ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA

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 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, 25.06.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul
agricol şi cadastru din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile art15 lit.c) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
republicata,, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor Normelor Metodologice din 19 decembrie 2001 de
aplicare a Legii nr.50/1991, republicata,, cu modificarile si completarile ulterioare,
Având in vedere prevederile art.36 alin.2) lit.,,c’’ si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Rezilierea contractelor de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din
Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin
contract, persoanelor nominalizate in Anexa nr.1 ce face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.

Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 57/28.05.2015 referitoare la aprobarea
inchirierii pajistilor disponibile la nivelul comunei Corbu, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 25.06.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de secretarul comunei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere:
- Adresa Institutiei Prefectului-judetul Constanta nr.8893/04.06.2015 inregistrata
la Primaria comunei Corbu sub nr.4260/08.06.2015;
- H.C.L. nr.57/28.05.2015 referitoare la aprobarea inchirierii pajistilor disponibile
la nivelul comunei Corbu, judetul Constanta
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 Incepand cu data emiterii prezentei, se revoca H.C.L.nr.57/28.05.2015
referitoare la aprobarea inchirierii pajistilor disponibile la nivelul comunei Corbu,
judetul Constanta.
Art.2 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un

exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Juridic si un exemplar
domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Canal Constanta ” si a contractului
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat
prin HCL nr. 44/26.04.2012 modificata si completata prin HCL nr.14/04.04.2013

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 25.06.2015;
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 adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa
Canal “ Constanta cu nr.184/03.06.2015 si inregistrata sub nr.4199/05.06.2015 la
Primaria comunei Corbu;
In temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice , cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 , alin.1 , lit.h din Legea
nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare , cu modificarile
si completarile ulterioare, art. 261 alin. 1 din Ordinul Presedintelui ANRSC nr.
88/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare , art.36, al.2, lit.a, al.3, lit.b si 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 la zi,
HOTARASTE:
Art. 1 – Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ teritoriale membre
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Canal Constanta ” si a
contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de

canalizare aprobat prin HCL nr. 44/26.04.2012 modificata si completata prin HCL
nr. 14/04.04.2013, prezentate in anexa 1 respectiv anexa 2 , parti integrante din
prezenta hotarare.
Art. 2 - Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la 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.
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HOTĂRÂREA NR.58/25.06.2015
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, 25.06.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de secretarul comunei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
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.215/2001legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu in persoana dlui BOSTINA DRAGOS 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 Bostina Dragos 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.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA

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 suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 25.06.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului 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;
Luând în considerare prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare precum şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c); art.45 alin.1) si art.120 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunei Corbu, judetul Constanta, conform anexei ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism 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. 62
DATA 25.06.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA

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 completarii H.C.L. nr.62/24.06.2014 referitoare la trecerea
unui bun din domeniul public al statului si administrarea Ministerului
Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta
in domeniul public al comunei Corbu si administrarea Consiliului Local al
comunei Corbu
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 25.06.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului 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 Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Constanta-Garda de
Coasta nr.976388/10.06.2015 inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.4511/16.06.2015;
- H.C.L. nr.62/24.06.2014 referitoare la trecerea unui bun din domeniul public al
statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial al
Politiei de Frontiera Constanta in domeniul public al comunei Corbu si
administrarea Consiliului Local al comunei Corbu;
Luând în considerare prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare precum şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c); art.45 alin.1) si art.120 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea completarii H.C.L. nr.62/24.06.2014 in sensul ca la art.2 se va
introduce un nou alineat care va avea urmatorul enunt:
,, Daca in decurs de 7(sapte) ani imobilul preluat nu este amenajat ca tabara de
vara pentru copii, acesta va fi din nou preluat in administrare de catre Ministerul
Afacerilor Interne prin Garda de Coasta.’’
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Juridic 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 Juridic si un exemplar
domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea initierii unui Plan Urbanistic Zonal in vederea realizarii
lucrarii ,,Parcelare teren pentru locuinte individuale si introducerea in
intravilanul localitatii Corbu, zona Vest Ioan Stanei 2 comuna Corbu,
judetul Constanta’’
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 25.06.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul
agricol şi cadastru din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Având în vedere prevederile art.47 din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
In conformitate cu dispozitiile art.2 din H.G. nr.525/1996 privind aprobarea
Regulamentului General de Urbanism, actualizat;
In temeiul dispozitiilor Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.5) lit.,,c’’, art.45 alin.1) si art.115 alin.1) si
art.121 din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea initierii unui Plan Urbanistic Zonal in vederea realizarii lucrarii
,,Parcelare teren pentru locuinte individuale si introducerea in intravilanul
localitatii Corbu, zona Vest Ioan Stanei 2 comuna Corbu, judetul Constanta’’.
Art.2 Zona studiata pentru elaborarea P.U.Z. este amplasata in extravilanul
comunei Corbu, parcelele A 350, Cc 352 si A 353 si are o suprafafata de 26.760
mp.

