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HOTĂRÂRE
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, 30.07.2015;
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 temeiul dispozitiilor art.17 din Legea nr.50/1991, republicata privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizata;
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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HOTĂRÂRE
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, 30.07.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Procesul-verbal al comisiei de inventariere 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 nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire 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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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 lit.c) ale Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
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;
Avand in vedere solicitarile depuse in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor republicata, actualizata;
In conformitate cu dispozitiile art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
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) ale Legii
nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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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Anexa la HCL nr.67/30.07.2015

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII PREVEDERILOR LEGII NR. 50/1991

Nr.

Nume si prenume

Suprafata
atribuita

Vecinatati

Localizare

Crt.
(mp)
1

DINU ELENA

350

N – Aleea Sibioarei
S – Fraimut Cristian
E – teren Consiliul Local (lot 3)
V – Pascu Nicolae, Pascu Rodica

Lot 2
Aleea
Sibioarei

2

CIOVINA GHEORGHITA

461

N – Aleea Sibioarei
S – Fraimut Cristian
E – Aleea Sibioarei
V – teren Consiliul Local (lot 3)

Lot 4
Aleea
Sibioarei

3

MOCANU JENI

343

N – teren Consiliul Local (lot 88B)
S – teren Consiliul Local (lot 87)
E – teren Consiliul Local (lot 88C)
V – Aleea Ioan Stanei

4

RADUCAN GHEORGHE

408

N – str.Ioan Stanei
S – teren Consiliul Local (lot 24)
E – teren Consiliul Local (lot 25)
V – teren Consiliul Local (lot 2)
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HOTARARE
privind aprobarea suplimentarii si modificarii H.C.L. nr.94/26.09.2013
privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat
al comunei Corbu, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
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 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 si modificarii anexei nr.1 si anexei nr.2 la
H.C.L.nr.94/26.09.2013 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judetul Constanta, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul
Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.

Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr.72/30.07.2015

Se va suplimenta anexa 1 cu terenurile intravilane conform tabelului:

Nr.
Crt.

Denumirea bunului
imobil

Elemente de identificare

Valoare de
inventar

Anul dobândirii

- lei 1

Teren intravilan
Str. Morii

2

Teren intravilan
Str. Principala nr. 233

3

Teren intravilan
Str. Principala nr. 75
Lot 1
Nr. cadastral 112351

4

Teren intravilan
Str. Principala nr. 77
Nr. cadastral 112317

5

Teren intravilan
Str. Principala nr.75
Lot 2
Nr. cadastral 112352

S – 271 mp
Vecinătăţi:
N- str. Morii
S- Preda Vasile si Radulescu
Luminita
E- teren Consiliul Local
V- str. Vasile Sassu
S – 721,60 mp
Vecinătăţi:
N- str. Daliei
S- teren Consiliul Local
E- str. Principala
V- teren Consiliul Local
S – 1.250 mp
Vecinătăţi:
N- teren Consiliul Local
S- teren Consiliul Local, str.
Morii
E- str. Principala
V- str. Morii, Ruse Ion
305.738,46
S – 2.023 mp
Vecinătăţi:
N- Trandafir Cornel
S- teren Consiliul Local
E- str. Principala
V- Ruse Ion
S – 309 mp
Vecinătăţi:
N- Trandafir Cornel
S- str. Morii

Preluat prin
Legea nr.
18/1991

Preluat prin
Legea nr.
18/1991

Contract de
vanzarecumparare nr.
386/26.05.2015

Act
dezmembrare
nr.
990/15.10.2014

6

Teren intravilan lot 9
Str. Zorilor nr. 1A

7

Teren intravilan lot 10
Str. Zorilor nr. 1B

8

Teren intravilan lot 11
Str. Zorilor nr. 1C

9

Teren intravilan lot 14
Str. Zorilor nr. 1D

10

Teren intravilan lot 8
Str. Zorilor nr. 2A

11

Teren intravilan
Str.Tractorului, sat Vadu

E- str. Principala
V- str. Morii
S – 1.401 mp
Vecinătăţi:
N- str. Morii
S- teren Consiliul Local (lot 10)
E- str. Zorilor
V- Aleea Zorilor
S – 1.401 mp
Vecinătăţi:
N- teren Consiliul Local (lot 9)
S- teren Consiliul Local (lot 11)
E- str. Zorilor
V- Aleea Zorilor
S – 1.401 mp
Vecinătăţi:
N- teren Consiliul Local (lot 10)
S- teren Consiliul Local (lot 12)
E- str. Zorilor
V- Aleea Zorilor
S – 799 mp
Vecinătăţi:
N- teren Consiliul Local (lot 13)
S- str. Zorilor
E- str. Zorilor
V- teren Consiliul Local
(lot 2,3,4)
S – 1.203 mp
Vecinătăţi:
N- Visan Gheorghe, teren
Consiliul Local (lot 7)
S- str. Zorilor
E- str. Zorilor
V- str. Zorilor
S –6.997 mp
Vecinătăţi:
N- str.Linistii
S- teren Consiliu Local, Chivu
Gheorghita
E- str.Ogorului, Baciu Iulian
V- str.Tractorului

