R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU - CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unor
terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect
edificarea de locuinte
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,
23.04.2015;
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 prevederile art.13 alin.1, art.16-18 lit.b) si art.20-22 din Legea
nr.50/1991, republicata, actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
In temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b) si c) ; art.45 alin.1) ; art.123 alin.1) si alin.2) din
Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unor terenuri
intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect edificarea de
locuinte in comuna Corbu, judetul Constanta.
Art.2 Terenurile ce fac obiectul licitatiei publice deschise, pretul de pornire si pasul de strigare
sunt identificate conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare, iar terenurile vor fi
concesionate pe toata durata existentei constructiei.
Art.3 Aprobarea documentatiei de participare la licitatia publica deschisa prevazuta in anexa
nr.2 -caietul de sarcini- ce face parte integranta din prezenta hotarare care va putea fi
achizitionat la pretul de 50 lei.
Art.4 Taxa de inscriere la licitatie este de 150 lei, iar garantia de participare este de 200 lei.

Art.5 Valoarea rezultata in urma licitatiei va fi actualizata anual prin aplicarea coeficientului de
inflatie.
Art.6 Componenta comisiei de licitatie si a comisiei de contestatii precum si data si locul
organizarii
licitatiei
vor
fi
stabilite
prin
dispozitia
primarului.
Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insarcineaza Compartimentul Urbanism şi
amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei.
Art.8 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 12 voturi ,,pentru’’, 2 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea 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,
23.04.2015;
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 suplimentarii H.C.L. nr.94/2013 cu suprafetele de teren prevazute in anexele
nr.1 si 2 ce fac 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 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii
Sud-Est”
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,
23.04.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Juridic si resurse umane 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 O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, actualizata;
În temeiul prevederilor art. 11, 12, 13, ale art. 36 al. 2 lit. e), alin. (7), lit. c) şi ale art. 92 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 - Se aprobă asocierea comunei Corbu, prin Consiliul Local Corbu, în cadrul Asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii Sud-Est”, persoană juridică de drept
român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată si
actualizata.
Art. 2 - Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Biroul European
al Regiunii Sud-Est” în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii Sud-Est” în forma prevăzută în Anexa 2
la prezenta hotărâre.
Art. 3 - Asociaţia de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii Sud-Est” va avea
sediul în România, Aleea Obcina Mică nr. 5, bl. A5, ap. 55, sector 6, București şi un patrimoniu
iniţial de 10.500 (zece mii cinci sute) RON. Se aprobă participarea Consiliului Local Corbu la
patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 500 RON.
Art. 4 - Se împuterniceşte Domnul Galbinasu Marian, primar al comunei Corbu cetăţean român,

născut(ă) la data de 14.03.1967 in comuna Corbu, judetul Constanta domiciliat(ă) în comuna
Corbu, str.Principala nr.313, posesor al C.I. seria KT, nr. 929799, eliberat(ă) de SPCLEP
Navodari la data de 24.03.2011, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Corbu,
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii
Sud-Est”, anexate la prezenta hotărâre.
Art. 5 - Se împuterniceşte Domnul Avramescu Manuel, cetăţean român, născut la data de
16.06.1976 în Municipiul București, sector 8, domiciliat în Municipiul București, Str. Vintilă
Mihăilescu nr. 20, bl. 64, ap. 158, sector 6, posesor al C.I. seria RT, nr. 413988, eliberată de
SPCEP S6 biroul nr. 1 la data de 08.06.2006, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege
pentru înregistrarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii SudEst” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sectorului 6.
Art.6 - Se împuternicește Domnul IUTU MARIAN, consilier personal al primarului comunei
Corbu să reprezinte comuna Corbu în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară “Biroul European al Regiunii Sud-Est”.
Art.7- 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 d-lui Iutu Marian si un exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul
propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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ANEXA NR 2 LA H.C.L. NR.37/23.04.2015
STATUTUL
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
“Biroul European al Regiunii Sud-Est”
Membrii fondatori:
Comuna 23 August, prin Consiliul Local al comunei 23 August, cu sediul în Strada George
Călinescu nr. 50, Comuna 23 August, județul Constanța, cod 907005, reprezentat de Mitrana
Mugur-Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. ................
Comuna Albești, prin Consiliul Local al comunei Albești, cu sediul în Șos. Mangaliei nr. 31,
Comuna Albești, județul Constanța, cod 907020, reprezentat de Moldovan Gheorghe, în calitate
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Orașul Băneasa, prin Consiliul Local al Orașului Băneasa, cu sediul în Strada Trandafirilor nr.
101, Băneasa, județul Constanta, cod 907035, reprezentat de Marin Ion, în calitate de Primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Berteștii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Berteștii de Jos, cu sediul în Berteștii
de Jos, Strada Principală nr. 27, județul Brăila, cod 817010, reprezentat de Capbun Costel
Florinel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.
................
Comuna Casimcea, prin Consiliul Local al comunei Casimcea, cu sediul în comuna Casimcea,
strada Principală nr. 28, județul Tulcea, cod 827025, reprezentat de Gheorghe Țilincă, în calitate
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................
Orașul Cernavodă, prin Consiliul Local al Orașului Cernavodă, cu sediul în Strada Ovidiu nr. 11,
Cernavoda, județul Constanta, cod 905200, reprezentat de Hânsă Gheorghe, în calitate de
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Comana, prin Consiliul Local al comunei Comana, cu sediul în Strada Principală nr.
13, Comuna Comana, județul Constanța, cod 907080, reprezentat de Adam Ion, în calitate de
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Corbu, prin Consiliul Local al comunei Corbu, cu sediul în Strada Principala nr. 38,

Comuna Corbu, județul Constanța, cod 907085, reprezentat de Gălbinașu Marian, în calitate de
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Fântânele, prin Consiliul Local al comunei Fântânele, cu sediul în Strada Basarabia nr.
85, Comuna Fântânele, județul Constanța, cod 907071, reprezentat de Popescu Gheorghe, în
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Jariștea, prin Consiliul Local al comunei Jariștea, cu sediul în comuna Jariștea, strada
Principală nr. 2, județul Vrancea, cod 627180, reprezentat de Toma Cătălin Dumitru, în calitate
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................
Comuna Limanu, prin Consiliul Local al comunei Limanu, cu sediul în Strada Castanului nr. 32,
Comuna Limanu, județul Constanța, cod 907160, reprezentat de Urdea Nicolae Iustin, în calitate
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Municipiul Medgidia, prin Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Strada Decebal
nr.35, Medgidia, județul Constanta, cod 905600, reprezentat de Marian Iordache, în calitate de
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Mereni, prin Consiliul Local al comunei Mereni, cu sediul în Strada Libertății nr. 112,
Comuna Mereni, județul Constanța, cod 907180, reprezentat de Chiriac Gheorghe, în calitate de
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Mihai Viteazu, prin Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu, cu sediul în Strada
Principală nr.46, Comuna Mihai Viteazu, județul Constanța, cod 907190, reprezentat de
Grameni Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. ................
Comuna Mihail Kogălniceanu, prin Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, cu sediul în
Strada Tudor Vladimirescu nr. 42, Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, cod 127502,
reprezentat de Belu Ancuța-Daniela, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii, cu sediul în Comuna
Movila Miresii, Strada Orizont nr. 773, Județul Brăila, cod 817100, reprezentat de Panțuru
Dumitru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. .................
Comuna Nicolae Bălcescu, prin Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu, cu sediul în
Strada Carol I nr 26, Comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța, cod 907210, reprezentat de
Bălan Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. ................
Comuna Oltina, prin Consiliul Local al Comunei Oltina, cu sediul în Strada Lalelelor nr. 742,
Comuna Oltina, județul Constanța, cod 907215, reprezentat de Chirciu Gheorghe, în calitate de
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................

Comuna Puiești, prin Consiliul Local al Comunei Puiești, cu sediul în Comuna Puiești, Sat
Puieștii de Jos, Strada nr. 1, nr. 44, județul Buzău, cod 127502, reprezentat de Leaua Florin
Iulian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.
................
Orașul Techirghiol, prin Consiliul Local al Orașului Techirghiol, cu sediul în Strada Dr. Victor
Climescu, nr. 24, Techirghiol, județul Constanta, cod 906100, reprezentat de Stan Viorel-Adrian,
în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.
................
Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci, cu sediul în Tecuci, Strada 1
Decembrie 1918 nr. 66, județul Galați, cod 805300, reprezentat de Țuchel Gerhardt Daniel, în
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……….
Denumiți colectiv “Membrii Fondatori” şi individual “Membru Fondator”
Având în vedere că:
-

-

-

-

Între legislația europeană, fondurile europene și investițiile străine sau capacitatea
administrativă există legături directe, toate fiind interconectate sub forma “afacerilor
europene”, iar 75% din legislația aplicată în România își are originea la Bruxelles.
Bruxelles-ul este al doilea oraş din lume ca şi relaţii diplomatice şi lobby, după
Washington
În 2008, la Bruxelles existau 218 birouri de reprezentare regională ale țărilor membre UE,
dar nu numai. Astăzi există peste 400. Polonia are 18 birouri regionale reprezentate la
Bruxelles, Croația (care nu este membră UE) are 6 (ex.: EU Liaison Office of the Region
of Istria, Dubrovnik Neretva County Office), Bosnia-Herțegovina (care nu este membră
UE) are 2 (ex.: Sarajevo Canton - Representation Office), Turcia este și ea reprezentată
de mai multe astfel de birouri (ex.:Union of Municipalities of Marmara). În același timp,
România nu are niciun birou de reprezentare la Bruxelles a autorităților locale de la
nivelul unei regiuni.
În condițiile de concurență din partea altor state și regiuni, combinate cu prezența total
insuficientă a României în locurile unde se creează oportunități și se decid politici, este
foarte greu ca interesele și nevoile agricultorilor sau producătorilor tradiționali, ale
pensiunilor turistice sau atelierelor de producție, ale industriei de toate felurile, ale
autorităților locale și ale tuturor celorlalți actori locali de dimensiuni mai mici sau mai mari
să ajungă să fie reprezentate și să găsească răspunsuri potivite și favorabile.
Concurența internă, concurența la nivel european și cerințele tot mai crescute de
dezvoltare obligă la implementarea de noi soluții la nivelul regiunilor din România, care să
crească valoarea fondurilor atrase, să identifice noi surse de finanțare și să reprezinte
interesele atorilor locali și regionali (autorități locale, fermieri, proprietari de unități
turistice, mici producători, IMM-uri etc.) neintermediat.

Ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000

cu privire la asociaţii şi fundaţii, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Biroul
European al Regiunii Sud-Est” (denumită în cele ce urmează „Asociaţia”), în scopul de a
maximiza oportunitățile de atragere de fonduri și dezvoltare locală oferite de apartenența la
Uniunea Europeană pentru autoritățile locale, cetățenii și firmele din Regiunea Sud-Est.
CAPITOLUL I – DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI
Art. 1. – Denumirea Asociaţiei este Asociația de dezvoltare intercomunitară “Biroul
European al Regiunii Sud-Est”,
Art. 2. – (1) Sediul Asociaţiei este în România, București, Aleea Obcina Mică nr. 5, bl. A5, ap.
55, sector 6, cod poștal 061585.
(2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc în baza unei Hotărâri a Adunării Generale a
Asociaţiei.
Art. 3. – Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
CAPITOLUL II – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art. 4. – Asociaţia are ca scop maximizarea oportunităților de atragere de fonduri și dezvoltare
locală oferite de apartenența la Uniunea Europeană pentru autoritățile locale, cetățenii și firmele
din Regiunea Sud-Est.
Părţile declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este legat de interesul
general al locuitorilor, agricultorilor sau producătorilor tradiționali, al pensiunilor turistice sau
atelierelor de producție, al industriei de toate felurile, al autorităților locale și al tuturor celorlalți
actori locali de dimensiuni mai mici sau mai mari dimensiuni din Regiunea Sud-Est, de a
răspunde favorabil cerințelor tot mai crescute de dezvoltare ce obligă la implementarea de noi
soluții la nivelul regiunilor din România, care să crească valoarea fondurilor atrase, să identifice
noi surse de finanțare și să reprezinte interesele atorilor locali și regionali neintermediat.
Art. 5. – Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
a) reprezentarea autorităților locale, a firmelor și a altor structuri asociative din Regiunea
Sud-Est direct la nivelul instituțiilor europene prezente la Bruxelles
b) afilierea Asociației la alte structuri europene similare în vederea sprijinului reciproc
c) deschiderea unui birou de reprezentare al Asociației la Bruxelles
d) accesarea de finanțări nerambursabile în folosul membrilor structurii neguvernamentale,
direct de la instituțiile europene
e) atragerea de investiții private în zonele reprezentate în cadrul asocierii
f) dezvoltarea de parteneriate la nivel european în beneficiul Membrilor Asociației
g) asigurarea de know-how, asistență tehnică și consultanță pentru Membrii Asociației în
vederea atragerii de finanțări nerambursabile, derulării de proiecte și dezvoltării
h) reprezentarea intereselor locale și a oportunităților de dezvoltare și afaceri la nivelul
instituțiilor europene

CAPITOLUL III – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din patrimoniul iniţial, pe de o parte, şi din
patrimoniul propriu necesar acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării
activităţilor proprii.
(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 10.500 (unsprezece mii cinci sute) RON, constituit din
contribuţia în numerar a Membrilor Fondatori, după cum urmează:
- Comuna 23 August, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Albești, județul Constanța – 500 RON
- Orașul Băneasa, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Berteștii de Jos, județul Brăila – 500 RON
- Comuna Casimcea, județul Tulcea – 500 RON
- Orașul Cernavodă, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Comana, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Corbu, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Fântânele, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Jariștea, județul Vrancea – 500 RON
- Comuna Limanu, județul Constanța – 500 RON
- Municipiul Medgidia, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Mereni, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Mihai Viteazu, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Movila Miresii, județul Brăila – 500 RON
- Comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Oltina, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Puiești, județul Buzău – 500 RON
- Orașul Techirghiol, județul Constanța – 500 RON
- Municipiul Tecuci, județul Galați – 500 RON
(3) Patrimoniul Asociatiei se poate majora prin cresterea cotei de participare a Membrilor,
donatii, precum si alte cai legale de dobandire a proprietatii, prevazute de art.46 din O.G.
26/2000.
Art. 7. – (1) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:
a) Cotizaţiile Membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele Autorităţilor Locale;
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) Donaţii, sponsorizări sau legate;
d) Orice alte surse legale de venituri.
(2) Cotizația anuală a fiecărui Membru va reflecta numeric populația unității administrativteritoriale și se stabilește după cum urmează:
- 500 lei/an pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este sub 3.000 de
locuitori
- 750 lei/an pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este între 3.001 și
7.000 de locuitori
- 1.000 lei/an pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este între 7.001 și
13.000 de locuitori

2.000 lei/an pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este între 13.001 și
25.000 de locuitori
- 4.000 lei/an pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este între 25.001 și
50.000 de locuitori
- 8.000 lei/an pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este peste 50.000 de
locuitori
(3) În cazul Membrilor care nu sunt unității administrativ-teritoriale, cotizația anuală se stabilește
după cum urmează:
- 1.000 lei/an pentru Asociații
- 2.000 lei/an pentru Fundații
- 2.500 lei/an pentru firmele cu statut de microîntreprindere aşa cum sunt definite în
legislaţia UE (Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)
- 5.000 lei/an pentru firmele cu statut de întreprindere mică, aşa cum sunt definite în
legislaţia UE (Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)
- 10.000 lei/an pentru firmele cu statut de întreprindere mijlocie, aşa cum sunt definite în
legislaţia UE (Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)
- 25.000 lei/an pentru firmele cu statut de întreprindere mare, aşa cum sunt definite în
legislaţia UE (Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)
(4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.
-

Art. 8. – Asociaţia nu va desfăşura activităţi economice directe.
Art. 9. – Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL IV - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Art. 10. – Membrii Asociației au următoarele drepturi:
a) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
b) Să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociaţiei;
c) Să primească la cerere toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.
Art. 11. – Membrii Asociației au următoarele obligaţii:
a) Să respecte Statutul, Actul Constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
b) Să plătească cotizaţia anuală;
c) Să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie;
d) Să desemneze un reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei.
Art. 12. (1) Pot deveni Membri ai Asociației persoanele juridice cu sediul în Regiunea de
Dezvoltare Sud-Est.
(2) Membrii Asociației pot fi:
a) Membri fondatori - care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii
Asociației.
b) Membri asociați - care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de
primire motivate către Adunarea Generală, abilitată să se pronunțe asupra admiterii de
noi membri. În caz de refuz, Adunarea nu este obligată să își motiveze decizia.

Art. 13. – (1) Calitatea de Membru încetează în cazul retragerii din Asociaţie.
(2) Dacă oricare dintre Membri doreşte să se retragă din Asociaţie, această Parte va notifica
Preşedintelui Asociaţiei şi celorlalţi Membri intenţia sa.
(3) Preşedintele Asociaţiei va convoca Adunarea Generală în cel mult 30 zile de la data
retragerii unuia dintre Membri.
CAPITOLUL V – ORGANELE ASOCIAŢIEI
Adunarea Generală al Asociaţiei
Art. 14. – (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi
reprezentanţii desemnaţi de Membrii Asociației.
(2) Fiecare Membru al Asociației va desemna un reprezentant în Adunarea Generală a
Asociaţiei. Mandatul reprezentaţilor este valabil de la data numirii acestora până la data înlocuirii
lor.
(3) Fiecare Membru al Asociației va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea
permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.
(4) Hotărârile de numire/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, Părţilor şi Adunării
Generale în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii lor.
Art. 15. – Adunarea Generală alege, pe baza propunerilor venite din partea persoanelor
desemnate ca reprezentanți ai Membrilor Asociației în Adunarea Generală, un Preşedinte al
Asociaţiei care are atribuţiile prevăzute în prezentul Statut şi care reprezintă Asociaţia în
raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.
Art. 16. - (1) – Adunarea Generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin Adunării Generale
conform art. 21 al. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2001 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul Statut.
(2) Principalele atribuţii ale Adunării Generale a Asociaţiei sunt:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada anterioară,
situaţiile financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul încheiat şi proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;
e) înfiinţarea de birouri de reprezentare, filiale sau alte sedii secundare;
f) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;
g) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare;
h) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie şi a retragerii unor membri din Asociaţie;
i) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.
Art. 17. – Membrii Adunării Generale sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

Art. 18. – (1) Adunarea Generală va fi convocată cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este
necesar, de către Preşedintele Asociaţiei sau la cererea unei treimi din numărul membrilor
acesteia.
(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 15 zile calendaristice
înainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei.
(3) Participanţii la şedinţele Adunării Generale vor fi reprezentanţii numiţi de Membrii Asociației.
(4) Şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei vor fi conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în
absenţa acestuia de persoana desemnată de Adunarea Generală dintre membrii săi.
(5) Adunarea Generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta
procesul verbal al şedinţei.
(6) Procesul verbal este semnat de Preşedinte şi de secretar. O copie a procesului verbal va fi
transmisă, în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărui Membru al
Asociației, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă. De
asemenea Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria
pagină de internet.
Art. 19. – (1) Fiecare membru al Adunării Generale are un vot egal în Adunarea Generală.
Dreptul de vot nu poate fi transmis.
(2) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale se iau în prezenţa a 3/4 din membri şi cu
majoritatea voturilor membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit,
Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile
calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea
Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi.
Consiliul Director
Art. 20. - (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din
Preşedintele Asociaţiei, un Vicepresedinte şi 5 (cinci) membri numiţi de Adunarea Generală, pe
o perioada de 4 ani, pe baza propunerilor venite din partea persoanelor desemnate ca
reprezentanți ai Membrilor Asociației în Adunarea Generală.
(2) Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedinte al Consiliul Director.
(3) Membrii Consiliului Director pot avea și calitatea de angajați ai Asociației.
(4) Consiliul Director poate dispune delegarea de atribuţii Directorul Executiv al Asociaţiei.
Art. 21. - Consiliul Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la
propunerea Preşedintelui Asociaţiei. În exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director:
a) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
b) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
al exerciţiului financiar viitor;
c) respectă obligaţiile legale în numele şi pe seama Asociaţiei;
d) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei strategia Asociației;
e) înfiinţează Aparatul Tehnic pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, finanţat din resursele
acesteia;
f)
stabilește organigrama şi cuantumul salariilor, indemnizaţiilor şi premiilor pentru personalul
angajat al Asociației;

g)
h)

angajează Directorul Executiv al Asociaţiei;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 22. – Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Art. 23. – (1) Consiliul Director lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă
decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(2) Deciziile Consiliului Director se consemnează în Registrul de decizii care se păstrează la
Preşedintele Consiliului.
(3) Procesele verbale de şedinţă se semnează de toţi membrii Consiliului Director prezenţi.
Art. 24. – (1) Preşedintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generală a Asociaţilor.
(2) Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii principale:
a) verifică respectarea şi îndeplinirea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a
Asociaţiei şi deciziile Consiliul Director;
b) monitorizează funcţionalitatea, integritatea şi condiţiile de utilizare a bunurilor deţinute de
Asociaţie în administrare şi exploatare, respectiv a bunurilor proprietate a Asociaţiei;
c) aproba în numele Asociaţiei deschiderea de conturi şi efectuarea de menţiuni în contul
Asociaţiei
d) convoacă Consiliul Director trimestrial sau ori de câte ori este nevoie;
e) întocmeşte ordinea de zi a şedinţei Consiliului Director şi conduce lucrările acestuia;
(3) Preşedintele Consiliului Director poate delega atribuţii Directorul Executiv al Asociaţiei
(4) Preşedintele Consiliului Director îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de Statutul
Asociației și de legislaţia în vigoare.
Aparatul Tehnic al Asociaţiei
Art. 25. – (1). Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un Aparat
Tehnic propriu.
(2). Aparatul Tehnic va fi condus de un Director Executiv numit de Consiliul Director. Membrii
Aparatului Tehnic vor avea statut de salariaţi ai Asociaţiei.
Art. 26. – (1). Conducerea activităţii curente a Asociaţiei este asigurată de Directorul Executiv
numit de către Consiliul Director.
(2). Directorul Executiv asigură conducerea activităţii curente a Asociaţiei în baza unui contract
individual de muncă.
(3). Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de Consiliul Director, Directorul
Executiv dispune de următoarele prerogative:
a) conduce nemijlocit şi efectiv întreaga activitate curentă a Asociaţiei.
b) urmăreşte realizarea întocmai a deciziilor Consiliului Director.
c) reprezintă Asociaţia în relaţia cu terţii.
d) asigură realizarea obiectivelor Asociaţiei propuse de Consiliul Director şi aprobate de
Adunarea Generală a Asociaţiei.
e) organizează gestiunea mijloacelor materiale şi financiare ale Asociaţiei;

f) reprezintă Asociaţia în încheierea şi derularea contractelor şi îşi asumă drepturi şi
obligaţii în numele Asociaţiei;
g) autorizează efectuarea cheltuielilor şi plăţilor Asociaţiei
h) păstrează şi foloseşte ştampila Asociaţiei.
i) selectează, angajează şi concediază personalul salariat al aparatului tehnic al Asociaţiei,
cu respectarea legislaţiei muncii. În îndeplinirea acestor atribuţii Directorul Executiv
semnează cu personalul angajat contracte individuale de muncă sau convenţii civile,
actele adiţionale la acestea şi fişele de post. Aprobă deciziile de personal, anchetele
disciplinare, deciziile de încetare a contractelor individuale de muncă sau a convenţiilor
civile.
j) urmăreşte modul de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite personalului
Aparatului Tehnic.
k) stabileşte competenţele şi răspunderile pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice, a
relaţiilor dintre ele şi face delegări de competenţă.
l) aprobă normele de disciplină a muncii şi administrativă din unitate.
m) propune spre aprobare Consiliului Director stimularea personalului pentru activitatea
depusă în cadrul Asociaţiei.
n) propune spre aprobare Consiliului Director Regulamentul de Funcționare și Regulamentul
de Ordine Interioară al Asociaţiei.
o) propune Consiliului Director modificarea structurii organizatorice a Aparatului Tehnic
p) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociației.
q) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, conform legii.
r) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale.
s) aprobă operaţiunile de cumpărare de bunuri, servicii și lucrări.
t) gestionează mijloacele materiale şi financiare ale Asociaţiei şi utilizarea optimă a
acestora.
u) semnează în numele Asociaţiei contractele comerciale cu prestatorii/furnizorii de servicii
şi produse (apă, canal, electricitate, gaz, telefonie, birotică etc.) necesare desfăşurării în
bune condiţii a activităţii Asociaţiei;
v) aprobă procedurile de achiziţionare a dotărilor necesare funcţionării Asociaţiei;
w) informează trimestrial Consiliul Director şi membrii Asociaţiei asupra modului de stabilire,
angajare şi efectuare a cheltuielilor curente necesare funcţionării şi rezolvării activităţii
Asociaţiei.
x) stabileşte măsurile ce trebuiesc luate în orice situaţii pentru bunul mers al Asociaţiei şi
creşterea eficienţei întregii activităţi.
y) rezolvă orice alte sarcini primite de la Consiliul de Director.
Controlul Financiar al Asociaţiei
Art. 27. – (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o Comisie de Cenzori
formată din minim 3 membri, pe baza propunerilor venite din partea persoanelor desemnate ca
reprezentanți ai Membrilor Asociației în Adunarea Generală, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, cu
posibilitatea prelungirii.
(2) Mandatul Cenzorilor încetează la expirarea duratei sale, prin demisie, prin revocare sau în
cazul imposibilităţii acestora de a-şi exercita atribuţiile

