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HOTARARE
privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului :
,,Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Parcelare rezidentiala in
extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, parcela A 207/5 - A 207/6 in
suprafata de 10.000 mp, investitori Vovciuc Beniamin Petrica si Gabriela si
Vovciuc Marius Dumitru si Loredana
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere cererea domnului Vovciuc Beniamin Petrica inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.7274/21.09.2015;
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, actualizata, 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.1 si alin.9), art.45 alin.1) si art.115 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului ,,Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Parcelare rezidentiala in extravilanul
comunei Corbu, judetul Constanta, parcela A 207/5 - A 207/6 in suprafata de
10.000 mp, investitori Vovciuc Beniamin Petrica si Gabriela si Vovciuc Marius
Dumitru si Loredana conform anexei ce face parte integranta din prezenta
hotarare.

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 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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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, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile art15 lit.c) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
republicata,, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor Normelor Metodologice din 19 decembrie 2001 de
aplicare a Legii nr.50/1991, republicata,, cu modificarile si completarile ulterioare,
Având in vedere prevederile art.36 alin.2) lit.,,c’’ si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Rezilierea contractelor de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din
Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin
contract, persoanelor nominalizate in Anexa nr.1 ce face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.

Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr.106//24.09.2015

TABEL NOMINAL CU PERSOANELE ALE CAROR CONTRACTE DE
CONCESIUNE ATRIBUITE IN TEMEIUL ART.15 LIT.C) DIN LG.NR.50/1991,
SUNT REZILIATE

Nr.
Crt

Nume si prenume

Suprafata
mp

Nr. lot/
Zona

Cauza rezilierii contractului

1

PUNGA MARIUS

618

Lot 94 A
Aleea
Sibioarei

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

2

TANASE MARIAN

800

Lot 49
ZONA
DEREA

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

3

TONEA MARIAN
RAZVAN

494,12

LOT 5
Retragere conform art. 9.c.1. din
PUZ VADU
Contractul de concesiune

4

TONEA MARIAN
RAZVAN

491,89

LOT 6
Retragere conform art. 9.c.1. din
PUZ VADU
Contractul de concesiune
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HOTĂRÂREA NR.107/24.09.2015
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, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de secretarul comunei Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile art. 9 si art.10 din O.G. nr.35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Având in vedere prevederile art.35, art.41 si art.47 din Legea nr.215/2001legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu in persoana dlui MARIN CORNEL 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 Marin Cornel si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru’’, 1 ,,abţinere’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea modificarii si suplimentarii H.C.L. nr.93/26.09.2013
referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunei Corbu, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
- Procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.248/18.09.2015;
Avand in vedere H.C.L. nr.93/26.09.2013 privind actualizarea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta;
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 modificarii si suplimentarii H.C.L. nr.93/26.09.2013 privind
actualizarea 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
Contabilitate si un exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind concesionarea, fără licitaţie publică a unor terenuri intravilane care
fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa în
temeiul prevederilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, republicată
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Având în vedere solicitările depuse în temeiul art.15 lit.,,c” din Legea
nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
In baza dispozitiilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările
ulterioare coroborate cu cele ale Ordinului nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata.
In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.c) ; alin.5 lit.b) si art.45 alin.1) din
Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Concesionarea fără licitaţie publică a terenurilor intravilane care fac parte
din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa în temeiul prevederilor
art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, conform Anexei nr.1 parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractul de concesiune.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr.98/24.09.2015

Tabel nominal cu beneficiarii prevederilor art.15 lit.c) din Legea
nr.50/1991, republicată

Nr.