Art.3 Vecinatatile terenului prevazut la art.2 sunt urmatoarele:
N- str.Ioan Stanei;
S-str.Nicolae Labis;
E-str.Mihail Sadoveanu;
V-drum proiectat;
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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HOTĂRÂREA NR.60/25.06.2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul II, anul 2015
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 25.06.2015;
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,

Vazand H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Consiliului local Corbu pe anul 2015;
În temeiul prevederilor art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014–legea bugetului de stat pe
anul 2015;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) si art.45 alin. 1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba utilizarea excedentului bugetar din anii anteriori in suma de
2.792.164 lei pentru finantarea unor lucrari de investitii la Sectiunea de
dezvoltare a bugetului local al comunei Corbu pentru anul 2015.
Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2015, trimestrul II, după cum urmează :
VENITURI:
11.02.06
Sume din echilibru

+ 1.300 lei

TOTAL......................................................................................... + 1.300 lei

CHELTUIELI :
Cap.51.20
Bunuri si servicii ..................................................................

+ 1.200 lei

Cap.70 .20
Bunuri si servicii ..................................................................

+ 100 lei

Cap.70 .20
Bunuri si servicii ..................................................................

- 125.987 lei

Cap.65 .20
Bunuri si servicii ..................................................................

+ 45.987 lei

Cap.70.71
Investitii ..................................................................

+ 2.872.164 lei

________________________________________________________________
TOTAL

+ 2.793.464 lei

Art.3 Aprobarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantare
integrala de la bugetul local al comunei Corbu conform anexei nr.1 ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.4 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.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la contabilitate, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul
Primăriei comunei Corbu .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela
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Anexa la HCL nr…./25.06.2015

SUPLIMENTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN
DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CORBU

Nr.
Crt

1

Codul de
clasificare

Denumirea bunului
imobil

1.4.2

Teren intravilan pe
care se va realiza
statia de epurare
De 613
(str.Petromarului)

Elemente de
identificare

Lot 2

Anul
dobândirii
sau, dupa caz,
al darii in
folosinta

Valoare de
inventar
(lei)

1988

-

Nr.cadastral
113378
S= 25.540 mp

INITIATOR,
PRIMAR,
Galbinasu Marian

Situatia juridical actuala
(Denumire act proprietate )

Registrul de intretinere al
cadastrului din anul 1988
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Anexa la HCL nr.63/25.06.2015

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

Nr.
Crt
1

Nume si prenume
DINU MARIA

Suprafata
mp

Nr. lot/
Zona

Cauza rezilierii contractului

457,13

23/
PUZ Vadu

Retragere conform art. 15.D.1
din Contractul de Concesiune

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela
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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. 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 si 111
impreuna cu documentia care a stat la baza adoptarii in cadrul sedintei ordinare
a Consiliului local Corbu intrunit in data de 24.09.2015 in vederea exercitarii
controlului de legalitate.
Cu respect,

SECRETAR,
Jr.Sotreanu Mirela
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OPIS HOTARARI CONSILIUL LOCAL CORBU
SEDINTA ORDINARA DIN 25.06.2015
Nr.crt.
1

Numar
HCL
58

2

59

3

60

4

61

5

62

6

63

7

64

8

65

Denumire HCL
aprobarea modificarii si completarii Regulamentului serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Canal
Constanta ” si a contractului de furnizare/prestare a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin HCL nr. 44/26.04.2012
modificata si completata prin HCL nr.14/04.04.2013
aprobarea revocarii H.C.L. nr.57/28.05.2015 referitoare la aprobarea
inchirierii pajistilor disponibile la nivelul comunei Corbu, judetul Constanta
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
Corbu pe anul 2015
aprobarea modificarii H.C.L. nr.62/24.06.2014 referitoare la trecerea unui
bun din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor
Interne, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta in
domeniul public al comunei Corbu si administrarea Consiliului Local al
comunei Corbu
aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunei Corbu, judetul Constanta
aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15
lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata
aprobarea initierii unui Plan Urbanistic Zonal in vederea realizarii lucrarii
,Parcelare pentru locuinte individuale si introducerea in intravilanul
localitatii Corbu, zona Vest, str.Ioan Stanei 2 comuna Corbu, judetul
Constanta’’
alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni

SECRETAR,
Jr.Sotreanu Mirela