(3) Comisia de Cenzori are următoarele atribuții:
a) verifică îndeplinirea condiţiilor statutare privind prezenţa şi votul în adunările generale ale
Asociaţiei;
b) verifică execuţia bugetară, propunerile pentru proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul următor şi propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul în curs;
c) verifică, cel puţin o dată pe semestru, gestiunea Asociaţiei, stabilirea şi încasarea cotelor
de contribuţie la cheltuielile Asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de
procese-verbale;
d) verifică dacă registrele Asociaţiei îndeplinesc condiţiile legale necesare desfăşurării
corespunzătoare a managementului financiar;
e) întocmeşte, pe baza verificărilor efectuate, şi prezintă Adunării Generale a Asociaţiei
rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei, propunând anual
descărcarea de gestiune a Consiliului Director şi a Președintelui Asociaţiei;
f) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei sau, după caz, Consiliului Director
programe, proiecte de programe cu măsuri necesare desfăşurării managementului
financiar;
g) propune recuperarea, în condiţiile legii, a pagubelor produse de personalul ce deserveşte
Asociaţia sau de membri ai acesteia.
h) recomandă Consiliului Director sesizarea instanţelor de urmărire penală, când constată
săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-contabilă;
(4) Cenzorii pot avea și calitatea de angajați ai Asociației.
CAPITOLUL VI –DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 28. – Asociaţia se dizolvă :
- de drept;
- prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;
- prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 29. – Asociaţia se dizolvă de drept prin:
- imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în
termen de 6 (șase) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se producere schimbarea
acestui scop;
- imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu
prezentul Statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care
Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
- reducerea numărului de membri sub limita de trei, dacă acesta nu a fost completat în
termenul legal prevăzut în acest scop.
Art. 30. – Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente când:
- scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
- realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
- Asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;
- Asociaţia a devenit insolvabilă.
Art. 31. – Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 32. – (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE
Art. 33. – (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Adiţionale semnate de
reprezentanţii tuturor Părţilor, special împuterniciţi în acest scop.
(2) Prezentul Statut este guvernat de legea română. Ïn situaţia în care intervin modificări ale
legislaţiei în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.
(3) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind
interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi
deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
Prezentul Statut a fost semnat în 28 (douăzeci și opt) de exemplare originale, astăzi, data
autentificării sale.
MEMBRII FONDATORI:
comuna 23 August, județul Constanța
Prin domnul Mitrana Mugur-Viorel
semnătura_____________________
Orașul Băneasa, județul Constanta
Prin domnul Marin Ion

Comuna Albești, județul Constanța
Prin domnul Moldovan Gheorghe
semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Berteștii de Jos, județul
Brăila
Prin domnul Capbun Costel Florinel
semnătura_____________________

Comuna Casimcea, județul Tulcea
Prin domnul Gheorghe Țilincă

Orașul Cernavodă, județul Constanta
Prin domnul Hânsă Gheorghe

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Comana, județul Constanța
Prin domnul Adam Ion

Comuna Corbu, județul Constanța
Prin domnul Gălbinașu Marian

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Fântânele, județul Constanța
Prin domnul Popescu Gheorghe

Comuna Jariștea, județul Vrancea
Prin domnul Toma Cătălin Dumitru

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Limanu, județul Constanța
Prin domnul Urdea Nicolae Iustin

Municipiul Medgidia, județul Constanta
Prin domnul Marian Iordache

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Mereni, județul Constanța
Prin domnul Chiriac Gheorghe

Comuna Mihai Viteazu, județul
Constanța
Prin domnul Grameni Gheorghe
semnătura_____________________

semnătura_____________________
Comuna Mihail Kogălniceanu, județul
Constanța
Prin doamna Belu Ancuța-Daniela

Comuna Movila Miresii, județul Brăila
Prin domnul Panțuru Dumitru

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Nicolae Bălcescu, județul
Constanța
Prin domnul Bălan Viorel

Comuna Oltina, județul Constanța
Prin domnul Chirciu Gheorghe

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Puiești, județul Buzău
Prin domnul Leaua Florin Iulian

Orașul Techirghiol, județul Constanta
Prin domnul Stan Viorel-Adrian

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Municipiul Tecuci, județul Galați
Prin domnul Țuchel Gerhardt Daniel
semnătura_____________________

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU - CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

ANEXA NR 1 LA H.C.L. NR.37/23.04.2015
ACTUL CONSTITUTIV
al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii Sud-Est”
I.

MEMBRII FONDATORI:

Comuna 23 August, prin Consiliul Local al comunei 23 August, cu sediul în Strada George
Călinescu nr. 50, Comuna 23 August, județul Constanța, cod 907005, reprezentat de Mitrana
Mugur-Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. ................
Comuna Albești, prin Consiliul Local al comunei Albești, cu sediul în Șos. Mangaliei nr. 31,
Comuna Albești, județul Constanța, cod 907020, reprezentat de Moldovan Gheorghe, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Orașul Băneasa, prin Consiliul Local al Orașului Băneasa, cu sediul în Strada Trandafirilor nr.
101, Băneasa, județul Constanta, cod 907035, reprezentat de Marin Ion, în calitate de Primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Berteștii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Berteștii de Jos, cu sediul în Berteștii
de Jos, Strada Principală nr. 27, județul Brăila, cod 817010, reprezentat de Capbun Costel
Florinel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.
................
Comuna Casimcea, prin Consiliul Local al comunei Casimcea, cu sediul în comuna Casimcea,
strada Principală nr. 28, județul Tulcea, cod 827025, reprezentat de Gheorghe Țilincă, în calitate
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................
Orașul Cernavodă, prin Consiliul Local al Orașului Cernavodă, cu sediul în Strada Ovidiu nr. 11,
Cernavoda, județul Constanta, cod 905200, reprezentat de Hânsă Gheorghe, în calitate de
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Comana, prin Consiliul Local al comunei Comana, cu sediul în Strada Principală nr.
13, Comuna Comana, județul Constanța, cod 907080, reprezentat de Adam Ion, în calitate de
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Corbu, prin Consiliul Local al comunei Corbu, cu sediul în Strada Principala nr. 38,
Comuna Corbu, județul Constanța, cod 907085, reprezentat de Gălbinașu Marian, în calitate de
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Fântânele, prin Consiliul Local al comunei Fântânele, cu sediul în Strada Basarabia nr.
85, Comuna Fântânele, județul Constanța, cod 907071, reprezentat de Popescu Gheorghe, în
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Jariștea, prin Consiliul Local al comunei Jariștea, cu sediul în comuna Jariștea, strada
Principală nr. 2, județul Vrancea, cod 627180, reprezentat de Toma Cătălin Dumitru, în calitate
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................
Comuna Limanu, prin Consiliul Local al comunei Limanu, cu sediul în Strada Castanului nr. 32,
Comuna Limanu, județul Constanța, cod 907160, reprezentat de Urdea Nicolae Iustin, în calitate
de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Municipiul Medgidia, prin Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Strada Decebal
nr.35, Medgidia, județul Constanta, cod 905600, reprezentat de Marian Iordache, în calitate de
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Mereni, prin Consiliul Local al comunei Mereni, cu sediul în Strada Libertății nr. 112,
Comuna Mereni, județul Constanța, cod 907180, reprezentat de Chiriac Gheorghe, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Mihai Viteazu, prin Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu, cu sediul în Strada
Principală nr.46, Comuna Mihai Viteazu, județul Constanța, cod 907190, reprezentat de
Grameni Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. ................
Comuna Mihail Kogălniceanu, prin Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, cu sediul în
Strada Tudor Vladimirescu nr. 42, Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, cod 127502,
reprezentat de Belu Ancuța-Daniela, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii, cu sediul în Comuna
Movila Miresii, Strada Orizont nr. 773, Județul Brăila, cod 817100, reprezentat de Panțuru
Dumitru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr. .................
Comuna Nicolae Bălcescu, prin Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu, cu sediul în
Strada Carol I nr 26, Comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța, cod 907210, reprezentat de
Bălan Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local nr. ................
Comuna Oltina, prin Consiliul Local al Comunei Oltina, cu sediul în Strada Lalelelor nr. 742,
Comuna Oltina, județul Constanța, cod 907215, reprezentat de Chirciu Gheorghe, în calitate de
Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ................
Comuna Puiești, prin Consiliul Local al Comunei Puiești, cu sediul în Comuna Puiești, Sat
Puieștii de Jos, Strada nr. 1, nr. 44, județul Buzău, cod 127502, reprezentat de Leaua Florin
Iulian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.
................
Orașul Techirghiol, prin Consiliul Local al Orașului Techirghiol, cu sediul în Strada Dr. Victor
Climescu, nr. 24, Techirghiol, județul Constanta, cod 906100, reprezentat de Stan Viorel-Adrian,
în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.
................
Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci, cu sediul în Tecuci, Strada 1
Decembrie 1918 nr. 66, județul Galați, cod 805300, reprezentat de Țuchel Gerhardt Daniel, în
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……….
Denumiți colectiv “Membrii Fondatori” şi individual “Membru Fondator”
s-au asociat și au înființat Asociația de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii
Sud-Est” (denumită în continuare „Asociaţia”) în conformitate cu prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.
II.
DENUMIREA
Denumirea Asociației este Asociaţia de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii
Sud-Est”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 140491 din 11.12.2014, eliberată
de Ministerul Justiţiei.
III.
SEDIUL
Sediul Asociaţiei este în România, București, Aleea Obcina Mică nr. 5, bl. A5, ap. 55, sector 6,
cod 061585.
IV.
DURATA:
Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei Sector 6, București.
V.
VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI
(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, Membrii Fondatori îşi exprimă voinţa de a se
asocia în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii Sud-Est”,
constituită în scopul maximizării oportunităților de atragere de fonduri și dezvoltare locală oferite
de apartenența la Uniunea Europeană pentru autoritățile locale, cetățenii și firmele din
Regiunea Sud-Est.
VI.
PATRIMONIUL INIŢIAL
(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 10.500 (unsprezece mii cinci sute) RON, constituit din
contribuţia în numerar a Membrilor Fondatori, după cum urmează:
- Comuna 23 August, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Albești, județul Constanța – 500 RON
- Orașul Băneasa, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Berteștii de Jos, județul Brăila – 500 RON
- Comuna Casimcea, județul Tulcea – 500 RON
- Orașul Cernavodă, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Comana, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Corbu, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Fântânele, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Jariștea, județul Vrancea – 500 RON
- Comuna Limanu, județul Constanța – 500 RON
- Municipiul Medgidia, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Mereni, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Mihai Viteazu, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Movila Miresii, județul Brăila – 500 RON
- Comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Oltina, județul Constanța – 500 RON
- Comuna Puiești, județul Buzău – 500 RON
- Orașul Techirghiol, județul Constanța – 500 RON
- Municipiul Tecuci, județul Galați – 500 RON