Nume si
prenume

Suprafata
atribuita

Vecinatati

Localizare

Redeventa

N – Teren Consiliu local - lot 49 A
S – Teren Consiliul Local - lot 50
E - Strada Lastunului
V – Teren Consiliu local - lot 49 A

Lot 49
Derea

0,67
lei/mp/an
421 lei/an

Crt.
(mp)
1

ROMANESCU
MARIAN

628
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane
in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile art.1 alin.2, art.2 alin.2 si art.4 din Legea
nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate
personala,
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare;
In baza H.G. nr.896/2003 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.15/2003, actualizata;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiei a
unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei in
conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 persoanelor nominalizate in anexa
nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Beneficiarul terenului atribuit este obligat sa inceapa constructia locuintei in
termen de 1 an de la data atribuirii si sa o realizeze cu respectarea prevederilor
Legii nr.50/1991, republicata si actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii.

Art.3 In situatia nerespectarii prevederilor art.2 prin hotararea Consiliului Local
se va retrage dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcineaza
compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi
Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu,
judeţul Constanţa.
Art.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 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr.101/24.09.2015

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII PREVEDERILOR LEGII NR.15/2003

Nr.

Nume si prenume

crt.
1.

Suprafata

Vecinatati

Localizare

-mpCOSULET ANCUTA

308

N- teren CL (lot 4)
S- str.Macului
E- teren CL (lot 8)
V- teren C.L. (lot 10)

COVALIU FLORINA

922

BOBOC IULIAN -COSTEL

946

Nord – Boboc Ionel
Sud – Teren C.L.( lot 3)
Est – Strada Ioan Stanei
Vest - Boboc Ionel
Nord – Teren C.L.- lot 2
Sud – De 375
Est - Strada Ioan Stanei
Vest - Boboc Ionel
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al
comunei Corbu ce are ca obiect edificarea de locuinte
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere prevederile art.13 alin.1, art.16-18 lit.b) si art.20-22 din
Legea nr.50/1991, republicata, actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate prin
Ordinul nr.839/2009 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei;
In temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b) si c) ; art.45 alin.1) ; art.123
alin.1) si alin.2) din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale,
republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii
unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce
are ca obiect edificarea de locuinte in comuna Corbu, judetul Constanta.
Art.2 Terenurile ce fac obiectul art.1 sunt situate in sat Vadu, strazile Linistii,
Tractorului si Ogorului, comuna Corbu si sunt in numar de 8 loturi cu suprafete
cuprinse intre 774 mp si 975 mp.
Art.3 Aprobarea intocmirii documentatiei de participare la licitatia publica
deschisa (raportul de evaluare, caietul de sarcini, studiu de oportunitate) care
ulterior intocmirii va fi supusa aprobarii Consiliului Local.

Art.4 Componenta comisiei de licitatie si a comisiei de contestatii precum si data
si locul organizarii licitatiei vor fi stabilite prin dispozitia primarului.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insarcineaza Compartimentul
Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul
Primariei.
Art.6 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei
Locale de Fond Funciar
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei;
- Procesul-verbal al comisiei locale de fond funciar Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
În temeiul prevederilor Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniul
proprietatii si justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificarile si
completarile ulterioare coroborate cu cele ale Legii nr.18/1991, republicată, legea
fondului funciar, actualizata;
In conformitate cu dispozitiile H.G nr.890/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a
modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in
posesie a proprietarilor, actualizata.
Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.c) şi art.45 alin.1) din Legea nr.
215/ 2001 republicată -legea administraţiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea suplimentarii rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar cu
suprafetele de teren prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta
hotarare, în scopul punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite care au formulat
cereri în baza legilor fondului funciar.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se imputerniceste comisia locala de
fond funciar constituita la nivelul 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 Cadastru si un exemplar
domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr.102/24.09.2015

Tabel nominal cu suprafetele de teren puse la dispozitia comisiei locale
de fond funciar
Nr.crt.

Denumire parcela

Suprafata (ha)

1.

A 565/12

0,5

2.

A 436/3

1,5066

3.

A 172/27

2,0305

4.

A 579/24

0,5

5.

A 374/26/1

1,1011

6.

A 159 –lot 1

1,1501

7.

A 159/67/1

0,5

8.

A 159

5

9.