-

Preluat prin
Legea nr.
18/1991

-

Preluat prin
Legea nr.
18/1991

-

Preluat prin
Legea nr.
18/1991

-

Preluat prin
Legea nr.
18/1991

-

Preluat prin
Legea nr.
18/1991

-

Preluat prin
Legea nr.
18/1991

Se va modifica anexa 1 cu terenurile intravilane conform tabelului:

Nr.
Crt.

Denumirea bunului
imobil

Elemente de identificare

Valoare de
inventar

Anul
dobândirii

- lei 1

2

Teren intravilan
Str. Morii

Teren intravilan
Str. Principala nr. 233

S – 271 mp
Vecinătăţi:
N- str. Morii
S- Preda Vasile si Radulescu
Luminita
E- teren Consiliul Local
V- str. Vasile Sassu
S – 721,60 mp
Vecinătăţi:
N- str. Daliei
S- teren Consiliul Local
E- str. Principala
V- teren Consiliul Local

-

Preluat prin
Legea nr.
18/1991

-

Preluat prin
Legea nr.
18/1991

Se va modifica anexa 2 la pozitia 20 si pozitia 152 conform tabelului:

Nr.
Crt.

Simbol cadastral

Categoria de folosinta

Suprafata
existenta

Valoare de
inventar

-ha1

46,0225

205.617,35

Hb520/1

Balti

2

Hb520/2

Balti

19,8841

88.837,33

3

Ps453, lot 2
Nr. cadastral 104021
Cc 352

Păşune

16,3893

145.428,81

Curti - constructii

0,55

4

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Bostina Dragos

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 alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Corbu in
scopul realizarii investitiei ,,Instalare de panouri solare’’ la Centrul de
recuperare terapeutica Corbu si Gradinitele nr.1 si 2 comuna Corbu, judetul
Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu privind alocarea unei
sume de bani din bugetul local al comunei Corbu in scopul realizarii investitiei
,,Instalare de panouri solare’’ la Centrul de recuperare terapeutica Corbu si
Gradinitele nr.1 si 2 comuna Corbu, judetul Constanta.
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
Contractul de sponsorizare nr.DA 03/10.03.2015 prin care S.C. OMV
PETROM S.A. sponsorizeaza un proiect in scopul instalarii de panouri solare pe
raza comunei Corbu;
In temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare ,
In conformitate cu dispozitiile art. 36 al.2, art. 45 alin.1) si art. 115 al.1, lit.
b din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicata in 2007
cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTARASTE:
Art.1- Alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Corbu in scopul
realizarii investitiei ,,Instalare de panouri solare’’ la Centrul de recuperare
terapeutica Corbu si Gradinitele nr.1 si 2 comuna Corbu, judetul Constanta.
Art.2 -Suma prevazuta la art.1 in cuantum de 13.468,24 lei reprezinta:
-aprobarea contributiei valorice de 16% respectiv suma de 4.620 lei stabilita la