(2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:
e) Contribuţiile Membrilor Fondatori la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile Membrilor şi alte
contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;
f) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
g) Donaţii, sponsorizări sau legate;
h) Orice alte surse legale de venituri.
(3) Cotizația anuală a fiecărui Membru va reflecta numeric populația unității administrativteritoriale și se stabilește după cum urmează:
- 500 lei/an pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este sub 3.000 de
locuitori
- 750 lei/an pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este între 3.001 și
7.000 de locuitori
- 1.000 lei/an pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este între 7.001 și
13.000 de locuitori
- 2.000 lei/an pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este între 13.001 și
25.000 de locuitori
- 4.000 lei/an pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este între 25.001 și
50.000 de locuitori
- 8.000 lei/an pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este peste 50.000 de
locuitori
(4) În cazul Membrilor care nu sunt unității administrativ-teritoriale, cotizația anuală se stabilește
după cum urmează:
- 1.000 lei/an pentru Asociații
- 2.000 lei/an pentru Fundații
- 2.500 lei/an pentru firmele cu statut de microîntreprindere aşa cum sunt definite în
legislaţia UE (Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)
- 5.000 lei/an pentru firmele cu statut de întreprindere mică, aşa cum sunt definite în
legislaţia UE (Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)
- 10.000 lei/an pentru firmele cu statut de întreprindere mijlocie, aşa cum sunt definite în
legislaţia UE (Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)
- 25.000 lei/an pentru firmele cu statut de întreprindere mare, aşa cum sunt definite în
legislaţia UE (Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)
(5) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.
VII.

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL
Conducerea Asociaţiei

Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii
desemnaţi de Membrii Asociației.
Fiecare Membru al Asociației va desemna un reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei.
Mandatul reprezentaţilor este valabil de la data numirii acestora până la data înlocuirii lor.
Sunt desemnați în calitate de membri ai Adunării Generale:
- Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

al Comunei 23 August, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Albești, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Orașului Băneasa, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Berteștii de Jos, județul Brăila, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Casimcea, județul Tulcea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Orașului Cernavodă, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Comana, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Corbu, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Fântânele, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Jariștea, județul Vrancea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Limanu, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Municipiului Medgidia, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. .................

-

Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Mereni, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
- Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Mihai Viteazu, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. .................
- Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. .................
- Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Movila Miresii, județul Brăila, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
- Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Nicolae Bălcescu, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. .................
- Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Oltina, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
- Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Comunei Puiești, județul Buzău, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
- Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Orașului Techirghiol, județul Constanța, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
- Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant
al Municipiului Tecuci, județul Galați, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr. .................
Conducerea si administrarea Asociatiei va fi asigurata de catre Adunarea Generala si
Consiliul Director format din Presedinte, Vicepreședinte si cinci membri.
Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile
prevăzute în statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia
situaţiilor în care se prevede expres altfel
Administrarea Asociaţiei
Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din Preşedintele
Asociaţiei, Vicepreședinte şi încă 5 (cinci) membri numiţi de către Adunarea Generală, pe o

perioada 4 (patru) ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor Membrilor Asociaţiei, utilizând principiul
reprezentării prin rotaţie.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliului Director:
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant al …,
județul …, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................,
Președintele Asociației
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant al …,
județul …, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................,
Vicepreședintele Asociației
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant al …,
județul …, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant al …,
județul …, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant al …,
județul …, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant al …,
județul …, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant al …,
județul …, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................
Adunarea Generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile
prevăzute în statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia
situaţiilor în care se prevede expres altfel.
Controlul Financiar al Asociaţiei
Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o Comisie de Cenzori formată din
minim 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 2 (doi) ani, cu posibilitatea
prelungirii.
Membrii primei Comisii de Cenzori sunt:
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant al …,
județul …, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la
data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant al …,
județul …, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................
Domnul / Doamna [nume și prenume], [date de identificare: cetățean român, născut la

data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., reprezentant al …,
județul …, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .................
VIII. DOBÂNDIREA PERSONALITĂȚII JURIDICE
Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte
Domnul Avramescu Manuel, cetăţean român, născut la data de 16.06.1976 în Municipiul
București, sector 8, domiciliat în Municipiul București, Str. Vintilă Mihăilescu nr. 20, bl. 64, ap.
158, sector 6, posesor al C.I. seria RT, nr. 413988, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 1 la data
de 08.06.2006.
Modificarea Actului Constitutiv
IX. Modificarea actului constitutiv al Asociatiei se face prin hotararea Adunarii Generale .
Prezentul act constitutiv a fost redactat în 28 (douăzeci și opt) de exemplare originale, azi,
data autentificării.

MEMBRII FONDATORI

Comuna 23 August, județul Constanța
Prin domnul Mitrana Mugur-Viorel

Comuna Albești, județul Constanța
Prin domnul Moldovan Gheorghe

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Orașul Băneasa, județul Constanta
Prin domnul Marin Ion

Comuna Berteștii de Jos, județul Brăila
Prin domnul Capbun Costel Florinel
semnătura_____________________

semnătura_____________________
Comuna Casimcea, județul Tulcea
Prin domnul Gheorghe Țilincă

Orașul Cernavodă, județul Constanta
Prin domnul Hânsă Gheorghe

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Comana, județul Constanța
Prin domnul Adam Ion

Comuna Corbu, județul Constanța
Prin domnul Gălbinașu Marian

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Fântânele, județul Constanța
Prin domnul Popescu Gheorghe

Comuna Jariștea, județul Vrancea
Prin domnul Toma Cătălin Dumitru

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Limanu, județul Constanța
Prin domnul Urdea Nicolae Iustin

Municipiul Medgidia, județul Constanta
Prin domnul Marian Iordache

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Mereni, județul Constanța
Prin domnul Chiriac Gheorghe

Comuna Mihai Viteazu, județul
Constanța
Prin domnul Grameni Gheorghe
semnătura_____________________

semnătura_____________________
Comuna Mihail Kogălniceanu, județul
Constanța
Prin doamna Belu Ancuța-Daniela

Comuna Movila Miresii, județul Brăila
Prin domnul Panțuru Dumitru

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Nicolae Bălcescu, județul
Constanța
Prin domnul Bălan Viorel

Comuna Oltina, județul Constanța
Prin domnul Chirciu Gheorghe

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Comuna Puiești, județul Buzău
Prin domnul Leaua Florin Iulian

Orașul Techirghiol, județul Constanta
Prin domnul Stan Viorel-Adrian

semnătura_____________________

semnătura_____________________

Municipiul Tecuci, județul Galați
Prin domnul Țuchel Gerhardt Daniel
semnătura_____________________

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU – CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu pentru urmatoarele 3
luni
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,
23.04.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de secretarul comunei Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile art. 9 si art.10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Având in vedere prevederile art.35, art.41 si art.47 din Legea nr.215/2001-legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu in persoana domnului
CRIVEANU JEAN pentru o perioada de 3 luni care va conduce sedintele Consiliului Local si va
semna hotararile adoptate de acesta.
Art.2 Consilierul local ales presedinte de sedinta poate fi schimbat din functie la initiativa a cel
putin unei treimi din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in functie.
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 d-lui Criveanu Jean 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 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.

NR. 36
DATA 23.04.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU – CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.13/09.02.2015 referitoare la prelungirea, prin act
aditional a unor contracte de inchiriere precum si incheierea unor noi contracte in baza
O.U.G. nr.34/2013
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,
23.04.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de secretarul comunei Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere Extrasul de Carte funciara pentru informare nr.109984 din 25.10.2012
pentru terenul in suprafata de 4096331 mp situat in parcela Ps 566 intabulat de Statul romandomeniu public si administrat de A.R.B.D.D. Tulcea.
Tinand cont de faptul ca H.C.L. nr.13/09.02.2015 privind aprobarea prelungirii, prin act
aditional a unor contracte de inchiriere precum si incheierea unor noi contracte in baza O.U.G.
nr.34/2013.nu a fost pusa in aplicare si nici nu a 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. 13/09.02.2015 privind aprobarea prelungirii, prin act
aditional a unor contracte de inchiriere precum si incheierea unor noi contracte in baza O.U.G.
nr.34/2013.
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
radierii din Cartea funciara nr.109984 comuna Corbu a terenului in suprafata de 4096331 mp
intabulat de Statul roman-domeniu public si administrat de A.R.B.D.D. Tulcea.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insarcineaza Compartimentul Urbanism şi
amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei.
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 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.

NR. 44
DATA 23.04.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU-CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

HOTĂRÂRE
privind continuarea participarii comunei Corbu, in calitate de membru al Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana Constanta’’
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,
23.04.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Juridic si resurse umane din cadrul Primariei
- 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 Zona Metropolitana
Constanta nr.326/27.03.2015 inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.2489/02.04.2015;
In temeiul prevederilor O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2 lit.e) si alin.7) lit.,,c’’ si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea continuarii participarii comunei Corbu, in calitate de membru al Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana Constanta’’.
Art.2 Aprobarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana
Constanta’’, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Imputernicirea d-lui Iutu Marian CNP 1590429131241 ca titular si a d-nei Grasu Paula
CNP 2811112132818, ca supleant sa reprezinte UAT comuna Corbu in calitatea acesteia de
membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana Constanta’’.
Art.4 Contributia financiara anuala a comunei Corbu, in calitate de membru al Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana Constanta’’ este in cuantum de 1,3 lei pentru
fiecare cetatean al comunei, conform datelor statistice oficiale ale ultimului Recensamant al
populatiei, si se realizeaza din bugetul local al comunei.

Art.5 Incepand cu data adoptarii prezentei, dispozitiile contrare din H.C.L. nr.109/2006, H.C.L.
nr.110/2006 si H.C.L. nr.169/2008 se abroga.
Art.6 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 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.

NR. 38
DATA 23.04.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU-CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizarii lucrarii ,,Reabilitarea (repararea) drumului comunal Dc 83
Corbu-Vadu’’
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,
23.04.2015;
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;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere prevederile art.19 din O.U.G. nr.34/3006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii, actualizata;
In temeiul H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
In conformitate cu O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.1) si alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea realizarii lucrarii ,,Reabilitarea (repararea) drumului comunal Dc 83 CorbuVadu.
Art.2 Valoarea totala estimata a investitiei este de 172.020 lei, fara T.V.A., suma ce va fi
suportata din bugetul local al 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 Contabilitate si Achizitii publice si un exemplar domnului primar.

Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.

NR. 41
DATA 23.04.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU - CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentatiei in vederea inchirierii prin licitatie publica a unor imobileconstructii si teren aferent ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu pentru
desfasurarea unor activitati de depozitare utilaje agricole si cereale precum si edificarea
de constructii agrozootehnice
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,
23.04.2015;
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.111/13.11.2014 privind aprobarea organizarii unei licitatii
publice in vederea inchirierii unor imobile-constructii si teren aferent situate in comuna Corbu
care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu pentru desfasurarea unor activitati de
depozitare utilaje agricole si cereale.
In temeiul prevederilor art.13 alin.1) si art.16 ale Legii nr.50/1991, republicata, privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor coroborate cu
cele ale Normelor Metodologice din 19 decembrie 2001 de aplicare a Legii nr.50/1991, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In baza dispozitiilor , art.36 al.2, lit.c, al.5, lit.b, art.45 alin.1) art. 115 al.1, lit.b si art.123
al.2) din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile la zi,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea documentatiei de participare la licitatia publica deschisa prevazuta in anexa
nr.1 -caietul de sarcini- ce face parte integranta din prezenta hotarare care va putea fi
achizitionat la pretul de 100 lei.

Art.2 Aprobarea documentatiei de participare la licitatia publica deschisa prevazuta in anexa
nr.2 –studiul de oportunitate - ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Aprobarea pretului de pornire si a pasului de strigare conform anexei nr.3, parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.4 Taxa de inscriere la licitatie este de 200 lei, iar garantia de participare este de 300 lei.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insarcineaza Compartimentul Urbanism şi
amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei.
Art.6 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 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.

