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

HOTARARE
privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.32/16.05.2013 referitoare la concesionarea,
fără licitaţie publică a unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat
al comunei Corbu, judeţul Constanţa în temeiul prevederilor art.15 lit.,,c” din
Legea nr.50/1991, republicată

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 28.05.2015;
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.32/16.05.2013 referitoare la concesionarea,
fără licitaţie publică a unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat
al comunei Corbu, judeţul Constanţa în temeiul prevederilor art.15 lit.,,c” din
Legea nr.50/1991, republicată;
In conformitate cu dispozitiile art15 lit.c) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor Normelor Metodologice din 19 decembrie 2001 de
aplicare a Legii nr.50/1991, republicata,, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.2) lit.,,c’’ ; alin.5) lit.b) si art.45 alin.1) din
Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea modificarii anexei la H.C.L. nr.32/16.05.2013 in sensul ca
numitului Moroianu Laurentiu George i se va atribui suprafata de 531 mp in zona
Derea-lot 78 avand urmatoarele vecinatati:
N-Vilau Constantin
S-teren Consiliu local(Lot 77)

E-teren Consiliu Local
V-Str.Albatros;
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.

NR. 54
DATA 28.05.2015

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
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HOTĂRÂRE
privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15
lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor
asumate prin contract
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 28.05.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile art15 lit.c) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor Normelor Metodologice din 19 decembrie 2001 de
aplicare a Legii nr.50/1991, republicata,, cu modificarile si completarile ulterioare,
Având in vedere prevederile art.36 alin.2) lit.,,c’’ ; alin.5) lit.b) si art.45
alin.1) din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Rezilierea contractelor de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din
Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin
contract, persoanelor nominalizate in Anexa nr.1 ce face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.

Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.

NR. 48
DATA 28.05.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
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Anexa la HCL nr.48/28.05.2015

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

Nr.
Crt
1

Nume si prenume
Cretu Cristian Ionut

Suprafata
mp

Nr. lot/
Zona

Cauza rezilierii contractului

490

3/A Vadu

Retragere conform art. 15(6) din
Contractul de Concesiune
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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
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri
intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza
prevederilor art.15 ale Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 28.05.2015;
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 solicitarile depuse in temeiul art.15 din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata;
In conformitate cu dispozitiile art15 lit.c) si lit.e) din Legea nr.50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Normelor Metodologice din 19
decembrie 2001 de aplicare a Legii nr.50/1991, republicata,, cu modificarile si
completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.2) lit.,,c’’, alin.5) lit,,b’’ si art.45 alin.1) din
Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Concesionarea, fara licitatie publica, a unor terenuri intravilane ce fac parte
din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15 lit.c) si lit.e) ale
Legii nr.50/1991, republicata, actualizata, persoanelor nominalizate in Anexa nr.1
ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si

Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 1
vot ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri
în funcţie.

NR. 47
DATA 28.05.2015

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
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Anexa la HCL nr.47/28.05.2015

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII PREVEDERILOR LEGII NR. 50/1991

Nr.

Nume si prenume

Crt.

Suprafata
atribuita

Vecinatati

Localizare

(mp)

1

Blet Gabriel Cosmin

510

N-teren Consiliu Local (lot 28)
S- teren Consiliu Local (lot 30)
E- str.Ion Creanga
V- teren Consiliu Local (lot 16)

2

Zaharia I.Adriana

559

N-teren Consiliu Local (lot 39a)
S- str.Albatros
E- teren Consiliu Local (lot 40B, 41B)
V- str.Albatros

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

Lot 29
Vest Ioan Stanei

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

Lot 67
Derea

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
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HOTĂRÂRE
privind aderarea Comunei Corbu la teritoriul
Grupului de Acțiune Locală Histria Razim Hamangia
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 28.05.2015;
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 Ghidului Solicitantului Măsura 19 pentru
participarea la Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 axa
LEADER prin care comunele si orasele mici sunt incurajate sa colaboreze in
scopul dezvoltarii economice locale.
In conformitate cu dispozitiile art.35 alin.3) si 6) din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale, actualizata;
In temeiul prevederilor art. 14, art. 36, alin.9) si art.45 alin.1) din Legea
215/2001, republicata, legea administrației publice locale,
HOTARASTE:
Art. 1. –Aprobarea aderarii comunei Corbu la teritoriul constituit sub denumirea
de Grupul de Actiune Locala Histria-Razim-Hamangia pentru care se va
elabora o SDL finantata prin programul LEADER din cadrul PNDR 2014-2020.
Art.2. – Autoritatea Publică Locală a comunei Corbu nu va adera la un alt
parteneriat denumit Grup de Actiune Locala ce va implementa o SDL cu
finanțare prin PNDR 2014-2020, Masura 19 LEADER.
Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcineaza
Primarul Comunei Corbu.