bugetul initial al proiectului, conform prevederilor contractului cu S.C. OMV
PETROM S.A.
- suplimentarea bugetului proiectului cu suma de 8.848,24 lei reprezentand
diferenta pana la suma estimata de 36.568,24 lei necesara implementarii
proiectului.
Art.3- Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează executivul.
Art.4-Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Contabilitate si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local
de Urbanism aferent P.U.Z.– „Pensiune agroturistica –activitati
recreationale si de agrement -introducere teren in intravilan’’ sola 33,
parcela A 268A/4-lot 1 in suprafata de 10.000 mp investitor S.C. OSNARD
MAJESTY S.R.L.
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
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;
Vazand H.C.L.nr.61/20.07.2012 privind insusirea Raportului informarii si
consultarii publicului privind documentatia de urbanism in vederea elaborarii
proiectului ,,Intocmire P.U.Z. – Construire pensiune agroturistica-activitati
recreationale,, -comuna Corbu, judetul Constanta beneficiar S.C. OSNARD
MAJESTY S.R.L.
Având în vedere prevederile art. 27 alin. 1, lit. c) şi a art. 56, alin 6 şi 7 din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi prevederile avizului favorabil al Consiliului
Judeţean Constanţa nr.11432/10.06.2015 emis în baza art. 104, alin. 1, lit. f din
Legea nr. 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, art. 56 şi a punctului 11, cap. B – Plan Urbanistic
Zonal şi regulament local aferent acestuia din Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001,
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
In temeiul dispozitiilor Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.5) lit.,,c’’, art.45 alin.1), art.115 alin.1) si
art.121 din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local de
Urbanism aferent P.U.Z – ,,Pensiune agroturistica –activitati recreationale si de
agrement -introducere teren in intravilan’’ sola 33, parcela A 268A/4-lot 1 in
suprafata de 10.000 mp investitor S.C. OSNARD MAJESTY S.R.L.
Art.2 Aprobarea introducerii in intravilan a suprafetei de 10.000 mp situata în
extravilanul comunei Corbu, parcela A 268A/4-lot 1.
Art.3 Dupa aprobare, in vederea efectuarii modificarilor in evidentele cadastrale,
prin grija investitorilor se va transmite O.C.P.I. Constanta hotararea insotita de
documentatia de aprobare a P.U.Z.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in
suprafata de 2.863 mp situat in comuna Corbu, sat Luminita, str.Industriala
nr.1 catre S.C. RIG SERVICE S.R.L.
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
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;
Avand in vedere cererea S.C. RIG SERVICE S.R.L. nr.2044/02.07.2015
inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.4981/02.07.2015
In temeiul prevederilor art.123 alin.1,3 si 4 din Legea nr.215/2001 –Legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
In baza dispozitiilor art.36 alin.2) lit.,,b’’ si lit.,,c’’ ; alin.5 lit.,,b’’ ;art.45, alin.1)
si art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata
de 2.863 mp situat in comuna Corbu, situat in comuna Corbu, sat Luminita,
str.Industriala nr.1 catre S.C. RIG SERVICE S.R.L.
Art.2 Terenul prevazut la art.1 are urmatoarele vecinatati:
N- S.C. RIG SERVICE S.R.L., Lacul Corbu;
S-str.Industriala;
E-Lacul Corbu;
V- S.C. RIG SERVICE S.R.L., str.Industriala;

Art.3 Pretul de pornire la negociere directa pentru terenul prevazut la art.1,
conform raportului de evaluare intocmit de S.C. GECO M.E.C. 2003 S.R.L. este
de 3,5 euro/mp, fara T.V.A., respectiv 10.020,50 euro, fara T.V.A. pentru intreaga
suprafata.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al
comunei Corbu ce are ca obiect realizarea de exploatatii zootehnice
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
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 temeiul prevederilor O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publica, actualizata
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 organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii
unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce
are ca obiect realizarea de exploatatii zootehnice.
Art.2 Aprobarea documentatiei de participare la licitatia publica deschisa
prevazuta in anexa nr.1 –caietul de sarcini si studiul de oportunitate - ce face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Durata concesionarii este de 10 ani.
Art.4 Taxa de inscriere la licitatie este de 200 lei, iar garantia de participare este
de 300 lei.

Art.5 Valoarea rezultata in urma licitatiei va fi actualizata anual prin aplicarea
coeficientului de inflatie.
Art.6 Componenta comisiei de licitatie precum si a comisiei de contestatii
precum si data si locul organizarii licitatiei vor fi stabilite prin dispozitia primarului
comunei.
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 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 indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
,,Sala de mese pentru activitati ocazionale’’ aferenta Bisericii ortodoxe
,,Sfantul Mare Mucenic Dimitrie’’ sat Luminita, comuna Corbu, judetul
Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
In conformitate cu dispozitiile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice
locale, 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 indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,,Sala de
mese pentru activitati ocazionale’’ aferenta Bisericii ortodoxe ,,Sfantul Mare
Mucenic Dimitrie’’ sat Luminita, comuna Corbu, judetul Constanta, dupa cum
urmeaza:
-

Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 96.200 lei
(21.431 euro), la care se adauga T.V.A. de 23.090 lei;
Valoarea C+M este de 78.660 lei la care se adauga T.V.A. de 18.880 lei;
Durata de realizare a investitiei este de 3 luni;
Finantarea investitiei: bugetul local al comunei Corbu

Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la 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 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul III, anul 2015
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
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 comisiei de specialitate nr.1 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, coroborate cu cele ale
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 III, după cum urmează :
CHELTUIELI
Cap.70.71
Investitii ............................................................................

+ 438.800 lei

TOTAL

+ 438.800 lei

Art.2 Se aproba utilizarea excedentului bugetar din anii anteriori in suma de
438800 lei pentru finantarea unor lucrari de investitii la sectiunea de dezvoltare a
bugetului local al Comunei Corbu pentru anul 2015.
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 hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Contabilitate si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
,,Modernizare drumuri comunale in comuna Corbu, judetul Constanta’’
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
In conformitate cu dispozitiile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
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 indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
,,Modernizare drumuri comunale in comuna Corbu, judetul Constanta’’, dupa
cum urmeaza:
-

Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 5.549.849
lei ( 1.236.956 euro), T.V.A. inclus;
Valoarea C+M este de 4.234.065 lei T.V.A. inclus;
Durata de realizare a investitiei este de 6 luni;

Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.

Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la 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 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 indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
,,Reamenajarea si modernizarea strazilor din intravilanul comunei Corbu,
judetul Constanta’’
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
In conformitate cu dispozitiile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
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 indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
,,Reamenajarea si modernizarea strazilor din intravilanul comunei Corbu, judetul
Constanta’’, dupa cum urmeaza:
-

Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 3.785.174
lei ( 848.675 euro), T.V.A. inclus;
Valoarea C+M este de 3.422.147 lei (767.280 euro) T.V.A. inclus;
Durata de realizare a investitiei este de 6 luni;
Finantarea investitiei: bugetul local al comunei Corbu

Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la 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 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15
lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor
asumate prin contract
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
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 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 Revocarea H.C.L. nr.63/25.06.2015 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.

Art.3 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.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 Urbansim 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 Planului de ocupare a functiilor publice al Comunei
Corbu, judetul Constanta, pe anul 2015
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
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 prevederile dispozitiilor art.23 alin.4 din Legea nr.
188/1999, repulicata, privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr.7660/2006 emis de
Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind aprobarea
instructiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a functiilor publice;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 si alin. 3 lit. “b”, art. 44, art.45 alin.1)
si art 115 alin. 1 lit. “b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al Comunei Corbu,
judetul Constanta pe anul 2015, conform Anexei ce face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Juridic si resurse
umane 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 Resurse umane 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.10/09.02.2015 referitoare la
concesionarea, 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
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
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;
Avand in vedere H.C.L. nr.10/09.02.2015 referitoare la concesionarea,
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;
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 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.10/09.02.2015 referitoare la concesionarea,
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, in
sensul ca in anexa la pozitia nr.1 se va inscrie corect:
Beneficiar: Laza Ancuta suprafata atribuita 350 mp situata pe Aleea
Sibioarei, Lot 2, avand urmatoarele vecinatati:
N-Aleea Sibioarei;
S-Fraigmut Cristian;

E-teren Consiliu Local-lot 3;
V- teren Consiliu Local-lot 1;
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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HOTARAREA NR.78/30.07.2015
privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr.556/20.07.1998
incheiat intre Consiliul Local Corbu si S.C. DAVO ROM EXIM S.R.L.
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 30.07.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului de resort din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere contractul de inchiriere nr.556/20.07.1998 incheiat intre
Consiliul Local Corbu si S.C. DAVO ROM EXIM S.R.L.
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 rezilierii contractului de inchiriere nr.556/20.07.1998 incheiat
intre Consiliul Local Corbu si S.C. DAVO ROM EXIM S.R.L.datorita nerespectarii
obligatiilor contractuale.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Taxe si impozite si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr.69/30.07.2015

SUPLIMENTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN
DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CORBU

Nr.
Crt

Codul de
clasifi

Denumirea bunului

Elemente de
identificare

care

1

2

3

4

5

6
7

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării
în folosinţă

Valoare de
inventar

Situaţia juridică
actuală

lei

Denumirea act
proprietate sau alte
acte doveditoare

1.4.2.

Drum proiectat
Nn 594/2/3

S – 5.530 mp
Nr. cadastral
111025

2013

-

1.4.2

Drum proiectat
Nn 594/1/4

S – 392 mp
Nr. cadastral
110100

2013

-

1.4.2.

Drum proiectat
Nn 594/1/2

S – 770 mp
Nr. cadastral
110098

2013

-

1.4.2

Drum proiectat
Nn 592+HB 593 – lot 2

S – 2.022 mp
Nr. cadastral
111172

2013

-

1.4.2.

Drum de exploatare
Nn 594/1/7

S – 6.500 ml

2013

-

1.4.2

Servitute de trecere
Ps 248/29
De 266/8/1

S – 3.000 ml

2014

-

S – 4.554 mp
Nr. cadastral
110525

2012

-

1.4.2.

Plan de amplasament
si delimitare a
imobilului parcela
Nn594/2
Plan de amplasament
si delimitare a
imobilului parcela
Nn594/1
Plan de amplasament
si delimitare a
imobilului parcela
Nn594/1
Act dezmembrare nr.
2398/15.11.2013
Plan de amplasament
si delimitare a
imobilului parcela
Nn594/1
Plan parcelar Ps248
Plan parcelar
A266/8

8
9

1.4.2
1.4.2.

De 21/7
Alee de acces Ps
67/10

S – 3.564 mp
Nr. cadastral
111099
S – 1.622 mp
Nr. cadastral
111118
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Anexa la H.C.L. nr.71/30.07.2015

RAPOARTE DE EVALUARE

Nr
crt

Elemente de identificare

Suprafaţă
teren

Valoare
Observatii

(mp)

Euro/mp
lei/mp

1.