NR. 41
DATA 23.04.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU-CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

HOTĂRÂRE
privind acordarea cu titlu gratuit a unui spatiu din imobilul situat in comuna Corbu,
str.Principala nr.23 (Caminul Cultural Corbu de Jos) ce face parte din domeniul public al
comunei Corbu catre Fundatia World Vision in vederea amenajarii si dotarii unui Centru –
atelier de creatie
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,
23.04.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Juridic si resurse umane din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
Avand in vedere cererea Fundatiei World Vision inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.944/09.02.2015 prin care solicita punerea la dispozitie a unui spatiu in vederea infiintarii unui
Centru-atelier de creatie.
In baza dispozitiilor art.36 alin.1) si alin.9); art.45 alin.1) si art.124 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Acordarea cu titlu gratuit a unui spatiu din imobilul situat in comuna Corbu, str.Principala
nr.23 (Caminul Cultural Corbu de Jos) ce face parte din domeniul public al comunei Corbu catre
Fundatia World Vision in vederea amenajarii si dotarii unui Centru –atelier de creatie.
Art.2 Renovarea, amenajarea si dotarea Centrului de creatie va fi suportata in totalitate de
Fundatia World Vision.
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 Juridic si un exemplar domnului primar.

Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 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,
23.04.2015;
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 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:
37.01

Donatii si sponsorizari.....................................................................

+ 23 100 lei

36.02.50
Alte amenzi............................................................................................. + 92 418 lei
TOTAL................................................................................................. + 115 518 lei
CHELTUIELI :
Cap.70.20
Bunuri si servicii ..........................................................................

+ 115 518 lei

_________________________________________________ __________________
TOTAL

+ 115 518 lei

Art.2 Aprobarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantare integrala de la bugetul
local conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 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.4 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 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă’’
din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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Catre,
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL CONSTANTA

In conformitate cu prevederile art.115 alin.7 si art.117 lit.e) din Legea nr.215/2001,
republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, va
inaintam hotararile Consiliului Local Corbu nr. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 si 45 impreuna
cu documentia care a stat la baza adoptarii in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local Corbu
intrunit in data de 23.04.2015 in vederea exercitarii controlului de legalitate.
Cu respect,

SECRETAR,
Jr.Sotreanu Mirela
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OPIS HOTARARI CONSILIUL LOCAL CORBU
SEDINTA ORDINARA DIN 23.04.2015
Nr.crt.
1

Numar
HCL
36

2

37

3

38

4

39

5

40

6

41

7

42

8

43

9

44

10

45

Denumire HCL
alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni
constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ,,Biroul European al
Regiunii Sud-Est’’
continuarea participarii comunei Corbu, in calitate de membru al Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana Constanta
aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii
unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei
Corbu ce are ca obiect edificarea de locuinte
aprobarea documentatiei in vederea inchirierii prin licitatie publica a unor
imobile-constructii si teren aferent ce fac parte din domeniul privat al
comunei Corbu pentru desfasurarea unor activitati de depozitare utilaje
agricole si cereale precum si edificarea de constructii agrozootehnice
aprobarea realizarii lucrarii ,,Reabilitarea (repararea) drumului comunal Dc
83 Corbu-Vadu
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local
Corbu pe Trimestrul I, anul 2015
aprobarea suplimentarii H.C.L. nr.94/2013 referitoare la actualizarea
domeniului privat al comunei Corbu, judetul Constanta
aprobarea revocarii H.C.L. nr.13/09.02.2015 privind aprobarea prelungirii,
prin act aditional a unor contracte de inchiriere precum si incheierea unor
noi contracte in baza O.U.G. nr.34/2013
acordarea cu titlu gratuit a unui spatiu din imobilul situat in comuna Corbu,
str.Principala nr.23 (Caminul Cultural Corbu de Jos) ce face parte din
domeniul public al comunei Corbu catre Fundatia World Vision in vederea
amenajarii si dotarii unui Centru de creatie
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Jr.Sotreanu Mirela
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Anexa 1 la HCL nr…./23.04.2015

SUPLIMENTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN
DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI CORBU

Nr.
Crt.

Denumirea bunului imobil

Elemente de identificare

Valoare
de
inventar

Anul
dobândirii

- lei 1

Teren intravilan
Str. Pescarilor

2

Teren intravilan
Str.Sibioarei nr.11

S = 1.309 mp
Vecinătăţi:
N- teren Consiliul Local
S- str. Pescarilor
E- I.M.R.
V- str. Pescarilor
S= 10.000 mp
Vecinatati:
N- teren Consiliul Local;
S-str.Sibioarei
E- teren Consiliu Local
V- amenajare hidrotehnica 3

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

-

Preluat
prin Legea
nr.
18/1991

-

Preluat
prin Legea
nr.
18/1991
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SUPLIMENTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN
DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI CORBU

Nr.
Crt.

Denumirea bunului imobil

Elemente de identificare

Valoare
de
inventar

Anul
dobândirii

- lei 1

Teren extravilan
Parcela A258

S = 32.910 mp
Vecinătăţi:
N- parcela A 255/1
S- De259
E- drum proiectat
V- drum comunal Dc 83
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prin Legea
nr.
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IMOBILELE CARE FAC OBIECTUL LICITATIEI PUBLICE
Nr.
Crt.

Denumirea bunului imobil

Suprafata

Pretul de pornire
conform raportului de
evaluare

1

Teren intravilan - lot 1

885 mp

0,68 lei/mp/an

886 mp

0,68 lei/mp/an

2.114 mp

0,66 lei/mp/an

Aleea Derelei nr. 3
2

Teren intravilan - lot 2
Aleea Derelei nr. 5

3

Teren intravilan - lot 4
Aleea Derelei nr. 29

4

Magazie – str. Derelei nr. 29

116 mp

93 lei/luna

5

Magazie

671 mp

882 lei/luna

Sopron

477 mp

221 lei/luna

Teren intravilan aferent – lot 6

4.609 mp

1,06 lei/mp/an

Magazie

262 mp

132 lei/luna

Teren intravilan aferent - lot 7

2.363 mp

1,02 lei/mp/an

Magazie

220 mp

44 lei/luna

Teren aferent - lot 12

1.887 mp

1,02 lei/mp/an

220 mp

44 lei/luna

str. Zorilor nr. 2D
6

str. Zorilor nr. 2C
7

Str. Zorilor nr. 1D
8

Magazie

Teren aferent – lot 13

1.370 mp

1,02l lei/mp/an

Magazie

287 mp

176 lei/luna

Teren aferent – lot 14

1.730 mp

1,02 lei/mp/an

Str. Zorilor nr. 1E
9

Str. Zorilor nr. 2E
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Terenurile care fac obiectul licitatiei publice deschise
Nr. lot / Zona

Suprafata

1

Lot 9, zona PUZ Vadu

485,22 mp

Pretul de pornire
conform raportului de
evaluare
Valoare lei/mp/an
0,78

2

Lot 4, zona A Vadu

490 mp

0,78

3

Lot 46, zona A Vadu

975 mp

0,81

4

Lot 73A, zona Derea

368 mp

0,66

Nr.
Crt.
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STUDIU DE OPORTUNITATE
privind inchirierea unor imobile-constructii si teren aferent situate in
comuna Corbu care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu pentru
desfasurarea unor activitati de depozitare utilaje agricole si cereale, precum
si edificarea de constructii agrozootehnice

CAP. I. OBIECTUL INCHIRIERII
Magaziile şi terenurile aferente acestora, care au servit la desfasurarea de lucrari agricole
fostelor CAP – uri, ulterior in baza Legii nr. 18/1991, au trecut in Domeniul Privat al Comunei
Corbu.
Activitatea agricola pe terenurile extravilane se desfasoara de diverse societati agricole,
persoane fizice autorizate si diversi arendasi. Pentru o buna gestionare a utilajelor agricole, a
depozitarii produselor agricole se impune existenta cladirilor special amenajate cu terenuri
aferente, respectiv inchirierea magaziilor cu terenuri aferente situate pe străzile: Zorilor, Derelei
şi Aleea Derelei, comuna Corbu, judeţul Constanţa proprietatea Consiliul Local Corbu conform
HCL nr. 94/2013 si HCL nr. 111/2014.
Cap. II. MOTIVATIA INCHIRIERII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun incirierea magaziilor si
terenurilor aferente, sunt urmatoarele:
- prevederile art. 121 alin 1 si art.123 ali. 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificările
şi completările ulterioare.
- cresterea veniturilor la bugetul local;
Cap. III. CONDIŢIILE INCHIRIERII
Locatarul (chiriaşul) va utiliza, pe durata desfăşurării contractului de închiriere, următoarele
bunuri:
1. Bunuri de retur:

Lot 1 Str. Aleea Derelei nr. 3
Lot 2 Str. Aleea Derelei nr.5
Lot 4, str. Derelei nr. 29- teren

885 mp
886 mp
2114 mp

Magazie str. Derelei nr.25
Lot 6,str. Zorilor nr. 2D magazie
Sopron
Teren
Lot 7,str. Zorilor nr. 2C magazie
Teren

116mp
671 mp
477
4609
262 mp
2363 MP

Lot 12, str. Zorilor nr. 1D magazie
Teren
Lot 13, str. Zorilor nr. 1E magazie
Teren

220 mp
1887 MP
220 mp

Lot 14, str. Zorilor nr. 2E magazie
Teren

1370
287 mp
1730 mp

2.Bunurile achiziţionate de locatar (chiriaş) din fonduri proprii, în perioada derulării
contractului sunt proprietatea acestuia. Aceste bunuri rămân în proprietatea locatarului

(chiriaşului) la încetarea contractului de închiriere, dacă nu fac obiectul intenţiei locatorului de a
le achiziţiona ca bunuri de preluare, situaţie în care locatorul se obligă să asigure cadrul legal al
terenului aferent investiţiei. La încetarea contractului de închiriere bunul imobil ce face obiectul
închirierii împreună cu investiţiile realizate la acesta – bunuri de retur – revin de plin drept şi
libere de sarcini locatorului.
Cap. V. MODALITATEA INCHIRIERII
Procedura de inchiriere propusa este prin licitatie publica deschisa prin care orice
persoana fizică sau juridica de drept privat, care face dovada detinerii sub o forma juridica a
terenului agricol.
Desfasurarea licitatiei publice deschise se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare .
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INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI
privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea inchirierii unor clădiri cu
destinatia de magazii şi a terenurilor aferente in vederea desfasurarii unor activitati de
depozitare utilaje agricole si cereale, precum si edificarea de constructii agrozootehnice
situate în comuna Corbu

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Scopul acestor instrucţiuni este de a creea cadrul organizatoric şi de a asigura
metodologia unitară de prezentare a ofertelor, desfăşurarea licitaţiei şi de adjudecare a închirierii
unor clădiri cu destinaţia de magazii şi a terenurilor aferente aparţinând domeniului privat al
comunei Corbu.
- indentificarea imobilelor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
documentaţie.
CAP. II ORGANIZAREA LICITAŢIEI
2.1. Comuna Corbu iniţiază procedura de închiriere a unor clădiri cu destinaţia de magazii
şi a terenurilor aferente situate pe străzile Zorilor, Derelei şi Aleea Derelei, loc. Corbu, com.
Corbu, jud. Constanţa.
2.2. Închirierea se va face prin procedura licitaţiei publice deschise – licitaţie prin care
orice persoană fizică sau juridică, română sau străină poate prezenta o ofertă
2.3. Anunţul licitaţiei va fi publicat prin grija proprietarului în cotidianul de circulaţie

naţională “Bursa” şi cotidianul de circulaţie locală “Ziua de Constanţa”.
2.4. Licitaţia publică deschisă va avea loc la o dată şi oră stabilită prin Dispoziţie emisă de
Primarul comunei Corbu, la sala de sedinţe a Centrului de tineret din str. Principală, nr. 23 (în
spatele căminului cultural Corbu de Jos)
2.5. Prezentarea ofertelor se face la sediul locatorului până la data de ..............., ora .........
CAP. III STABILIREA COMISIEI DE EVALUARE
3.1. Comisia de analizare şi evaluare a ofertelor se va stabili prin Dispoziţie emisă de
Primarul comunei Corbu, domnul Gălbinaşu Marian.
3.2. Reprezentanţii autorităţii publice locale şi invitaţii care sunt soţ/soţie, rude sau afini
până la gradul IV inclusiv cu persoanele fizice participante la licitaţia publică, cu asociaţii, cu
acţionarii care deţin poziţii de control în societăţile comerciale participante la licitaţia publică,
precum şi cu administratorii sau cenzorii acestora, nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.
3.3. Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să dea o declaraţie de compabilitate,
imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor, care se va păstra la dosarul licitaţiei. În caz de incompatibilitate,
preşedintele comisiei de evaluare va propune înlocuirea persoanei incompatibile.
3.4. Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:
a) analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor depuse
b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia
c) analizarea şi evaluarea oferetelor,
d) întocmirea proceselor – verbale prevăzute la prezentele norme metodologice
e) desemnarea ofertei câştigătoare
3.5. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenta tuturor membrilor.
3.6. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai în baza documentaţiei de
atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
3.7. Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor,
informaţiilor şi documentelor cuorinse în ofertele analizate.
CAP. IV DEPUNEREA OFERTELOR