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

NR. 55
DATA 28.05.2015

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
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HOTĂRÂRE
privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea
activității de audit public intern
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară astăzi, 28.05.2015;
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;
Având în vedere prevederile:
•

Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;

•

Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și
completările ulterioare;

•

art. 11 alin. (4) și art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. a) și c) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

•

art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

•

art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

•

art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau
convenţii;

•

Codului muncii;

•

Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările
și completările ulterioare;

•

Codului de procedură civilă;

•

Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de
serviciu, cu modificările și completările ulterioare;

•

Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 252/2004;

•

Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele ale
Statutului Filialei Județene Constanta a Asociației Comunelor din
România;

•

Hotărârii Consiliului Local Corbu privind aderarea comunei Corbu la
Asociaţia Comunelor din România,

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) și (2),
art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) și
alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. (1) Insusirea modelului-cadru al Acordului de cooperare privind
organizarea şi exercitarea activității de audit public intern, potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Obligațiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1),
pe întreaga durată de existență a acestuia, se suportă din bugetul local al
comunei Corbu.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul 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 Juridic si un exemplar
domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
NR. 50
DATA 28.05.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Codului etic si de integritate al functionarilor publici si
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Corbu, judeţul Constanţa

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară astăzi, 28.05.2015;
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:
•

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

•

Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare,

•

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

•

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual
din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare,

•

Standardul nr. 1 – Etica si Integritate, din Anexa O.M.F.P. nr. 946/2005
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand
standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, care impun adoptarea unui cod de

conduita propriu, ca mijloc de comunicare uniforma a valorilor etice
promovate de conducerea institutiei catre toti angajatii,
În temeiul art. 36 alin.2 lit. “a”, art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. “b” din
Legea 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea Codului etic si de integritate al functionarilor publici si
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Corbu , judeţul Constanţa în forma prezentată în anexa 1 la prezenta
hotărâre .
Art.2. Codul reglementeaza normele de conduita profesionala a functionarilor
publici si a personalului contractual de la nivelul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Corbu.
Art.3. Normele de conduita profesionala prevazute de codul de conduita sunt
obligatorii pentru:
a) persoanele care ocupa o functie publica si persoanele care ocupa
temporar o functie publica in cadrul aparatului de specialitate;
b) personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate, incadrat in
baza prevederilor Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia persoanelor alese.
Art.4. Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Juridic si un exemplar
domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
NR. 51
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de concesiune
privind cuantumul penalitatilor conform Codului de procedura fiscala
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară astăzi, 28.05.2015;
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;
Având în vedere prevederile:
•
•
•

O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscla, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art. 27, art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. c) si art.
45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Incheierea de acte aditionale la contractele de concesiune, in sensul
stabilirii penalitatilor de intarziere la nivelul prevazut in O.G. nr. 92/2003, privind
Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Compartimentul Juridic
si Resurse Umane si Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul
Primariei 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 Juridic, un exemplar la
Taxe si Impozite locale si un exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul
propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 108/13.11.2014
referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
in comuna Corbu, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară astăzi, 28.05.2015;
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 legale cuprinse in:
- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- H.G.nr.44/2004 Normele metodologice de aplicare a titlului IX din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.209/15.11.2012 privind aprobarea O.G.nr.30/2011 pentru
modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si
pentru reglementarea unor masuri financiar – fiscale;
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare; - art.5 alin.(2) si art.8 alin.(2) din Legea nr.145/2014
pentru stabirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul
agricol;
- Ordinul nr.1846/2408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor
art.5 alin.(1) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de
reglementare a pietei produselor din sectorul agricol ;
- Ordinul nr.20/208/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art.9
alin.(1) din Legea nr.145/2014 pentru stabirea unor masuri de reglementare a
pietei produselor din sectorul agricol;
In temeiul dispozitiilor art. 27, art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. c) si art. 45