Teren intravilan str.Industriala nr.1, localit.
Luminita comuna Corbu, Jud. Constanţa

2.863

In vederea vanzarii

3,5 euro/mp

2.

Teren intravilan Lot 4, zona ,,D
Est’’(str.Principala nr.196)

1.000

In vederea vanzarii

6,2 euro/mp

3.

Teren intravilan Lot 3, zona ,,C Peco’’
(str.Nuferilor nr.4), Jud. Constanţa

598

In vederea vanzarii

5,5 euro/mp

4.

Teren intravilan, lot 88, zona Derea Nord

343

In vederea
concesionării

0,67 lei/mp

5.

Teren intravilan Lot 1, str.Tractorului nr.20,
Vadu, localit. Corbu, Jud. Constanţa

1.000

In vederea vanzarii

3,50 euro/mp

6.

Teren intravilan Lot 1 Aleea Sibioarei nr.3,
comuna Corbu, Jud. Constanţa

350

In vederea
concesionării

0,66 lei/mp/an

7

Teren intravilan Lot 2 Aleea Sibioarei nr.5,
comuna Corbu, Jud. Constanţa

350

In vederea
concesionării

0,66 lei/mp/an

8.

Teren intravilan Lot 3 Aleea Sibioarei nr.7,
comuna Corbu, Jud. Constanţa

350

In vederea
concesionării

0,66 lei/mp/an

9.

Teren intravilan Lot 4 Aleea Sibioarei nr.9,
comuna Corbu, Jud. Constanţa

461

In vederea
concesionării

0,66 lei/mp/an
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Anexa la HCL nr.82/30.07.2015

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

Nr.
Crt

Nume si prenume

Suprafata
mp

Nr. lot/
Zona

Cauza rezilierii contractului

1

VOINEAGU BOGDAN

350

Lot 1
Aleea
Sibioarei

Retragere conform art. 9.c.1. din
Contractul de concesiune

2

IONESCU GHEORGHE
STELIAN

350

Lot 2
Aleea
Sibioarei

Retragere conform art. 9.c.1. din
Contractul de concesiune

3

HURMUZLACHE MARIUS
FLORIN

350

Lot 3
Aleea
Sibioarei

Retragere conform art. 9.c.1. din
Contractul de concesiune
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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea avizului de oportunitate aferent proiectului ,,Intocmire
P.U.Z.- Introducere in intravilan si lotizare teren in vederea construirii de
locuinte, parcela A 573/8, sola 112 in suprafata de 25.000 mp beneficiar S.C.
PLANTMAR S.R.L.
Avand in vedere cererea S.C. PLANTMAR S.R.L.inregistrata la Primaria
comunei Corbu;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.12 lit.c) si art.50 din Legea nr.350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In conformitate cu prevederile 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;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.b), art.45 alin.6) si art.115 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
PROPUN:
Art.1 Aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului
,,Intocmire P.U.Z.- Introducere in intravilan si lotizare teren in vederea construirii
de locuinte, parcela A 573/8, sola 112 in suprafata de 25.000 mp beneficiar S.C.
PLANTMAR S.R.L.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se însărcineaza Compartimentul Urbanism şi
amenajarea teritoriului, registru agricol şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Art.3 Prezentul proiect de hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local Corbu
în cadrul şedinţei ordinare din data de 30.07.2015 în vederea adoptării unei
hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
GĂLBINAŞU MARIAN
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 79/30.07.2015
CAIET DE SARCINI
privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea
concesionării unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al
comunei Corbu, ce are ca obiect realizarea de exploatatii mixte de
cresterea animalelor
Cap.1 OBIECTUL ÎNCHIRIERII
Se supune licitaţiei publice în vederea concesionării unor terenurilor
extravilane, in vederea realizării de exploataţii agricole mixte de creşterea
animalelor.
Terenurile sunt situate în extravilanul comunei Corbu, sat Vadu, parcela
A258, judeţul Constanţa si fac parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Cap.

2

DESTINAŢIA

BUNULUI

IMOBIL

CE

FACE

OBIECTUL

CONSIONĂRII
Terenurile ce fac obiectul concesionării vor fi utilizate în scopul realizării
de exploataţii mixte de creşterea animalelor.
Cap.

3

CONDIŢIILE

DE

EXPLOATARE

A

BUNULUI

IMOBIL

CONCESIONAT
Concesionarii trebuie să întreţină spaţiul dat spre folosinţă, restituirea
acestuia la sfârşitul concesiunii făcându-se în starea în care a fost preluat,
consemnată în procesul-verbal de predare-primire.
Nu se va schimba destinaţia pentru care a fost concesionat terenul, decit
in baza unei documentatii de urbanism care sa respecte prevederile legale.