4.1. CERINŢE IMPUSE DE ORGANIZATOR
1. Ofertanţii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine.
2. Prezentarea ofertelor - condiţii de eligibilitate
Ofertele vor fi redactate în limba română.
Persoanele juridice sau fizice care au litigii cu autoritatea publică, ce are calitatea de
locator, sau care au debite neonorate către Consiliul local al comunei Corbu, nu au dreptul de a
participa la sedinţele de licitaţie publică sau la cele de negociere directă, după caz.
Ofertanţii transmit ofertele lor într-un plic sigilat pe care se va indica obiectul închirierii
pentru care este depusă oferta şi care se înregistreză, în ordinea primirii lor, în registrul “Oferte”,
precizându-se data.
4.2. PLICUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ:
A. Documente pentru ofertanţii persoane fizice:
1. Certificat Fiscal privind impozitele şi taxele locale, emis de Consiliul Local al localităţii în
care domiciliază.
2. Documente care dovedesc identitatea, nume, prenume, adresă;
4. Copie după chitanţele care dovedesc achitarea caietul de sarcini, a taxei de participare
si a garanţiei de participare la licitaţie publica.
B. Documente pentru ofertanţi persoane juridice :
1. Documente care să ateste forma juridică a ofertantului:
- certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza
căruia se află sediul social al ofertantului ;
- certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului;
2. Acte doveditoare a stării materiale şi financiare care să ateste capacitatea de preluare a
închirierii şi de exploatare:
- certificate constatatoare emise de instituţiile abilitate care să confirme achitarea
obligaţiilor exigibile de plată faţă de bugetul local şi bugetul consolidat al statului la zi;
- declaraţie pe proprie răspundere că nu este în procedură de reorganizare sau lichidare
judiciară;
3. Împuternicire pentru reprezentantul societăţii, dacă nu este reprezentantul legal al

acesteia;
4. Copie după chitanţele care dovedesc achitarea caietului de sarcini, a taxei de participare
şi a garanţiei de participare la licitaţie;
De asemenea plicul va conţine şi oferta propriu-zisă şi va fi semnată de ofertantul
persoană fizică/juridică.
Oferta va cuprinde:;
- chiria – în lei/mp/an fara T.V.A.
Ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire, prevăzut în anunţul
publicitar, vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.
Plicul va fi inscripţionat cu:
-

numele sau denumirea ofertantului

-

adresa organizatorului licitaţiei

-

denumirea licitaţie publică deschisă pentru care se depune oferta, respectiv zona în
care se află şi suprafaţa.

Participanţii la licitaţie vor suporta integral taxa de participare la licitaţie în cunatum de
200 lei.
Caietul de sarcini şi Instrucţiunile se pun la dispoziţia solicitanţilor contra sumei de 100
lei
Garanţia pentru participarea la licitaţie este de 300 lei.
CAP. V DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI
5.1. La data de ……….., ora ………….., la sediul Centrului de tineret (sala de sedinte) din
str. Principala, nr. 23 (in spatele Caminului Cultural), vor fi prezenţi membrii Comisiei de licitaţie
şi ofertanţii.
5.2. Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie participarea a cel puţin
2 (doi) ofertanţi.
5.3. După primirea ofertelor, în perioada anunţată şi înscrierea lor în ordinea primirii în
registrul “Candidaturi şi oferte” plicurile închise şi sigilate vor fi predate comisiei de evaluare,

constituită prin dispozitie de primar, la data fixată pentru deschiderea lor prevăzută în anunţul
publicitar;
5.4. Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică;
5.5. După deschiderea plicurilor, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin
totalitatea documentelor şi datelor cerute în “Instrucţiunile privind modul de elaborare şi
prezentare a ofertelor” şi întocmeşte un proces-verbal, în care se menţionează rezultatul
deschiderii plicurilor respective;
5.6. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere: este oferta cea mai avantajoasă din
punct de vedere financiar;
5.7. Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte un raport care cuprinde
descrierea procedurii de închiriere şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor
depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat
câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii.
5.8. În cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va
consemna această situaţie într-un proces verbal şi se va organiza o nouă licitaţie;
5.9. Dacă nici cea de-a doua licitaţie nu a condus la desemnarea unui câştigător, aceasta
se va consemna într-un proces - verbal care va constitui temeiul pe baza căruia Comisia de
evaluare va recurge la procedura de negociere directă;
5.10. În baza procesului – verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de
atribuire, comisia de evaluare întocmeşte în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl
transmite locatarului (chiriaşului);
5.11. După primirea raportului comisiei de evaluare, locatorul, în termen de 3 zile
lucrătoare informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost
excluse, indicând motivele excluderii.
5.12. Ofertantul declarat câştigător are obligaţia ca, în termen de 30 zile, să se prezinte la
sediul PRIMĂRIEI COMUNEI CORBU din str. Principala, nr. 38, în vederea încheierii
contractului de închiriere.
CAPITOLUL VI INFORMAŢII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE
6.1. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere: este oferta cea mai avantajoasă din

punct de vedere financiar.
6.2. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom numai pe baza documentaţiei de
atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
6.3. Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind
conflictul de interese;
6.4. Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor,
informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.
CAP. VII PROCEDURA DE CONTESTARE A LICITAŢIEI PUBLICE
7.1. Împotriva licitaţiei până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie de către
orice perosnă interesată la tribunalul în a cărei raza teritorială are sediul locatorul.
7.2. Fiecare ofertant va primi o copie după procesul-verbal de adjudecare.
7.3. Pentru soluţionarea eventualelor contestaţii, locatorul va numi o comisie de contestaţie
în baza unei Dispoziţii emisa de Primarul comunei Corbu.
CAP. VIII CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE
8.1. Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sanţiunea nulităţii.
Contractul de închiriere trebuie să conţină:
a)

partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de
sarcini,

b)

alte clause contractuale stabilite de părţi prin acordul lor

8.2. În cazul neîncheierii contractului de închiriere, daunele-interese se stabilesc de către
tribunalul în a cărei rază teritorială se află sediul locatorului, la cererea părţii interesate, dacă
părţile nu stabilesc altfel.
8.3. În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura
de atribuire se anuleză, iar locatorul reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate
păstrându-şi valabilitatea.
CAP IX DISPOZIŢII FINALE
9.1. Contravaloarea caietului de sarcini şi a taxei de participare devine venit la bugetul
local, iar garanţia de participare se eliberează în termen de maxim 30 de zile de la data

încheierii contractului de închiriere pentru ofertanţii declaraţi necâştigători, iar pentru ofertantul a
cărui ofertă a fost adjudecată, garanţia de participare se constituie parte a chirieri ce trebuie
plătită locatorului.
9.2. Chiria devine venit la bugetul local, iar locatarul (chiriaşul) are obligaţia achitării către
locator şi a impozitului pentru bunurile ce fac obiectul contractului de închiriere.
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CAIET DE SARCINI
privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea inchirierii unor
clădiri cu destinatia de magazii şi a terenurilor aferente in vederea
desfasurarii unor activitati de depozitare utilaje agricole si cereale, precum si
edificarea de constructii agrozootehnice situate în comuna Corbu
Cap.1 OBIECTUL ÎNCHIRIERII
Se supune licitaţiei publice în vederea inchirierii a unor clădiri cu destinaţie de magazii şi a
terenurilor aferente, in vederea desfaşurării unor activitaţi de depozitare utilaje agricole si
cereale, precum si edificarea de constructii agrozootehnice.
Imobilele sunt situate în localitatea Corbu, străzile: Zorilor, Derelei şi Aleea Derelei,
comuna Corbu, judeţul Constanţa si fac parte din domeniul privat al comunei Corbu conform
HCL nr. 94/2013.
Cap. 2 DESTINAŢIA BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII
Imobilele ce vor fi închiriate vor fi utilizate doar în scopul desfăşurării de activităţi de
agricole si agrozootehnice.
Cap. 3 CONDIŢIILE DE EXPLOATARE A BUNULUI IMOBIL ÎNCHIRIAT
Locatarii (chiriaşii) trebuie să întreţină spaţiul dat spre folosinţă, restituirea acestuia la

sfârşitul închirierii făcându-se în starea în care a fost preluat, consemnată în procesul-verbal de
predare-primire.
Nici o lucrare de construcţie nu va putea fi efectuată fără respectarea prevederilor legale
si acordul prealabil al Consiliului Local Corbu.
Nu se va schimba destinaţia pentru care a fost închiriat imobilul.
Bunurile inchiriate nu vor fi supuse vinzarii, acestea ramin in proprietatea Comunei Corbu.
Cap. 4 CONDIŢIILE GENERALE ALE ÎNCHIRIERII
4 .1. Regimul bunurilor utilizate de locatar (chiriaş) în derularea închirierii
Locatarul (chiriaşul) va utiliza, pe durata desfăşurării contractului de închiriere,
următoarele bunuri:
•

Bunuri de retur:

- clădirea şi terenul aferent împreună cu îmbunătăţirile şi investiţiile realizate de locatar
(chiriaş) referitoare la amenajarea acestuia.
•

Bunurile achiziţionate de locatar (chiriaş) din fonduri proprii, în perioada derulării

contractului, sunt proprietatea acestuia. Aceste bunuri rămân în proprietatea locatarului
(chiriaşului) la încetarea contractului de închiriere, dacă nu fac obiectul intenţiei locatorului de a
le achiziţiona ca bunuri de preluare, situaţie în care locatorul se obligă să asigure cadrul legal al
terenului aferent investiţiei. La încetarea contractului de închiriere bunul imobil ce face obiectul
închirierii împreună cu investiţiile realizate la acesta – bunuri de retur – revin de plin drept şi
libere de sarcini locatorului.
4.2. Obligaţiile privind protecţia mediului
În perioada derulării contractului de închiriere vor fi respectate cu stricteţe toate obligaţiile
privind protecţia mediului , stabilite conform legislaţiei în vigoare.
În acest sens, nu vor fi incinerate sau aruncate pe terenul aferent imobilului în care îşi
desfăşoară activitatea, niciun tip de recipient ce poate conţine urme de substanţe toxice sau
medicamente care au termenul de valabilitate expirat, situatie in care se va recurge la Serviciul
de salubrizare al Comunei Corbu.
Toate obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare pe
parcursul derulării contractului de închiriere, cad în sarcina locatarului (chiriaşului), motiv pentru

care acesta va obţine pe cheltuiala sa avize, acorduri şi autorizaţii de funcţionare pe care are
obligaţia să le respecte.
Nerespectarea acestora, atrage după sine sancţionarea şi/sau aplicarea de către factorii
interesaţi de amenzi contravenţionale.
4.3.Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă
Locatarul (chiriaşul) se obligă să asigure pe întreaga durată a închirierii întreţinerea şi
exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă a bunului imobil ce face obiectul
închirierii.
4.4. Interdicţia subînchirierii bunului imobil închiriat
După adjudecarea licitaţiei şi încheierea contractului de închiriere, locatarul (chiriaşul) nu
poate subînchiria bunul de retur ce face obiectul licitaţiei, respectiv al contractului de închiriere.
În acest sens se va prevede o clauză în contractul de închiriere.
Cap. 5 DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
5.1. Imobilul identificat la Cap. I se închiriază pe o durată de 10 de ani, începând de la data
semnării şi preluării contractului de închiriere.
5.2. Durata contractului de închiriere poate fi prelungită pentru o perioadă egală cu cel
mult jumătate din durata sa iniţială, în condiţiile stabilite de locator.
Cap. 6 ELEMENTE DE PREŢ
6.1. Preţul de pornire la licitaţie pentru închirierea clădirilor şi a terenurilor aferente in
vederea desfasurarii unor activitati de depozitare utilaje agricole si cereale, precum si edificarea
de constructii agrozootehnice, situate în localitatea Corbu, strazile: Zorilor, Derelei si Aleea
Derelei va fi stabilit conform raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat dr. ing.
Dogărescu George.
6.2. Pasul de strigare este de 10% din preţul de pornire.

