2006,
pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, art. 56 şi a punctului 11, cap. B – Plan Urbanistic Zonal şi regulament
local aferent acestuia din Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul;
In temeiul dispozitiilor Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.5) lit.,,c’’, art.45 alin.1, art.115 alin.1) si
art.121 din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local de
Urbanism aferent P.U.Z.-,,Construire ferma pentru cresterea puilor broiler in
extravilanul comunei Corbu, sola 3, parcela A 6/17-lot 2 in suprafata de 50.000
mp investitor S.C. FARM LINE GROUP S.R.L.

Art.2 Aprobarea introducerii in intravilan a suprafetei de 50.000 mp situata în
extravilanul comunei Corbu, sola 3, parcela A 6/17 -lot 2.
Art.3 Dupa aprobare, in vederea efectuarii modificarilor in evidentele cadastrale,
prin grija investitorului, se va transmite O.C.P.I. Constanta hotararea insotita de
documentatia de aprobare a P.U.Z.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15
lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor
asumate prin contract
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile art15 lit.c) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
republicata,, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor Normelor Metodologice din 19 decembrie 2001 de
aplicare a Legii nr.50/1991, republicata,, cu modificarile si completarile ulterioare,
Având in vedere prevederile art.36 alin.2) lit.,,c’’ si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Rezilierea contractelor de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din
Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin
contract, persoanelor nominalizate in Anexa nr.1 ce face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un

exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.42/18.08.2005, H.C.L. nr.78/15.12.2005
si a H.C.L. nr.117/17.07.2008
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
Avand in vedere :
- H.C.L. nr.42/18.08.2005 privind aprobarea concesionarii suprafe tei de
6,45 ha aferenta parcelei Ps 67 ce face parte din domeniul privat al
comunei Corbu in vederea amplasarii unui parc eolian;
- H.C.L. nr.78/15.12.2005 privind aprobarea intocmirii unui P.U.D. pentru
concesionarea unui teren in suprafata de 1,35 ha din sola Np 360 pentru
amplasarea unei centrale eoliene;
- H.C.L. nr.117/17.07.2008 privind incheierea contractului de asociere in
participatiune intre comuna Corbu si S.C. Dobromin S.A. pentru realizarea
unui parc eolian;
Tinand cont de faptul ca aceste hotarari nu au fost puse in aplicare si nici
nu au produs efecte juridice;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2) lit.,,c’’ si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea revocarii H.C.L. nr.42/18.08.2005, H.C.L. nr.78/15.12.2005 si a
H.C.L. nr.117/17.07.2008.

Art.2 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARAREA NR.22/23.03.2015
privind suplimentarea nomenclatorului stradal al comunei Corbu, judetul
Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
In temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.d) din Legea nr.215/2001 Legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
In baza dispozitiilor art.45 alin.1) si art. 115 al.1 lit.b , din Legea
nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Suplimentarea nomenclatorului stradal al comunei Corbu, judetul
Constanta conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul
Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la HCL nr.22/23.03.2015

NOMENCLATOR STRADAL COMUNA CORBU

Nr.
crt.

Denumirea strazii

Incepe din-se termina in

numerotare

zonificare

1

Aleea Derelei

Str.Derelei-extravilan

-

A
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HOTARARE
privind modificarea H.C.L. nr.108/13.11.2014 referitoare la stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu, judetul
Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Impozite si taxe din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In temeiul prevederilor:
-

-

Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul
fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1);
H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Codului fiscal,
-pct.224 şi pct.290^1 alineat (2) ale H.G.nr. 956 din 19 august 2009
publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 633/24.09.2009,
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul fiscal 2010;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,

Avand in vedere H.C.L. nr.108/13.11.2014 referitoare la stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu, judetul
Constanta.
In baza dispozitiilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor
art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.

HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea modificarii H.C.L. nr.108/13.11.2014 la Capitolul ,,Alte Taxe
locale’’ in sensul ca taxa acces baza sportiva interior va fi stabilita astfel:
- pentru perioada aprilie-octombrie -100 lei;
-pentru perioada noiembrie –martie -150 lei;
Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.108/13.11.2014 raman valabile.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează compartimentul Impozite şi Taxe
din cadrul primăriei comunei Corbu .
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Taxe si impozite si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru’’, 1 ,,abţinere’’ şi 1
vot ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri
în funcţie.
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HOTARARE
privind imputernicirea primarului si a functionarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu sa faca toate
demersurile legale ce se impun in vederea stabilirii corecte a granitei ce
desparte U.A.T. Corbu de U.A.T. Navodari pe latura de sud
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al domnului consilier Halici
Vasile, initiatorul proiectului de hotarare;
- Raportul intocmit de Compartimentul Juridic din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.1 alin.2) lit,,b’’ din O.G. nr.26/2012 privind
unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare
si de modificare si completare a unor acte normative;
În baza dispozitiilor art.36 alin.9), art.45 alin.1) și art. 115 alin.(1) lit.(b) din
Legea nr. 215/2001 (r2) privind administrația publică locală,
HOTARASTE:
Art.1 Imputernicirea primarului si a functionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu sa faca toate demersurile legale ce se
impun in vederea stabilirii corecte a granitei ce desparte U.A.T. Corbu de U.A.T.
Navodari pe latura de sud.
Art.2 Aprobarea incheierii unui contract cu avocatii colaboratori in vederea
consilierii, asistarii, reprezentarii in fata instantelor de judecata si a tuturor
institutiilor publice implicate in vederea solutionarii obiectivului prevazut la art.1.

Art.3 Mandatarea Primarului comunei Corbu, domnul Galbinasu Marian sa
semneze contractul cu avocatii prevazuti la art.1, plata onorariului urmand a se
efectua din bugetul local al comunei Corbu.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Juridic si un exemplar
domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice in
vederea actualizarii S.F. nr.8/2006 si a P.T. nr.2/2012 aferente lucrarii
,,Reabilitare si asfaltare drumuri in intravilanul comunei Corbu, judetul
Constanta’’
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
Avand in vedere studiul de fezabilitate nr.8/2006 precum si proiectul tehnic
nr.2/2012 referitoare la reabilitarea si asfaltarea drumurilor in intravilanul comunei
Corbu, judetul Constanta.
In conformitate cu dispozitiile O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii coroborată cu H.G. nr.925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii;Legii nr.273/2006 privind finantele
publice locale, actualizata;
În baza prevederilor art.36 alin.4 lit.d) si alin.7 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea
nr. 215 din 2001 republicată- legea administraţiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1 Aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice in vederea
actualizarii S.F. nr.8/2006 si a P.T. nr.2/2012 aferente lucrarii ,,Reabilitare si
asfaltare drumuri in intravilanul comunei Corbu, judetul Constanta’’.
Art.2 Documentatia prevazuta la art.1 consta in actualizarea studiului de
fezabilitate, a proiectului tehnic, precum si efectuarea de expertize tehnice, a
studiului geotehnic, studii si ridicari topografice.
Art.3 Valoarea estimativa aferenta lucrarii se va stabili de o firma specializata,
urmand a se rectifica bugetul local cu suma prevazuta.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Asistenta sociala din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
Tinand cont de anchetele sociale intocmite de reprezentantul
Compartimentului Asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta din care rezulta
necesitatea acordarii ajutoarelor de urgenta.
In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.416/2001, privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.41, art.43 si art.44 din HG nr.50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art.36 alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta persoanelor prevazute in
Anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Sumele prevazute al art.1 vor fi suportate din bugetul local al comunei
Corbu.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
executivul.

Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Contabilitate si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la HCL nr.33/23.03.2015

Tabel nominal cu beneficiarii ajutoarelor de urgenta

Nr.

Nume si prenume

crt.
1
2

Tair Fezie
Ionescu Elena Ioana

Domiciliul

Suma

Corbu, str.Ioan Stanei nr.2
Corbu, str.Principala nr.103

(lei)
500
21.500
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Anexa la HCL nr.20/23.03.2015

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII PREVEDERILOR
LEGII NR. 50/1991

Nr.
crt

Numele si prenumele Suprafata
mp

Vecinatati

Localizare

1.

GROSU MARIAN

300

Nord – str. Simizeanu
Sud – Teren Consiliu Local lot19
Est – Dragan Ion
Vest - Teren Consiliu Local lot 5

ZONA ,,A”
CORBU
LOT 10 B

2.