A 60- lot 1

1,9156

10.

A 60 –lot 2

3,0091

11.

A 60 -lot 3

0,5370
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea darii in administrarea unitatilor de invatamant a
imobilelor in care isi desfasoara activitatea
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Juridic si resurse umane din cadrul
Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiiile art.112 alin.1) din Legea nr.1/2011 –Legea
Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In baza dispozitiilor Legii 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 ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) ; alin.5 lit.a) , art.45 alin.1) si
art.123 din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata,
actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea darii in administrarea unitatilor de invatamant a imobilelor in
care isi desfasoara activitatea conform anexei nr.1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Predarea-primirea imobilelor prevazute la art.1 se va realiza prin grija
Compartimentului Juridic si resurse umane pe baza de proces-verbal de predareprimire.

Art.3 Imobilele transmise in administrare prevazute la art.1 raman in continuare
proprietate publica a comunei Corbu.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Juridic si un exemplar
domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind interzicerea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima
autorizata mai mare de 7,5 tone pe anumite sectoare de drum
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de viceprimarul comunei Corbu, domnul Stanciu Gheorghe;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
In conformitate cu prevederile art.5 alin.7 din O.U.G. nr.195/2002,
republicata, privind circulatia pe drumurile publice ,, orice masura de restrictie a
circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului
numai cu avizul politiei rutiere.’’
In baza dispozitiilor H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului
de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
În temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.,,c” si art.45 alin 1) din Legea nr.215/
2001- Legea administratiei publice locale , republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Interzicerea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata
mai mare de 7,5 tone pe anumite sectoare de drum, respectiv pe strazile: Vasile
Sassu, Rozelor, Margaretelor, Culturii, Derelei, Campului si Cabanei.
Art.2 Restrictia de circulatie prevazuta la art.1 este valabila permanent, pentru
urmatoarele categorii de autovehicule- utilaje agricole (combine, pluguri,
tractoare cu remorci, camioane, grape, autocamioane, cositoare, semanatori,
discuri, etc.) intrucat se depaseste capacitatea portanta a drumului.