alin.1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 108/13.11.2014
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu,
judetul Constanta, in sensul eliminarii din Anexa nr.1, Capitolul IV, Taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, a urmatorului alineat :
“Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producator se
stabileste de catre consiliile localesi este de 65 lei”
si completarii art. 268 cu urmatoarele doua alineate :
“ (4) Taxa pentru eliberarea Atestatului de producator si viza semestriala a
acestuia 45 lei.
(4¹) Taxa pentru eliberarea Carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol 20 lei.”
Art.2. Hotararea va intra in vigoare incepand cu data de 01 iunie 2015.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Impozite si
Taxe Locale.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Taxe si Impozite locale
si un exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la
sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 67/24.06.2014 referitoare la punerea
la dispozitia S.C. RAJA S.A. a suprafetei de 20.000 mp, teren situat in
comuna Corbu, parcela A 614 pentru amplasarea unei statii de epurare
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 28.05.2015;
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 adresa S.C. RAJA S.A. nr.46744/13.05.2015 inregistrata
la Primaria comunei Corbu sub nr.3555/13.05.2015 precum si H.C.L. nr.
67/24.06.2014 referitoare la punerea la dispozitia S.C. RAJA S.A. a suprafetei de
20.000 mp, teren situat in comuna Corbu, parcela A 614 pentru amplasarea unei
statii de epurare;
In temeiul dispozitiilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, actualizata coroborate cu cele ale art.10 alin.6) din
Legea nr.51/2006 –legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata si
actualizata;
In baza prevederilor art.36 alin.2) lit.,,c’’ ; alin.5) lit.b) si art.45 alin.1) din
Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea modificarii H.C.L. nr.67/24.06.2014 in sensul ca se revoca
prevederile art.3, respectiv:
,,Primaria comunei Corbu va comanda efectuarea unui raport de evaluare
intocmit de un evaluator autorizat pentru a afla valoarea de inventar a terenului,
iar S.C. RAJA S.A. se obliga sa cedeze comunei Corbu actiuni echivalente
acestei valori.’’

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.67/24.06.2014 raman valabile.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in suprafata
de 170521 mp situat in zona Terminal Midia ce face parte din domeniul
privat al comunei Corbu
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 28.05.2015;
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 Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu
propunere de dezlipire intocmit de P.F.ABordei Niculae precum si Referatul de
admitere emis de O.C.P.I. Constanta pentru imobilul situat in comuna Corbu,
zona Terminal Midia, avand numar cadastral 109800.
In temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare,
republicata,
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile Ordinului nr.700/2014 pentru aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi
carte funciară;
In baza dispozitiilor art.36 al.2 lit.c, art.45 alin.1 si art. 115 al.1 lit.b , din
Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului - teren in
suprafata de 170521 mp situate in intravilanul comunei Corbu, zona Terminal

Midia, numar cadastral 109800 conform Planului de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunere de dezlipire intocmit de P.F.A. Bordei Niculae.
Art.2
-lot 1
-lot 2
-lot 3
-lot 4
-lot 5

Terenul
prevazut
la
art.1
se
dezmembreaza
in suprafata de 120981 mp –nr.cadastral 113377, zona Terminal
in suprafata de 25540 mp –nr.cadastral 113378, zona Terminal
in suprafata de 10000 mp –nr.cadastral 113379, zona Terminal
in suprafata de 4000 mp –nr.cadastral 113380, zona Terminal
in suprafata de 10000 mp –nr.cadastral 113381, zona Terminal

astfel:
Midia;
Midia;
Midia;
Midia;
Midia;

Art.3 Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune
nr.10/24.01.2006 incheiat intre Consiliul Local Corbu si S.C. PETROM S.A. –
Sucursala Petromar Constanta .
Art.4 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea inchirierii pajistilor disponibile la nivelul comunei Corbu,
judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară astăzi, 28.05.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al viceprimarului comunei
Corbu, domnul Stanciu Gheorghe, initiatorul proiectului de hotarare;
- Raportul intocmit de Compartimentul Juridic si resurse umane din cadrul
Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, actualizata;
In baza dispozitiilor Ordinului nr.407/2013 pentru aprobarea contractelorcadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul
public/privat al comunelor, oraselor, respective al municipiilor; coroborate cu cele
ale Ordinului nr.544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de
animale pe hectar ;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.”c’’, alin.5) lit.,,b’’ ;art.45
alin.(1), ; art.115 alin.1 lit.b) si art.123 alin.1) si alin.2) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, actualizata
HOTARASTE:
Art.1. - Aprobarea inchirierii pasunii comunale crescatorilor de animale care
depun solicitari la Primaria comunei Corbu.
Art.2 – (1) In vederea încheierii unui contract de închiriere pentru păşunea
repartizată conform art.1, fiecare proprietar (deţinător) de animale care
domiciliază în comuna Corbu, este utilizator al păşunii comunale şi deţine
animale înregistrate în RNE, este obligat să depună la Primăria Corbu actele
doveditoare eliberate de circumscripţia sanitar-veterinară comunală, privind
efectivul de animale deţinut.
(2) Contractele se încheie şi se semnează de către primarul comunei Corbu şi
fiecare crescător de animale sau împuternicit al unor grupuri de crescători de
animale.