TRASCA MARIUS

300

Nord – str. Berzelor
Sud – Teren Consiliu Local lot 19
Est - Teren Consiliu Local lot 3
Vest - Teren Consiliu Local lot 5

ISLAZ
CAREU E
LOT 4

3.

GHINET MIHAELA
IONELA

514

Nord – Teren Consiliu Local lot 22
Sud - Teren Consiliu Local lot 20
Est - Teren Consiliu Local lot 24
Vest- str. Mihail Sadoveanu

VEST IOAN
STANEI
Lot 21
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Anexa la HCL nr.28/23.03.2015

Lista beneficiarilor in baza Legii 50/1991 ale caror contracte de concesiune
sunt propuse pentru reziliere

Nr.
Crt
1

Nume si prenume

Suprafata
mp

Nr. lot/
Zona

Cauza rezilierii contractului

MATEI CLAUDIU

490

,,A” VADU
LOT4

Retragere conform art. 12.d
din Contractul de Concesiune
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HOTARARE
privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice in
vederea construirii unei sali de mese pe terenul aferent Bisericii Ortodoxe
,,Sfantul Mare Mucenic Dimitrie’’ din localitatea Luminita, comuna Corbu,
judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al domnului consilier Halici
Vasile, initiatorul proiectului de hotarare;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
Având în vedere Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii coroborată cu Hotărârea de Guvern
nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii;Legii nr.273/2006 privind finantele
publice locale, actualizata;
În baza prevederilor art.36 alin.4 lit.d) si alin.7 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea
nr. 215 din 2001 republicată- legea administraţiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice in vederea
construirii unei sali de mese pe terenul aferent Bisericii Ortodoxe ,,Sfantul Mare
Mucenic Dimitrie’’ din localitatea Luminita, comuna Corbu, judetul Constanta.

Art.2 Valoarea estimativa aferenta lucrarii se va stabili de o firma specializata,
urmand a se rectifica bugetul local cu suma prevazuta.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul I, anul 2015
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 23.03.2015;
Analizând :
•

Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre ale primarului comunei
Corbu, judeţul Constanţa, domnul Galbinasu Marian,

•

Raportul intocmit de S.C. Senior Accounting Services S.R.L. ;

•

Rapoartele comisiilor de specialitate 1şi 2 din cadrul Consiliului Local al
comunei Corbu , judeţul Constanţa,

Avand in vedere Adresa emisa de ANAF Constanta nr.2372/27.02.2015;
Vazand H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Consiliului local Corbu pe anul 2015;
În temeiul prevederilor art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014–legea bugetului de stat pe
anul 2015;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) si art.45 alin. 1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2015, trimestrul I, după cum urmează :
VENITURI:
11.02
Sume defalcate de tva.................................................................. + 247 566 lei

TOTAL......................................................................................... + 247 566 lei
CHELTUIELI :
Cap.65.10
Cheltuieli personal .................................................................. + 247 566 lei
______________________________________________________________
TOTAL

+247 566 lei

Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza S.C. Senior Accounting Services
S.R.L., firma de contabilitate cu care Primaria comunei Corbu are incheiat
contract de prestari servicii.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la contabilitate, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa 2 la H.C.L. nr.20/23.03.2015

RAPOARTE DE EVALUARE

Nr
crt

Elemente de identificare

Suprafaţă
teren
(mp)

Valoare
Observatii

Euro/mp
lei/mp

1.

Teren intravilan lot 65A, zona Derea,
localit. Corbu, Jud. Constanţa

346

In vederea
concesionării

0,62 lei/mp/an

2.

Teren intravilan Lot 69A, zona Derea
localit. Corbu, Jud. Constanţa

671

In vederea
concesionării

0,65 lei/mp/an

3.

Teren intravilan Lot 88C, zona Derea
Nord, localit. Corbu,Jud. Constanţa

333

In vederea
concesionării

0,62 lei/mp/an

4.

Teren intravilan lot 4, careu E, zona Islaz,
localit. Corbu ,Jud. Constanţa

300

In vederea
concesionării

1,15 lei/mp/an

5.

Teren intravilan str.Pacii nr.2bis, localit.
Corbu, Jud. Constanţa

48

In vederea
concesionării

0,88 lei/mp/an
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