6.3. Preţul final pentru închirierea clădirilor şi a terenurilor aferente urmează a fi stabilit în
urma licitaţiei publice deschise.
TVA nu este inclusă în preţ şi se calculează ca şi cotă procentuală conform prevederilor
legale în vigoare, la data facturării.
6.4. Plata chiriei se va face la casieria Primăriei comunei Corbu sau în contul
RO61TREZ23121A300530xxxx, CUI 4707714 deschis la Trezoreria Constanţa în două tranşe
după cum urmează:
- prima transa pana la data de 31.03 a fiecarui an,
- a doua transa pana la data de 30.09 a fiecarui an,
Pretul chiriei va fi indexat anual cu rata inflatiei, dupa cum rezulta din statisticile
guvernamentale publicate conform prevederilor legale.
6.5. Pentru executarea cu întârziere a acestei obligaţii se percep penalităţi în conformitate
cu prevederile legale privind executarea creanţelor bugetare.
6.6. Neplata chiriei conduce la încetarea de plin drept a prezentului contract de inchiriere,
fără somaţie prealabilă, precum şi la obligarea locatarului (chiriasului) la plata chiriei cu penalităţi
de întârziere până la data rezilierii contractului.
6.7. Locatarul (chiriasul) are obligaţia pe lângă plata redevenţei şi la plata impozitului
pentru imobilul pe care-l exploatează, în condiţiile Codului fiscal - Legea nr.571/2003.
6.8. Chiria obţinută se face venit la bugetul Consiliului Local Corbu.
Cap. 7 CONDIŢIILE DE VALABILITATE ALE OFERTEI
7.1. Oferta va fi transmisă (depusă) până la data de ……………, ora ….., riscurile legate
de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
Oferta va fi transmisă într-un plic închis si sigilat care va conţine documentele prevăzute
în instrucţiunile pentru ofertanţi si oferta propriu-zisă semnată de ofertant.
Oferta este valabilă pe toată perioada desfăsurării licitaţiei si este confidenţială până la
deschidere de către comisia de evaluare.
7.2. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere: este oferta cea mai avantajoasă

din punct de vedere financiar.
7.3. Procedura de licitaţie se poate desfăsura numai dacă s-au depus cel puţin 2 (trei)
oferte valabile
Cap.8

CONDIŢII

CE

TREBUIE

ÎNDEPLINITE

DE

CĂTRE

ADJUDECATARUL

LICITAŢIEI
Să respecte obligaţiile contractuale stabilite prin contractul de Închiriere.
8.1. Obligaţiile locatarului (chiriaşului)
a) pe toată durata închirierii, să întrebuinţeze bunul imobil închiriat, ca un posesor de
bună-credinţă, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
b) să plătească locatorului chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract;
c) să folosească bunul imobil închiriat, fără să schimbe destinaţia pentru care a fost
închiriat, prevăzută în contract;
d) să efectueze, pe cheltuiala sa, lucrări de întreţinere şi reparaţii normale ale bunului
închiriat, lucrări ce cad conform legii, în sarcina sa;
e) să achite cheltuielile de întreţinere şi orice alte cheltuieli care decurg din folosinţa
imobilului (taxe, impozite, utilităţi, etc);
f) să nu subînchirieze în tot sau în parte bunul imobil;
g) să înştiinţeze pe locator despre orice atingere adusă dreptului său de locaţiune;
h) la expirarea contractului, să elibereze şi să restituie locatorului bunul închiriat, liber de
sarcini, în aceeaşi stare în care l-a primit (conform procesului-verbal de predare-primire), în caz
contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse;
i) să obţină aprobarea locatorului de a efectua orice alt tip de lucrări de construcţie şi de
îmbunătăţire a imobilului legate de obiectul contractului de închiriere;la finalizarea contractului
de închiriere, bunurile de retur constând din teren şi îmbunătăţirile/investiţiile realizate de către
locatar, revin locatorului, iar bunurile de preluare achiziţionate de către locatar din fonduri proprii
în perioada derulării contractului, cu acordul acestuia, pot reveni locatorului;
j) să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţilor în cadrul bunului
imobil închiriat, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
k) să respecte dispoziţiile legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor, normele
sanitare şi de protecţie a mediului înconjurător;
l) să repare prejudiciul cauzat, la solicitarea administratorului de drept legal, atunci când

se constată pagube la bunul imobil datorate în mod exclusive locatarului;
m) să permită persoanelor împuternicite de către locator, să controleze modul în care este
utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia, ori de câte ori este necesar;
n) să înştiinţeze imediat pe locator despre orice acţiune a unei terţe persoane care îi
tulbură folosinţa.
o) constructiile care se vor edifica vor fi provizorii cu durata determinata corespunzatoare
intervalului de timp in care fac dovada detinerii terenului arabil sub o forma juridical.
Cap. 9 CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Contractul de închiriere încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere, dacă părţile nu convin, în scris,
prin act adiţional, prelungirea acestuia;
b) în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator,
după o prealabilă notificare a locatarului (cu minim 15 zile înainte);
c) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat;
d) prin acordul părţilor;
e) denunţarea unilaterală a contractului de închiriere se poate face numai cu respectarea
unui preaviz de 15 zile;
f) în cazul în care este locatarul nu mai desfăşoară activităţi agricole
Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe
care le au fata de bugetul local al localitatii de domiciliu (conform certificatului fiscal), achitarea
documentatiei de licitatie si a garantiei de participare in conformitate cu Legea nr. 50/1991.
In cazul cand sunt inscrisi 2 ofertanti si unul dintre ofertanti nu s-a prezentat la licitatie, cel
care nu se prezinta pierde toate taxele achitate, iar ofertantului prezent i se restituie numai
garantia de participare ;
Daca din diferite motive licitatia se amana, se revoca sau se anuleaza, decizia de
amanare, revocare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti, daca ofertele nu au fost
deschise.
Impotriva licitatiei, pana la momentul adjudecarii, se va putea face contestatie, de catre
orice persoana interesata, la judecatoria in a carei raza teritoriala are loc licitatia.

Prezenta la licitatie a persoanelor care au depus oferte este obligatorie, iar in cazul in
care aceasta nu se poate prezenta va putea imputernici o alta peroana prin procura notariala.
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Anexa 2 la HCL nr.39/23.04.2015

SECŢIUNEA I
INFORMAŢII GENERALE
1. OBIECTUL LICITAŢIEI:
- concesionarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Corbu în scopul
edificării de locuinţe cu regim de înălţime parter, parter+mansardă şi parter+etaj în localitatea
Corbu, zona Derea, Lot 73A si Vadu – zona ”A Vadu”, zona “PUZ Vadu”.
- indentificarea terenurilor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
documentaţie.
2. FORMA DE LICITAŢIE
- licitaţie publică deschisă cu strigare
3 . ORGANIZATORUL LICITAŢIEI
- Primăria comunei Corbu,
- sediul: str. Principală nr. 38, cod poştal 907085, tel./fax. 0241/765100, e-mail:
primaria_corbu2006@yahoo.com.
- CUI: 4707714

4. BAZA LEGALĂ
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
- art. 13, alin. 16-18 lit. b şi art. 20 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
SECŢIUNEA II
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI PUBLICE
DESCHISE ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII UNOR TERENURI INTRAVILANE AVÂND CA
OBIECT EDIFICAREA DE LOCUINŢE SITUATE ÎN LOCALITATEA CORBU, ZONA DEREA
VADU ZONA ”A VADU”, ZONA “PUZ VADU”, COMUNA CORBU, JUDEŢUL CONSTANŢA

CAPITOLUL I
CERINŢE IMPUSE DE ORGANIZATOR
2. Ofertanţii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine.
2. Prezentarea ofertelor - condiţii de eligibilitate
Ofertele vor fi redactate în limba română.
Persoanele juridice sau fizice care au litigii cu autoritatea publică, ce are calitatea de
concedent, sau care au debite neonorate către Consiliul local al comunei Corbu, nu au dreptul
de a participa la sedinţele de licitaţie publică sau la cele de negociere directă, după caz,
Ofertanţii transmit ofertele lor (în două exemplare) în două plicuri sigilate, unul exterior şi
unul interior, care se înregistreză, în ordinea primirii lor, în registrul “Oferte”, precizându-se data
şi ora.
Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta.
PLICUL EXTERIOR TREBUIE SĂ CONŢINĂ:
A. Documente pentru ofertanţi persoane fizice:
1. Certificat Fiscal privind impozitele şi taxele locale, emis de Consiliul Local al localităţii în

care domiciliază.
2. Documente care dovedesc identitatea, nume, prenume, adresă;
4. Copie după chitanţele care dovedesc achitarea caietul de sarcini, garanţia de participare
la licitaţie.
B. Documente pentru ofertanţi persoane juridice :
1. Documente care să ateste forma juridică a ofertantului:
- certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza
căruia se află sediul social al ofertantului ;
- certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului;
2. Acte doveditoare a stării materiale şi financiare care să ateste capacitatea de preluare a
concesiunii şi de exploatare:
- certificate constatatoare emise de instituţiile abilitate care să confirme achitarea
obligaţiilor exigibile de plată faţă de bugetul local şi bugetul consolidat al statului la zi;
- declaraţie pe proprie răspundere că nu este în procedură de reorganizare sau lichidare
judiciară;
3. Împuternicire pentru reprezentantul societăţii, dacă nu este reprezentantul legal al
acesteia;
4. Copie după chitanţele care dovedesc achitarea caietului de sarcini şi a garanţiei de
participare la licitaţie;
PLICUL INTERIOR TREBUIE SĂ CONŢINĂ:
Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al acestuia sau
adresa, precum şi terenul pentru care ofertează;
Acest plic va conţine oferta propriu-zisă şi va fi semnată de ofertant.
Oferta va cuprinde:;
- redevenţa – în lei/mp/an fara T.V.A.
Ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire, prevăzut în anunţul
publicitar, vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.
Plicurile interioare care nu sunt sigilate, constatarea făcându-se după deschiderea plicurilor
exterioare, nu vor fi luate în considerare, ofertele respective fiind descalificate.

Precizări privind oferta
Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele licitaţiei,
este secretă şi se depune în vederea participării la licitaţie;
Oferta trebuie să fie fermă, şi redactată în limba română;
Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc;
Organizatorul licitaţiei are dreptul, prin comisia de evaluare, să descalifice orice ofertant
care nu îndeplineşte prin oferta prezentată una sau mai multe cerinţe din documentele licitaţiei;
Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul de
concesiune a terenului pentru a-l exploata conform obiectivelor concedentului;
Revocarea ofertei de către ofertant în perioada de valabilitate a acesteia, potrivit anunţului,
atrage după sine pierderea garanţiei de participare;
Revocarea de către ofertant a ofertei după adjudecare, atrage după sine pierderea
garanţiei de participare şi, dacă e cazul, plata de daune interese de către partea în culpă;
Conţinutul ofertei trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea
acestora, concedentul urmând a lua cunostinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după
această dată;
CAPITOLUL II
TERMENELE LICITAŢIEI
1. Documentele prevăzute la capitlul anterior se depun la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI
CORBU, până cel târziu în data de …………………….., ora ………..
2. Licitaţia va avea loc la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI CORBU, din str. Principală, nr. 38,
în data de ……………………., ora …………
3. Pentru motive temeinic justificate se poate modifica, în condiţiile legii, data licitaţiei, însă
nu mai devreme de cea iniţială. Noua dată se va afişa la loc vizibil, la sediul organizatorului.
4. În caz de modificare a datei licitaţiei, în perioada de amânare nu se pot depune alte
dosare de participare de către alţi ofertanţi.
5. Actele depuse în cazul amânării licitaţiei nu trebuie să fie refăcute, chiar dacă perioada
lor de valabilitate a expirat.