Art.3 Se stabilesc ca rute ocolitoare urmatoarele strazi care strabat comuna prin
punctele E-V si spre bazele de receptie cereale: str.Pepinierei, str.Morii si
str.Sibioarei.
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 Politiei rutiere si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.60/12.07.2010 referitoare la darea in
administrare, prin gestiune directa a Serviciului de Salubrizare al comunei
Corbu, Compartimentului Salubrizare din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Corbu, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Juridic si resurse umane din cadrul
Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere adresa Autoritatii Nationale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr.321591/07.09.2015 inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.7077/14.09.2015;
Vazand H.C.L. nr. 60/12.07.2010 referitoare la darea in administrare, prin
gestiune directa a Serviciului de Salubrizare al comunei Corbu, Compartimentului
Salubrizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu,
judetul Constanta.
In conformitate cu prevederile art.III alin.2) din Legea serviciului de
salubrizare a localitatilor nr.101/2006, republicata;
In baza dispozitiilor art.5 lit.a) din Legea nr.51/2006 privind serviciile
comunitare de utilitati publice, actualizata;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.,,d” , alin.6) lit.,,a,, ;art.45 alin 1) si
art.123 alin.1) din Legea nr.215/ 2001- Legea administratiei publice locale,
republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea modificarii H.C.L. nr.60/12.07.2010 referitoare la darea in
administrare, prin gestiune directa a Serviciului de Salubrizare al comunei Corbu,
Compartimentului Salubrizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Corbu, judetul Constanta, in sensul ca art.1 va avea urmatorul enunt:
,, Se aproba darea in administrare, prin gestiune directa a Serviciului de
Salubrizare al comunei Corbu avand ca activitati colectarea separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din
activitati comerciale din industrie si institutii, inclusive fractii colectate separat,
fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice,
baterii si acumulatori.’’
Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.60/12.07.2010 raman valabile.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Juridic si un exemplar
domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea modificarii si suplimentarii H.C.L. nr.94/26.09.2013
privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului
privat al comunei Corbu, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
- Procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.251/18.09.2015;
Avand in vedere H.C.L. nr.94/26.09.2013 privind actualizarea domeniului
privat al comunei Corbu, judetul Constanta;
In conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr.18/1991, republicata-Legea
fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu cele ale
art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) ;art.45 alin.1); art.115 alin.1 lit.b) si
art.121 din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata,
actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea modificarii si suplimentarii H.C.L. nr.94/26.09.2013 privind
actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei
Corbu, judetul Constanta conform anexelor nr.1 si nr.2 ce fac parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul
Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si
Contabilitate si un exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind desemnarea reprezentantilor primarului si ai Consiliului Local al
comunei Corbu care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Juridic si resurse umane din cadrul
Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere Adresa Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu
nr.991/07.09.2015
inregistrata
la
Primaria
comunei
Corbu
sub
nr.6907/07.09.2015;
In conformitate cu prevederile art.96 din Legea nr.1/2011 –legea
invatamantului, actualizata, coroborate cu cele ale art.15, art.30 si art.44 din
O.M.E.C.T. nr.4925/2005 privind Regulamentul de functionare al institutiilor de
invatamant;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) ; alin.6 lit.a) ;art.45 alin.1); art.115
alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale,
republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Se desemneaza reprezentantul din partea primarului comunei Corbu care
sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe
Lazar’’ Corbu pentru anul scolar 2015-2016, in persoana d-nei Grasu Paula din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Art.2 Se desemneaza reprezentantii din partea Consiliului Local Corbu care sa
faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’
Corbu pentru anul scolar 2015-2016, in persoana d-lor Halici Vasile si Vartolomei
Eugen, consilieri locali.

Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Juridic si un exemplar
domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2015

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice
si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata;
In conformitate cu H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) ; alin.6 lit.a) ;art.45 alin.1); art.115
alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale,
republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2015 conform
anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se imputerniceste 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 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul III, anul 2015
Avand in vedere H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Consiliului local Corbu pe anul 2015;
În temeiul prevederilor art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014–legea bugetului de stat pe
anul 2015;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) si art.45 alin. 1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
PROPUN:
Art.1 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2015, trimestrul III, după cum urmează :
VENITURI:
37.01
Donatii si sponsorizari....................................................................... + 960 lei
TOTAL............... .............................................................................. + 960 lei
CHELTUIELI :
Cap.51.20
Cheltuieli materiale ...................................................................... – 200 000 lei
Cap.70.20
Cheltuieli materiale ...............................................................
TOTAL

+ 200 960 lei
+ 960 lei

Art.2 Aprobarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantare
integrala de la bugetul local conform anexei ce face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza S.C. Senior Accounting Services
S.R.L., firma de contabilitate cu care Primaria comunei Corbu are incheiat
contract de prestari servicii.
Art.4 Prezentul proiect de hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local Corbu
în cadrul şedinţei ordinare din data de 24.09.2015 în vederea adoptării unei
hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
GĂLBINAŞU MARIAN
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii ,, C.N.I. S.A.’’ a
amplasamentului Caminului Cultural si asigurarea conditiilor in vederea
executarii obiectivului de investitii ,,Reabilitare, modernizare si dotare
Asezamant Cultural, comuna Corbu, judetul Constanta’’
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
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;
In conformitate cu prevederile O.G. nr.25/2001 privind infiintarea
Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., actualizata
In baza dispozitiilor art.123 alin.1) din Legea nr.215/ 2001- Legea
administratiei publice locale , republicata, actualizată,
În temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.,,c” si art.45 alin.1) din Legea nr.215/
2001- Legea administratiei publice locale , republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, prin Compania Nationala de Investitii ,, C.N.I. S.A.’’, pe baza de
protocol, a amplasamentului Caminului Cultural situat in comuna Corbu,
str.Principala nr.306, judetul Constanta si aflat in administrarea Consiliului Local
Corbu, in suprafata construita de 273 mp si teren aferent in suprafata de 561 mp
identificat conform Cartii funciare nr.111412, nr.cadastral 111412 liber de orice
sarcini, in vederea si pe perioada realizarii de catre C.N.I.-S.A. a obiectivului de
investitii ,,Reabilitare, modernizare si dotare Asezamant Cultural, comuna Corbu,
judetul Constanta’’.