Art.3 – Repartizarea păşunilor către fiecare crescător de animale, pe categorii de
animale şi zone de păşunat se face de către viceprimarul comunei Corbu,
ţinându-se seama de prezenta hotărâre si doar după prezentarea actelor
doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor minime de 0,3 UVM/ha, extras din
Registrul Naţional al Exploataţiilor şi extras din Registrul agricol al comunei.
Art.4. Cuantumul anual al chiriei este stabilit la 80 lei/ha/an, iar perioada de
inchiriere este de 7 ani.
Art.5. –Viceprimarul comunei Corbu va verifica îndeplinirea de către crescătorii
de animale a obligaţiilor asumate prin contract.
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 8 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 7
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂREA NR.46/28.05.2015
privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu , judeţul Constanţa

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 28.05.2015;
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;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.b) , art.45 alin.1) şi art.123 alin.3 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea insusirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu şi care sunt
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare .
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insarcineaza Compartimentul
Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul
aparatului
de
specialitate
al
primarului
comunei
Corbu.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Lista crescatorilor de animale care au depus cereri pentru atribuire pasune
conform O.U.G. nr.34/2013
Nr.
crt
1.

Numele si
prenumele
Bunea Mihaela

1513/26.02.2015

2

Vilau Vergil

1751/05.03.2015

3

Bordieanu Maricel

4

Ionita Niculae

1452/25.02.2015

5.

Manolescu Nicoleta

3596/14.05.2015

9

9

6.

Chiparus Constantin

1512/26.02.2015

50

50

7.

Chiparus Simona

1511/26.02.2015

63

63

8.

Litra Vasile

1989/17.03.2015

495/60

555

9.

Mandila Nicolae

1688/26.02.2015

459/60

519

10.

Stefan Nicolae

454/22.01.2015

50

50

11.

Robu Marius

2005/22.03.2015

120

120

12.

Simioana Ion

1429/25.02.2015

13.

Economu Stere

14.

Zgura Nicolae

971/09.02.2015

50/95

145

15.

Ghinet Vasile

640/28.01.2015

196

196

16.

Branistereanu Ion

8973/03.12.2014

100

100

17.

Scupra Dumitru

1878/11.03.2015

40

40

18.

Burghelea Nicolae

1235/18.02.2015

27

27

19.

Condrea Aurelia

1587/02.03.2015

21

21

20.

Iancu Ion

458/22.01.2015

129

129

21.

Boboc Iulian Costel

455/22.01.2015

70/66

136

22.

Zugravita Ionut

459/22.01.2015

60

60

23.

Ciovina Ion

456/22.01.2015

115

115

24.

Taroiu Alexandru

3507/12.05.2015

29

29

TOTAL

Nr.cerere

Nr.ovine/
caprine
40
1165

Nr.bovine

40
100

100

45

1.210

115

3.514
VICEPRIMAR,
Stanciu Gheorghe

Total animale

115

62

62

56

56

433

3.947
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Anexa la H.C.L. nr.46/28.05.2015

RAPOARTE DE EVALUARE

Nr
crt

Elemente de identificare

Suprafaţă
teren
(mp)

1.

Teren intravilan Lot 10B, zona A Corbu,
localit. Corbu, Jud. Constanţa

264

In vederea
concesionării

1,25 lei/mp/an

2.

Teren intravilan Lot 21, zona Vest, Ioan
Stanei, localit. Corbu, Jud. Constanţa

510

In vederea
concesionării

0,62 lei/mp/an

3.

Teren intravilan Lot 23 zona Vest, Ioan
Stanei, localit. Corbu, Jud. Constanţa

505,50

In vederea
concesionării

0,62 lei/mp/an

4.

Teren intravilan Lot 73 A, zona Derea
localit. Corbu, Jud. Constanţa

368

In vederea
concesionării

0,66 lei/mp/an

5.

Teren intravilan Lot 94, zona Derea Nord,
localit. Corbu, Jud. Constanţa

672

In vederea vanzarii

3,75 Euro/mp/an

6.

Teren intravilan Lot 11, zona A, sat Vadu,
Jud. Constanţa

490

In vederea vanzarii

4 Euro/mp/an

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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Criveanu Jean

Observatii

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

Valoare
Euro/mp
lei/mp