CAPITOLUL III
DESFĂŞURAREA PROCEDURILOR DE CONCESIONARE
A. Procedura licitaţiei publice
La data de …………………., ora …….., la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI CORBU, vor fi
prezenţi membrii Comisiei de licitaţie şi ofertanţii.
Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie participarea a cel puţin 2
(doi) ofertanţi.
După primirea ofertelor, în perioada anunţată şi înscrierea lor în ordinea primirii în registrul
“Candidaturi şi oferte” plicurile închise şi sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, constituită
prin dispozitie de primar, la data fixată pentru deschiderea lor prevăzută în anunţul publicitar;
Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică;
După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin
totalitatea documentelor şi datelor cerute în “Instrucţiunile privind modul de elaborare şi
prezentare a ofertelor” şi întocmeşte un proces-verbal, în care se menţionează rezultatul
deschiderii plicurilor respective;
Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea procesuluiverbal care consemnează operaţiunile descrise la punctul 4 de către toţi membrii comisiei de
evaluare şi de către ofertanţii, numai dacă există cel puţin 2 (două) oferte eligibile;
În cazul în care nu există cel puţin două oferte calificate, Comisia de evaluare va întocmi
un proces-verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmând a
se repeta procedura de licitaţie publică deschisă;
Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenţei;
Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte un raport care cuprinde
descrierea procedurii de concesionare şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale
ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost
desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii;
În cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va
consemna această situaţie într-un proces verbal şi se va organiza o nouă licitaţie;
Dacă nici cea de-a doua licitaţie nu a condus la desemnarea unui câştigător, aceasta se va

consemna într-un proces verbal care va constitui temeiul pe baza căruia Comisia de evaluare va
recurge la procedura de negociere directă;
În baza procesului – verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de
atribuire, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl
transmite concedentului;
După primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, în termen de 3 zile lucrătoare
informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând
motivele excluderii.
Ofertantul declarat câştigător are obligaţia ca, în termen de 15 zile, să se prezinte la sediul
PRIMĂRIEI COMUNEI CORBU, în vederea încheierii contractului de concesiune.
B. Procedura de negociere directă
În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile în cadrul celei de-a doua
licitaţii publice, concedentul va decide iniţierea procedurii de negociere directă;
Se va proceda la publicarea anunţului privind negocierea directă în două ziare de circulaţie
locală respectiv unul naţional;
Anunţul negocierii directe se transmite spre publicare, cu cel puţin 10 zile calendaristice
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor;
Ofertele calificate pentru procedura de licitaţie publică rămân calificate şi pentru procedura
de negociere directă;
Condiţiile concesionării prin negociere directă nu pot fi inferioare celei mai bune oferte
respinse la licitaţia publică;
La data prevăzută în anunţul publicitar pentru negocierea directă, concedentul
programează ofertanţii şi îi informează, în scris, data şi ordinea intrării la negocierea directă;
Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie;
Concedentul va negocia cu fiecare ofertant în parte, la data stabilită, conform programării;
După încheierea negocierii directe, Comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal care
va cuprinde concluziile negocierilor purtate şi în care recomandă concedentului oferta cu cel mai
mare cuantum al redevenţei;

C. Garanţii
În vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la organizator garanţia
de participare;
Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia în termen de 15 zile de la desemnarea
ofertantului câştigător în urma unei cereri de restituire;
Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:
a.) dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia,
b.) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă în termenul de 20 de zile de
la data la care concedentul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale, pentru semnarea
contractului de concesiune;
Garanţiile se pot depune la :
- casieria Primăriei;
- valoarea garanţiei de participare este în cuatum de 200 lei
Caietul de sarcini este parte componentă a documentaţiei de atribuire.
CAPITOLUL IV
ELEMENTE DE PREŢ
Preţul de pornire la licitaţia publică va fi stabilit conform raportului de evaluare intocmit de
evaluator autorizat dr. ing. Dogărescu George.
Pasul de strigare este de 10% din preţul de pornire.
Pretul concesiunii va fi indexat anual cu rata inflatiei, dupa cum rezulta din statisticile
guvernamentale publicate conform prevederilor legale.
Modul de achitare a preţului concesiunii cât şi clauzele pentru respectarea obligaţiilor de
plată, se vor stabili prin contractul de concesiune;
Cumpărătorul documentaţiei de atribuire participant la licitaţia publică căruia nu i-a fost
adjudecat terenul va primi contravaloarea garanţiei de participare;
Cumpărătorul documentaţiei de atribuire care nu a participat la licitaţia publică va suporta
integral contravaloarea acesteia;
Cumpărătorul documentaţiei de atribuire câştigător al licitaţiei publice, va suporta integral

contravaloarea acesteia;
Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de concesiune.
CAPITOLUL V
INFORMAŢII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este: cel mai mare nivel al redevenţei;
Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom numai pe baza documentaţiei de
atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind
conflictul de interese;
Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor,
informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.
CAPITIOLUL VI
INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL CĂILOR DE ATAC
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea
şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se
realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si
completările ulterioare;
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a
cărui jurisdicţie se află sediul concedentului;
CAPITOLUL VII
INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII
Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de
permanenţă a bunului ce face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către
concedent;
Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul

concesiunii;
Subconcesionarea este interzisă;
Concesionarul este obligat să plătească redevenţa;
La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat
să restituie concedentului în deplină proprietate terenul împreună cu toate investiţiile realizate pe
acesta;
Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contract.
După concesionare, realizarea obiectului de investiţii se va face numai pe baza unui proiect
legal avizat şi aprobat şi a autorizaţiei de construire emisă de organele competente.
Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea şi funcţionarea investiţiei,
privesc pe concesionari;
Toate lucrările privind racordarea la reţelele tehnice edilitare existente şi obţinerea
acordului de la deţinătorii acestora, privesc pe concesionari;
Concesionarul este obligat de a asigura, pe perioada concesionării, regularizarea şi
continuitatea activităţii în scopul căreia a fost concesionat terenul;
Concedentul are dreptul ca, prin împuterniciţii săi, să urmărească mersul lucrărilor de
construcţii, în vederea asigurării calităţii şi stabilităţii construcţiei şi încadrarea in termenul de
punere în funcţiune stabilit prin actul de concesiune.

SECŢIUNEA III
CAIETUL DE SARCINI
CAP. I. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII
Obiectul concesiunii il constituie terenurile intravilane situate în localitatea Corbu, zona
Derea, Vadu zona ”A Vadu”, zona “PUZ Vadu”, comuna Corbu, judeţul Constanţa materializate
in planul de incadrare in zona care constituie anexa a prezentului caiet de sarcini.
Terenurile in cauza fac parte din domeniului privat al comunei Corbu in administrarea
Consiliului Local Corbu.

CAP. II CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII
Terenurile vor fi folosite pentru scopul pentru care au fost concesionate.
Pe parcursul exploatării terenulurilor se vor respecta normele de protecţie a mediului
impuse de legile în vigoare.
Imobilule concesionate vor fi folosite în regim de continuitate si permanenţă pentru scopul
pentru care au fost concesionate, eventualele schimbări de destinaţie se vor negocia împreună
cu concedentul.
Terenul concesionat nu va putea fi subcoconcesionat.
Concesionarul nu poate închiria bunul imobil concesionat.
Concesionarea terenului se va face pe perioada de existenţă a construcţiilor ce urmează a
se edifica, dar nu mai mult de 49 ani.
CAP. III. CARACTERISTICILE OBIECTIVULUI PROPUS
a) terenul nu prezintă utilităţi;
b) POT maxim = 30%, CUT maxim = 0,90;
•

regimul de înaltime maxim Parter +1E ;

•

construcţiile se vor realiza cu respectarea prevederilor Codului civil de bună vecinătate;

•

arhitectura va fi adecvată cadrului construit existent;

• maximă de realizare a investiţiilor propuse în cadrul concesiunii se stabileşte la 36 luni.

CAP. IV. ELEMENTE DE PREŢ
Valoarea finală a redevenţei, va fi stabilită în urma licitatiei publice ce urmează să fie
organizată de autoritatea publică locală.
Redevenţa minimă trebuie să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vînzare a
terenului, în condiţii de piaţă, conf dispoziţiilor art. 17 din Legea 50/1991.
Concesionarul va plăti autorităţii administraţiei publice locale o redevenţă anuală.

Preţul de pornire la licitaţia publică va fi stabilit conform rapoartelor de evaluare intocmite
de evaluator autorizat dr. ing. Dogărescu George.
Pasul de strigare este de 10% din preţul de pornire.
Pretul concesiunii va fi indexat anual cu rata inflatiei, dupa cum rezulta din statisticile
guvernamentale publicate conform prevederilor legale.
Plata redeventei se va face in doua transe dupa cum urmeaza:
- prima transa pana la data de 31.03 a fiecarui an, in caz contrar se vor percepe penalitati
de intarziere,
- a doua transa pana la data de 30.09 a fiecarui an, in caz contrar se vor percepe penalitati
de intarziere.
Redevenţa obţinută ca urmare a concesiunii se face venit la bugetul Consiliului Local
Corbu.
CAP. V. CONDIŢIILE DE VALABILITATE ALE OFERTEI
Oferta va fi transmisă (depusă) până la data de …………….., ora …………, riscurile legate
de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
Oferta va fi transmisă în două plicuri închise si sigilate, unul exterior care va conţine
documentele prevăzute îm instrucţiunile pentru ofertanţi si unul interior care va conţine oferta
propriu-zisă semnată de ofertant.
Oferta este valabilă pe toată perioada desfăsurării licitaţiei si este confidenţială până la
deschidere de către comisia de evaluare.
Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel a redevenţei,
iar în cazuri deosebite si alte criterii stabilite de concedent.
Procedura de licitaţie se poate desfăsura numai dacă s-au depus cel puţin 2 (două) oferte
valabile.
CAP. VI. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
- Contractul de concesiune încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia,
dar se poate prelungi pe o perioadă egală cu cel puţin jumătate din durata iniţială prin simplul

acord de voinţă al părţilor.
- în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către
concedent, cu plata unei despăgubiri juste si pralabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord
fiind competentă instanţa de judecată.
- în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale din contractul de concesiune, de către
concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina
concesionarului în termen de 30 de zile de la notificare si predarea bunului concesionat liber de
sarcini.
- La dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei
despăgubiri.
La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune, bunul care a făcut obiectul
contractului va fi returnat concedentului liber de sarcini.
Bunurile realizate de concesionar pe terenul concesionat se consideră bunuri de retur.
CAP. VII. DISPOZITII FINALE
.Contractul de concesiune se va incheia după 20 de zile calendaristice de la data la care
concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, conform prevederilor Art. 42
din OG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune.
Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la
data împlinirii termenului, precum şi refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia
contractul de concesiune poate atrage plata daunelor- interese de către partea în culpă.
Litigiile dintre concedent si concesionar care decurg din interpretarea si executarea
contractului, vor fi soluţionate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările ulterioare, după epuizarea cailor de solutionare pe cale amiabila.
Toate completările si modificările contractului de concesiune vor fi facute in scris in forma
unui act aditional la contractul de concesiune, cu acordul ambelor parti.
CAP. VIII. CHELTUIELI DE INSTITUIRE A CONCESIUNII
- caiet de sarcini şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de

concesionare - 50 lei
- taxa de înscriere la licitaţie – 150 lei
- garanţia de participare – 200 lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