Art.2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu
respectarea reglementarilor in vigoare.
Art.3 Consiliul Local al comunei Corbu se oblige sa asigure, in conditiile legii,
suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului.
Art.4 Se aproba finantarea, din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si
lucrari finantate de U.A.T. Corbu in valoare de 150.365 lei cu T.V.A.
Art.5 Consiliul Local al comunei Corbu se obliga ca, dupa predarea
amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il
intretina pe o perioada de minim 15 ani.
Art.6 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Achizitii publice si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind modificarea H.C.L. nr.108/13.11.2014 referitoare la stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu, judetul
Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 24.09.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Taxe si impozite 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.108/13.11.2014 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu, judetul Constanta.
In temeiul prevederilor art.268 alin.1) ale Legii nr.571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele
locale, art. 288 pct.(1) coroborate cu cele ale H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.
In conformitate cu dispozitiile pct.224 şi pct.290^1 alineat (2) ale H.G.nr. 956
din 19 august 2009 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr.
633/24.09.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul fiscal 2010;
In baza dispozitiilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.27, art.36,
alin.(2) lit.b), alin (4) lit.c) şi art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea modificarii H.C.L. nr.108/13.11.2014 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu, judetul
Constanta, astfel:

A) la Capitolul ,,Taxe speciale’’ –Compartiment Urbanism si amenajarea
teritoriului, registru agricol si cadastru :
-taxa eliberare ,,Istoric de rol agricol ‘’ - 100 lei;
B) la Capitolul ,,Taxe speciale’’ - Compartiment Salubrizare taxa de
salubrizare va fi stabilita astfel:
-

pentru persoane fizice- 4 Lei/persoana/luna pentru cei fara contract
pentru persoane fizice- 5 Lei/persoana/luna pentru cei cu contract
pentru persoane juridice – 45 lei/luna;
pentru persoane juridice industriale 100 lei/m/trimestrial;

C) la Capitolul ,,Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o
activitate economica si a altor autorizatii similare’’ :
-taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare este de 15 lei;
- Clasa 5530 CAEN si clasa 5540 CAEN –baruri si restaurante:
 Cu suprafata de pana la 100 mp inclusiv -600 lei;
 Cu suprafata de peste 100 mp - 1.000 lei
-se elimina taxa in valoare de 40 lei pentru celelalte clase CAEN;
Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.108/13.11.2014 raman valabile.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează compartimentul Impozite şi Taxe
din cadrul primăriei comunei Corbu .
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Taxe si Impozite si un
exemplar domnului primar.Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru’’, 1 ,,abţinere’’ şi 1
vot ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri
în funcţie.
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OPIS HOTARARI CONSILIUL LOCAL CORBU
SEDINTA ORDINARA DIN 24.09.2015