Nici o lucrare de construcţie nu va putea fi efectuată fără respectarea
prevederilor legale .
Amplasarea constructiilor se va face pe durata valabilitatii contractului de
concesiune, interval de timp în care crescătorii de animale fac dovada deţinerii
acestora prin adeverinţă emisă semestrial de medicul veterinar şi de către
Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru siguranţa Alimentelor Constanţa.
Adăposturile pentru creşterea animalelor se vor amplasa cu respectarea
prevederilor art. 11 din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. Normele PSI.,
Dejecţiile de animale şi apele reziduale să nu fie dirijate spre şanţuri,
canale deschise, pârâie şi ape stătătoare. Evacuarea dejecţiilor din adăposturi se
face prin canale închise, impermeabilizate, amenajate în acest scop în fose
speciale, astfel:
-

fosa

va

fi

dimensionată

în

funcţie

de

numărul

de

animale

existente.Fosa va fi obligatoriu impermeabilizata, eliminând orice fel de
infiltrare a dejecţiilor în sol, care pot deprecia calitatea panzei de apa
freatica;
-

acoperirea fosei se va face cu un capac etanş, care să nu permită
poluarea mediului cu larve, insecte şi miros neplăcut.
Animalele moarte vor fi preluate, transportate si incinerate de operatori

economici specializati si acreditati, pe baza unui contract de prestari servicii
privind neutralizarea deseurilor de origine animala.
Cap. 4 CONDIŢIILE GENERALE ALE CONCESIUNII
4.1. Obligaţiile privind protecţia mediului
În perioada derulării contractului de concesiune 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 sau
invecinat imobilului în care îşi desfăşoară activitatea, nici un tip de recipient ce

poate conţine urme de substanţe toxice sau medicamente care au termenul de
valabilitate expirat, etc.
Toate obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în
vigoare pe parcursul derulării contractului de concesiune, cad în sarcina
concesionarului, 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.
4.2.Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi
permanenţă
Concesionarul se obligă să asigure pe întreaga durată a concesionării
întreţinerea şi exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă a
bunului imobil ce face obiectul concesiunii.
4.3. Interdicţia subconcesionării bunului imobil
După adjudecarea licitaţiei şi încheierea contractului de concesine,
concesionarul nu poate subconcesiona bunul de retur ce face obiectul licitaţiei,
respectiv al contractului de concesiune. În acest sens se va prevede o clauză în
contractul de concesiune.
Cap. 5 DURATA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
5.1. Imobilul identificat la Cap.I se concesionează pe o durată de 10 ani,
începând de la data semnării şi preluării contractului de concesiune.
5.2. Durata contractului de concesiune poate fi prelungită pentru o perioadă
egală cu cel jumătate din durata sa iniţială, în condiţiile stabilite de concedent.

Cap. 6 ELEMENTE DE PREŢ
6.1. Preţul de pornire la licitaţie pentru concesionarea terenurilor in
vederea realizării de exploataţii agricole mixte de creşterea animalelor, situate în
localitatea Corbu, sat Vadu, parcela A 258 va fi stabilit conform rapoartelor de
evaluare intocmite de evaluator autorizat dr. ing. Dogărescu George:
- Lot 1 -0,44 lei/ mp/an;
- Lot 2 -0,40 lei/ mp/an;
- Lot 3 -0,40 lei/ mp/an;
- Lot 4 -0,44 lei/ mp/an;
- Lot 5 -0,40 lei/ mp/an;
- Lot 6 -0,40 lei/ mp/an;
- Lot 7 -0,40 lei/ mp/an;
6.2. Pasul de strigare este de 10% din preţul de pornire.
6.3. Preţul final pentru concesionarea terenurilor extravilane 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 redevenţei se va face la casieria Primăriei comunei Corbu 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 redevenţei 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 redevenţei conduce la încetarea de plin drept a prezentului
contract de concesiune, fără somaţie prealabilă, precum şi la obligarea
concesionarului la plata redevenţei cu penalităţi de întârziere până la data
rezilierii contractului.
6.7. Concesionarul 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. Redevenţa 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 concesiune: 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 trei oferte valabile
Cap.

8

CONDIŢII

CE

TREBUIE

ÎNDEPLINITE

DE

CĂTRE

ADJUDECATARUL LICITAŢIEI
Să respecte obligaţiile contractuale stabilite prin contractul de concesiune.
8.1. Obligaţiile concesionarului
a) pe toată durata concesiunii, să întrebuinţeze bunul imobil, ca un
posesor de bună-credinţă, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse
din culpa sa;
b) să plătească concedentului redevenţa în cuantumul şi la termenul
stabilite prin contract;
c) să folosească bunul imobil concesionat, fără să schimbe destinaţia
pentru care a fost concesionat, prevăzută în contract;
d) să efectueze, pe cheltuiala sa, lucrări de întreţinere