Nr.crt.
1

Numar
HCL
95

2

96

3

97

4

98

5

99

6

100

7

101

8

102

9

103

10

104

Denumire HCL
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
Corbu pentru anul 2015
aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului : ,,Intocmire
P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Parcelare rezidentiala in extravilanul
comunei Corbu, judetul Constanta, parcela A 207/5 - A 207/6 in suprafata
de 10.000 mp, investitori Vovciuc Beniamin Petrica si Gabriela si Vovciuc
Marius Dumitru si Loredana
aprobarea modificarii H.C.L. nr.108/13.11.2014 referitoare la stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna 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 modificarii si suplimentarii H.C.L. nr.94/26.09.2013 privind
actualizarea domeniului privat al comunei Corbu, judetul Constanta
aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii
unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei
Corbu ce are ca obiect edificarea de locuinte
aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane in
conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de
Fond Funciar
aprobarea modificarii H.C.L. nr.60/12.07.2010 referitoare la darea in
administrare, prin gestiune directa a Serviciului de Salubrizare al comunei
Corbu, Compartimentului Salubrizare din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Corbu, judetul Constanta
aprobarea darii in administrarea unitatilor de invatamant a imobilelor in
care isi desfasoara activitatea

11

105

12

106

13

107

14

108

15

109

16

110

17

111

aprobarea modificarii si suplimentarii H.C.L. nr.93/26.09.2013 referitoare la
actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
comunei Corbu, judetul Constanta
rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din
Legea nr.50/1991, republicata
alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni
desemnarea reprezentantilor primarului si a Consiliului Local al comunei
Corbu care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale
,,Gheorghe Lazar’’ Corbu
aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, prin Compania Nationala de Investitii,, C.N.I. S.A.’’a
amplasamentului Caminului Cultural si asigurarea conditiilor in vederea
executarii obiectivului de investitii ,,Reabilitare, modernizare si dotare
Asezamant Cultural, comuna Corbu, judetul Constanta’’
aprobarea Planului de achizitii publice pentru anul 2015
interzicerea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata
mai mare de 7,5 tone pe anumite sectoare de drum
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Anexa la H.C.L. nr.96/24.09.2015
Nr. 7274/21.09.2015
Urmare a cererii adresată de domnul VOVCIUC BENIAMIN - PETRICĂ cu
domiciliul în sat Izvoarele Sucevei, nr. 129, comuna Izvoarele Sucevei, jud. Suceava,
înregistrată la Primăria comunei Corbu cu nr. 7274 din 21.09.2015.
Avizul de oportunitate se eliberează în scopul precizării detaliate a regimului tehnic
care este impus prin certificatul de urbanism pentru întocmirea documentaţiei plan
urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a precizării datelor temei de proiectare pentru întocmire
P.U.Z..
Prevederile prezentului Aviz prealabil de oportunitate constituie elemente de temă
minime ce trebuie respectate la contractarea de către iniţiator a întocmirii documentaţiei
P.U.Z. şi pe tot parcursul elaborării şi avizării acesteia.
În temeiul dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite

AVIZUL DE OPORTUNITATE
în vederea iniţierii documentaţiei de urbanism:
PLAN URBANISTIC ZONAL – PARCELARE REZIDENŢIALĂ
1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal
Terenurile de amplasament studiate se află în extravilanul comunei Corbu în sola
43, parcela A207/5 – A207/6 şi sunt proprietatea privată a numitului VOVCIUC
BENIAMIN – PETRICĂ şi GABRIELA şi VOVCIUC MARIUS – DUMITRU şi
LOREDANA dobândite în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.
830/30.04.2015 la BNP SĂCĂLEANU MARIEA (A207/6), a Contractului de vânzarecumpărare autentificat sub nr. 877/18.04.2014 la BNP SĂCĂLEANU MARIEA (parcela
A207/5 – 5000 mp). Ulterior, terenurile au fost alipite conform Actului de comasare
autentificat sub nr. 1851/28.08.2015 la BNP ANA MARIA SCABA LUMINITA.
Suprafaţa totală a terenului este de 10.000 mp şi este înregistrat la categoria de
folosinţă “A - arabil”. Prin regulamentul de urbanism se vor stabili condiţiile de
schimbare a destinaţiei din teren extravilan – arabil în teren cu destinaţie pentru realizarea
obiectivului propus – zonă de locuinte individuale.
Terenul are posibilitate de acces din drumul de exploatare din De198 limita de
Nord-Vest de amplasament si din De207A limita de Sud - Est de amplasament.
Terenul studiat are următoarele vecinătăţi:

N – drum de exploatare De198
S - drum de exploatare De207A
E – parcela A207/7
V – parcela A207/4
Prin Planul Urbanistic Zonal se propune introducerea terenului în intravilanul
comunei ca trup izolat în scopul în scopul realizării unei zone de locuinţe individuale cu
regim maxim de inaltime P+1E+M si o zona de spatii verzi/agrement.
2. Condiţii procedurale obligatorii
2.1. Conţinutul documentaţiei şi modul de prezentare: Se vor respecta întrutotul
prevederile cuprinse în Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al
Planului
Urbanistic
Zonal
GM-010-.2000,
aprobat
prin
Ordinul
nr.
176/N/16.08.2000/MLPAT. Eventuale piese suplimentare ale proiectului se pot prezenta
opţional, doar în situaţia în care conţinutul lor este de importanţă în justificarea alegerii
anumitor soluţii tehnice, iar informaţia respectivă nu se poate include corespunzător în
piesele de bază ale proiectului. Se recomandă evitarea desenării de contururi de principiu
pentru clădiri şi amenajări pe planşa de reglementări, pentru a nu fi afectată lizibilitatea
elementelor obligatorii, şi anume: detaliile topografice existente, traseele căilor de
circulaţie, liniile de aliniere ale construcţiilor la stradă şi la limite de proprietate,
zonificarea funcţională.
2.2. Competenţe de elaborare a documentaţiei: Documentaţia va fi întocmită,
semnată şi ştampilată de specialişti atestaţi de către Registrul Urbaniştilor din România
(R.U.R.), anexându-se la documentaţia ce se va înainta spre aprobare copie după
Certificatele de atestare R.U.R. şi după actul doveditor al plăţii taxei către R.U.R. pentru
documentaţia întocmită.
2.3. Consultarea populaţiei: Se va respecta procedura de consultare a populaţiei
conform prevederilor Legii nr. 350/2001 cu completările şi modificările ulterioare, a
Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local privind implicarea
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului
şi de urbanism în comuna Corbu, judeţul Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.
122/21.11.2011. În acest sens, se va depune documentaţia în 2 (două) exemplare originale
complete, în format analogic şi în format digital (CD) cu fişiere de tip PDF pentru toate
piesele scrise şi desenate ale documentaţiei (memoriu, R.L.U., planşe) pentru a putea fi
postate pe pagina de internet a primăriei.
3. Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare:
3.1. Asigurarea prin proiect a unei reglementări complete şi precise parcelelor
construibile:.
a) Se vor respecta întrutotul prevederile Regulamentului General de Urbanism
aprobat prin H.G. nr. 525/1996, în ce priveşte dimensiunile minime şi orientarea
parcelelor, conformarea drumurilor, asigurarea acceselor.

b) Se va da o atenţie deosebită menţinerii prin prevederi în cadrul R.L.U. a unei
proporţii rezonabile între suprafeţele construite şi cele libere sau plantate, în scopul
creării unui microclimat agreabil prin realizare de plantaţii pe spaţiile verzi propuse.
Se va respecta Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa - H.C.J nr.152 din
22.05.2013, în scopul protejării şi conservării mediului înconjurător, astfel încât
documentaţia de urbanism va menţiona şi evidenţia în piesele scrise şi desenate
suprafeţele de spaţii verzi, în funcţie de destinaţia şi funcţiunea investiţiei, după cum
urmează: - în memoriu se va descrie în mod obligatoriu spaţiul verde, menţionând
suprafaţa ocupată, modul de amenajare, tipurile de plante, inclusiv instalaţia utilizată
pentru întreţinerea acestora; - în planul de situaţie se va prezenta suprafaţa ocupată de
spaţii verzi, astfel încât să rezulte procentul menţionat. În plan se va prezenta modul de
amenajare al spaţiului verde, cu denumirea plantelor, modul de amenajare şi amplasare al
acestora, inclusiv instalaţia utilizată pentru întreţinerea acestora.
Zona verde (perdea de protecţie) va asigura reţinerea prafului, a zgomotului, reduce
viteza vântului, împrospătează aerul neutralizând eventualele noxe emise în
amplasament.
c) Indicatorii urbanistici propuşi:
- P.O.T. propus maxim = 35%, C.U.T. propus maxim = 0,90, regimul maxim de
înălţime propus = P+1E+M – maxim 10 m.
d) Se va preciza complet soluţia de colectare a apelor reziduale menajere şi
meteorice, în conformitate cu avizele obţinute şi cu legislaţia în vigoare.
e) Se vor studia soluţiile de echipare tehnico-edilitară pentru zonă şi posibilitatea
racordării la reţelele de apă potabilă şi energie electrică.
Autorizaţia de construire se va elibera după executarea lucrărilor tehnico-edilitare
care asigură condiţiile sanitare de funcţionare: alimentare cu apă, accese carosabile,
alimentare cu energie electrică.
f) În ceea ce priveşte aspectul exterior al construcţiilor propuse, se vor respecta
prevederile art. 32 din HGR 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism, republicată:
“(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciaza aspectul general al zonei.
(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect
exterior, intra în contradictie cu aspectul general al zonei şi depreciaza valorile general
acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.”
g) Planul de reglementări urbanistice şi de regim juridic al terenului va fi întocmit
în mod obligatoriu pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul naţional de
referinţă stereo 1970, vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa.
3.2. Asigurarea prin proiect a unei reglementări complete şi precise a
drumurilor de acces:
a) În zonele propuse pentru dezvoltare urbană se vor aloca suprafeţe de teren pentru
realizarea drumurilor conform Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 249 din
13.08.2008:
- drumuri principale: se va stabili distanţa de min. 18 ml (lăţimea drumului, rigole,

trotuare + spaţii verzi pe ambele laturi ale drumurilor) între gardurile sau constructţiile
situate de o parte şi de alta a drumurilor.
- drumuri secundare: se va stabili distanţa de min. 12 ml (lăţimea drumului, rigole,
trotuare + spaţii verzi pe ambele laturi ale drumurilor) între gardurile sau constructţiile
situate de o parte şi de alta a drumurilor.
b) Accesul carosabil la parcelă se va dimensiona conform prevederilor art. 4.10 şi
4.11. din anexa nr. 4 la R.G.U. (H.G. nr. 525/1996), astfel pentru:
- construcţiile de locuinţe se vor asigura: accese carosabile pentru locatari; acces
carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a
incendiilor; alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de
maximum 25 m vor avea o lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari
de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de
întoarcere;
c) Se vor evidenţia şi cota pe planşă limitele tuturor terenurilor ce sunt propuse a
trece în categoria “drumuri”.
d) Locurile de parcare aferente construcţiilor propuse, vor fi asigurate în incintă şi
evidenţiate pe planuri.
Necesarul de parcaje se va dimensiona conform prevederiloe art. 5.10 şi 5.11 din
anexa nr. 5 la R.G.U. (H.G. nr. 525/1996), astfel pentru:
- pentru construcţiile de locuinţe câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale
cu lot propriu.
4. Concluzii şi recomandări
Considerăm ca fiind oportună elaborarea documentaţiei de tip PLAN
URBANISTIC ZONAL – PARCELARE REZIDENŢIALĂ în condiţiile respectării
prevederilor prezentului aviz şi a legislaţiei în vigoare.
Iniţiatorul P.U.Z. îşi va asuma în întregime răspunderea privind toate consecinţele
nerespectării de către elaboratorii de documentaţii a condiţiilor impuse prin prezentul
aviz prealabil de oportunitate, a celor impuse prin certificatul de urbanism şi prin avizele
de specialitate ce se vor obţine.
Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală
implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism.
Prezentul aviz prealabil de oportunitate se va aproba prin hotărârea Consiliului
Local Corbu.
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