a bunului

concesionat, 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 subconcesioneze în tot sau în parte bunul imobil;
g) să înştiinţeze pe concedent despre orice atingere adusă dreptului său
de concesiune;
h) la expirarea contractului, să elibereze şi să restituie concedentului bunul
concesionat, 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 concedentului de a efectua orice alt tip de lucrări de
construcţie şi de îmbunătăţire a imobilului legate de obiectul contractului de
concesiune; la finalizarea contractului de concesiune, bunurile de retur constând
din teren, revin concedentului.
j) să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţilor în
cadrul bunului imobil concesionat, 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 exclusiv
concedentului;
m) să permită persoanelor împuternicite de către concedent, să controleze
modul în care este utilizat bunul imobil concesionat şi starea acestuia, ori de câte
ori este necesar;
n) să înştiinţeze imediat pe concedent despre orice acţiune a unei terţe
persoane care îi tulbură folosinţa.
o) sa prezinte concedentului semestrial adeverinţă emisă de medicul
veterinar şi de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru siguranţa Alimentelor
Constanţa.
p) să permită personalului sanitar – veterinar de stat verificarea stării de
sănătate a animalelor şi să-l sprijine în efectuarea opraţiunilor sanitar –

veterinare. Proprietarul să respecte şi să aplice întocmai, măsurile stabilite de
organele sanitar – veterinare de stat , pentru prevenirea şi combaterea bolilor la
animale.
r) să respecte regulile sanitar – veterinare, stabilite prin acte normative, în
vigoare privind condiţiile de tăiere a animalelor şi de valorificare a produselor
obţinute de la acestea.
s) proprietarul de animale şi/sau păsări este obligat să efectueze acţiuni de
dezinsecţie şi deratizare, ori de câte ori este necesar.
ş) transporturile de animale, indiferent de specie se vor face pe bază de
certificate sanitar – veterinare de transport animale vii, eliberat de medicii
veterinari, abilitaţi în acest sens.
t) are obligatia de a incheia contract de prestri servicii privind neutralizarea
deseurilor de origine animala.
Cap. 9 CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE
CONCESIUNE
Contractul de concesiune încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, 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 concedent, după o prealabilă notificare a concedentului (cu minim 15 zile
înainte);
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin
reziliere de către concedent;
e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat;
f) prin acordul părţilor;
g) denunţarea unilaterală a contractului de concesiune se poate face
numai cu respectarea unui preaviz de 15 zile;
h) în cazul în care este concesionarul nu mai deţine animale.
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.
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 ulterioare.
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 la HCL nr.79/30.07.2015

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI
privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea
concesionării unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al
comunei Corbu, ce are ca obiect realizarea de exploatatii mixte de
cresterea animalelor

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 concesiunării unor terenuri situate în extravilanul comunei Corbu,
parcela A 258 aparţinând domeniului privat al comunei Corbu.
- identificarea imobilelor este prevăzută în anexa care face parte integrantă
din prezenta documentaţie.
CAP. II ORGANIZAREA LICITAŢIEI
2.1. Comuna Corbu iniţiază procedura de concesionare a unor terenuri
extravilane situate în parcela A 258, loc. Corbu, com. Corbu, jud. Constanţa.
2.2. Concesionarea se va face prin procedura licitaţiei publice deschise –
licitaţie prin care orice persoană fizică sau juridică, română sau străină poate
prezenta o ofertă. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma
publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.
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 concedentului până la data de
..............., ora .........
2.6. Orice persoana interesata are dreptul de a solicita si de a obtine
documentatia de atribuire, cu cel putin 5 zile înainte de data limită pentru
depunerea ofertelor, situatie in care concedentul are obligaţia de a pune
documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede
posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la
primirea unei solicitări din partea acesteia.
2.7. Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind
documentatia de atribuire, la care concedentul are obligaţia de a răspunde, în
mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă
care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de
solicitări.Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
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
concesiunii 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:;
- 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.

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 trei 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 concesiune: 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 concesiune 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 concedentului
5.11. 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.
5.12. Ofertantul declarat câştigător prin Hotarire de adjudecare, 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
concesiune
CAPITOLUL VI INFORMAŢII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE
6.1. Criteriul de atribuire a contractului de concesiune: 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. 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 ulterioare.
CAP. VIII CONTRACTUL DE CONCESIUNE
8.1. Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sanţiunea
nulităţii.
Contractul de concesiune trebuie să conţină:
a)

partea

reglementară

a

contractului,

care

cuprinde

clauzele

prevăzute în caietul de sarcini,
b)

alte clauze contractuale stabilite de părţi prin acordul lor

8.2. În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea
contractului, procedura de atribuire se anuleză, iar concedentul 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 concesiune pentru ofertanţii declaraţi
necâştigători, iar pentru ofertantul a cărui ofertă a fost adjudecată, garanţia de
participare se constituie parte a redevenţei ce trebuie plătită concedentului.
9.2. Redevenţa devine venit la bugetul local, iar concesionarul are obligaţia
achitării către concedent şi a impozitului pentru bunurile ce fac obiectul
contractului de concesiune.
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STUDIU DE OPORTUNITATE
privind concesionarea unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul
privat al comunei Corbu pentru realizarea de exploatatii mixte de crestere a
animalelor
CAP. I. OBIECTUL CONCESIONARII
Comuna Corbu a cunoscut o puternică divizare a terenurilor intravilane, fapt
ce a condus la micsorarea suprafetelor gospodariilor populatiei. Mare parte din
locuitori, in lipsa locurilor de munca, au intensificat activitatea de crestere a
animalelor.
Lipsa de teren liber în intravilanul Comunei Corbu care sa poata fi alocat
activitatii de cresere a animalelor care se face cu respectarea prevederilor legale
în vigoare, în vederea asigurării şi garantării sănătăţii publice şi protecţiei
animalelor, precum şi a protecţiei mediului, a făcut necesara scoatrea la licitatie a
unor terenuri extravilane situate in Parcela A258. Pe teritoriul Comunei Corbu
este permisă creşterea animalelor domestice şi a păsărilor.
Amplasarea adăposturilor pe aceste terenuri se face în conformitate cu
prevederile Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, numai în baza autorizaţiei
de construire, conform legii nr. 50/1991, republicată cu modificarile si
completarile ulterioare.

Cap. II. MOTIVATIA CONCESIONARII
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun
concesionarea terenurilor extravilane sunt urmatoarele:
- prevederile art. 121, alin 1 si art.123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
şi a O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica, actualizata
- cresterea veniturilor la bugetul local;
Cap. III. CONDIŢIILE CONCESIONARII
Concesionarul va utiliza, pe durata desfăşurării contractului de concesiune,
următoarele bunuri de retur:
A258 lot 1
A258 lot2
A258 lot 3
A258 lot 4
A258 lot 5
A258 lot 6
A258 lot 7

4.900 mp
5.000 mp
3.735 mp
4.674 mp
4.400 mp
4.400 mp
4.800 mp

Cap. V. MODALITATEA CONCESIONARII
Procedura de concesionare propusa este prin licitatie publica deschisa
prin care orice persoana fizică sau juridica de drept privat poate participa.
Desfasurarea licitatiei publice deschise se realizeaza in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publica, actualizata.

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

OPIS HOTARARI CONSILIUL LOCAL CORBU
SEDINTA ORDINARA DIN 30.07.2015

Nr.crt.
1

Numar
HCL
66

2

67

3

68

4

69

5

70

6

71

7

72

8

73

9

74

Denumire HCL
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 al
comunei Corbu, judetul Constanta
aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri intravilane ce
fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15
lit.c) ale Legii nr.50/1991, republicata
aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local de
Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Pensiune agroturistica –activitati recreationale
si de agrement -introducere teren in intravilan’’ sola 33, parcela A 268A/4lot 1 in suprafata de 10.000 mp investitor S.C. OSNARD MAJESTY S.R.L.
aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunei Corbu, judetul Constanta
aprobarea modificarii H.C.L. nr.10/09.02.2015 referitoare la 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
aprobarea insusirii unor rapoarte de evaluare asupra unor terenuri care fac
parte din domeniul privat al comunei Corbu
aprobarea suplimentarii si modificarii H.C.L. nr.94/26.09.2013 privind
actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al
comunei Corbu, judetul Constanta
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,,Sala de
mese pentru activitati ocazionale’’ aferenta Bisericii ortodoxe ,,Sfantul Mare
Mucenic Dimitrie’’ sat Luminita, comuna Corbu, judetul Constanta
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
,,Modernizare drumuri comunale in comuna Corbu, judetul Constanta’’

10

75

11

76

12

77

13

78

14

79

15

80

16

81

aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
,,Reamenajarea si modernizarea strazilor din intravilanul comunei Corbu,
judetul Constanta’’
alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Corbu in scopul
realizarii investitiei ,,Instalare de panouri solare’’ la Centrul de recuperare
terapeutica Corbu si Gradinitele nr.1 si 2 comuna Corbu, judetul Constanta
aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata
de 2.863 mp situat in comuna Corbu, sat Luminita, str.Industriala nr.1
catre S.C. RIG SERVICE S.R.L.
aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr.556/20.07.1998 incheiat
intre Consiliul Local Corbu si S.C. DAVO ROM EXIM S.R.L.
aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii
unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al comunei
Corbu ce are ca obiect realizarea de exploatatii zootehnice
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local
Corbu pe Trimestrul III, anul 2015
rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din
Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate
prin contract

SECRETAR,
Jr.Sotreanu Mirela

