ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA

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

HOTARARE
privind aprobarea alocarii de la bugetul local a unei sume de bani familiilor
sinistrate in urma inundatiilor din data de 12.10.2015
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 16.10.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei
Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
In baza dispozitiilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizata coroborate cu cele ale H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;
In temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare ,
In conformitate cu dispozitiile art. 36 al.2, lit.d) alin.6 lit.c) ;art. 45 alin.1) si
art.115 al.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTARASTE:
Art.1 – Aprobarea alocarii de la bugetul local a unei sume de bani in valoare
totala de 20.000 lei familiilor sinistrate in urma inundatiilor din data de 12.10.2015
si prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se însărcineaza 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 Contabilitate 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’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 13 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind punerea la dispozitia familiilor sinistrate a unor imobile apartinand
domeniului public al comunei Corbu pe perioada determinate
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 16.10.2015;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei
Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
Avand in vedere efectele calamitatilor naturale produse pe raza
administrativ teritoriala a comunei Corbu in data de 12.10.2015, constand in
inundatii in urma carora au fost degradate in totalitate imobilele mai multor familii,
fiind in imposibilitatea de a mai putea fi locuite, se impune necesitatea alocarii
unor spatii de cazare pe perioada determinata a acestor familii.
Luând în considerare prevederile 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 ;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c); art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Punerea la dispozitia familiilor sinistrate a unor imobile apartinand
domeniului public al comunei Corbu pe perioada determinata, respectiv pana in
luna martie 2016 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Imobilele puse la dispozitia beneficiarilor sunt situate in comuna Corbu,
str.Principala nr.32 (fosta Gradinita nr.1) si Str.Principala nr.60 (fosta casa
Agronomului).
Art.3 Plata facturilor reprezentand utilitatile (apa, electricitate) va fi suportata din
bugetul local al comunei Corbu.

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 Juridic si Urbanism 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’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 13 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 IV, anul 2015
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 16.10.2015;
Analizând :


Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre ale primarului comunei
Corbu, judeţul Constanţa, domnul Galbinasu Marian,



Raportul intocmit de S.C. Senior Accounting Services S.R.L. ;



Rapoartele comisiilor de specialitate 1şi 2 din cadrul Consiliului Local al
comunei Corbu , judeţul Constanţa,

Vazand H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Consiliului local Corbu pe anul 2015;
În temeiul prevederilor art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014–legea bugetului de stat pe
anul 2015;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2015, trimestrul IV, după cum urmează :

CHELTUIELI
Cap.51.20
Cheltuieli materiale ......................................................................... – 200 000 lei
Cap.68.59

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale..... +
Total

200 000 lei
0 lei

Art.2 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.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la contabilitate, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei Corbu .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 13 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr.114/16.10.2015

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII SPATIILOR DE CAZARE APARTINAND
DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CORBU

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nume si prenume
Dura Mandica (+2 copii)
Serban Profira si Cislaru Constantin
Florea Dan
Colilie Ion
Giuglea Constantin
Hobu Petre
Vinogradov Maria
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Anexa la H.C.L. nr.112/16.10.2015

Nr.

Numele si
prenumele

Crt.

Adresa

Obiectiv afectat %

Suma
alocata

imobil
-lei-

1.

Voicu Ion

Str. Principala
nr.323

Apa i-a afectat 10% din imobil si 80% din
anexele gospodaresti – cotete si beci

2.000

2.

Despinoiu
Vasile

Str. Principala
nr.325

Apa i-a afectat gardul in proportie de 50%

1.000

3.

Bran Elena

Str. Principala
nr.327D

Apa i-a afectat anexele gospodaresti (magazie
si beci) in proportie de 70%, iar gardul – 30%

2.000

4.

Trasca Floarea

Str.Principala
nr.372

Gard de piatra rupt de viitura in proportie de
50%

1.000

5.

Vilau Vergil

Str. Principala
nr.259

Apa i-a afectat 6 camere de locuit in proportie
de 70%, mobilierul si parchetul afectat – 100%

4.000

6.

Dragu Nicolae

Str. Principala
nr.388

Apa i-a afectat 3 camere+ 1 dependinta in
proportie de 50%

2.500

*Mentionez ca are asigurare
7.

Potolea
Domnica

Str. Principala
nr.182

Apa i-a afectat 3 camere in proportie de 70%,
cu mentiunea ca peretele exterior al imobilului
este fisurat, fiind in pericol de prabusire.

4.000

*Mentionez ca are asigurare
8.

Dumitrache

Str. Albatrosului

Apa i-a afectat intreaga locuinta (2 camere,

5.000

Constantin
Adrian

nr.4

baie), imobilul fiind amplasat in zona
inundabila, in proportie de 70%, la care se
adauga mobilier si echipamente electronice si
electrocasnice avariate in proportie de
100%.Viitura i-a luat 2 tone de lemn de foc si
gard de plasa.

9.

Baluta Mircea

Str. Pescarusului
nr.2

Apa i-a afectat 2 camere in proportie de 60%,
mobilier – 100%, la care se adauga 13 pasari
moarte/disparate. Imobilul este amplasat in
zona inundabila.

4.000

10.

Florian Cornel

Str. Sos.Vadului
nr.3

Apa i-a afectat 2 camere in proportie de 70%,
totodata fiind afectata si structura peretilor,
aparand fisuri. Au fost afectate mobilier si
dusumea in proportie de 80%.

3.000

11.

Luminare Vasile

Str. Principala
nr.243

Viitura i-a afectat in proportie de 100% - 2 tone
porumb, 2 tone samanta grau, 1 tona samanta
orz si 20tone nisip

0

12.

Metea
Constantin

Str. Principala
nr.260

Apa i-a afectat gardul din placi in proportie de
30% si anexe gospodaresti in proportie de
50%

1.000

13.

Vinogradov
Maria

Str. Lastunului nr.

Viitura i-a distrus locuinta in proportie de
100%.Mentionez ca imobilul era construit din
chirpici si lipit si nu prezenta rezistenta. De
asemenea era amplasat in zona inundabila.

5.000

14.

Pinzariu
Cristina

str. Zorilor nr.4

Apa i-a afectat intreaga locuinta formata din 3
camere si o anexa gospodareasca, fiind
afectata in proportie de 80 %. In acest imobil
nu se mai poate locui. De asemenea intreg
mobilierul, aparatura electronica (2 TV, DVD,
system home cinema, tablet, calculator etc.),
electrocasnica (combina frigorifica, microunde,
roboti bucatarie etc), au fost afectate 100%.
Gard vecinatate Iscru R. distrus 70%.

5.000

15.

Iscru Radu

Str. Zorilor nr.6

Apa i-a afectat 2 camere in proportie de 40%,
parchet, frigider, aragaz, 2 covoare mari ,5
covorase drumuri si mobila din cele 2 camere

3.500

– 100%. Viitura i-a luat 5 tone de cereale (3
tone porumb si 2 tone grau) , 4 m de lemn si
20 pasari si 3 porci.
16.

Ciuciuleaca
Stan

Str. Zorilor nr.8

Apa i-a afectat 2 camere si garaj in proportie
de 40%, parchet si mobilier – 100%,2 aparate
electrocasnice (masina de spalat si combina
frigorifica), 5 tone de cereale (4 tone de
porumb si 1 tona de grau)

3.000

17.

Vasile Ion

Str. Zorilor nr.10

Apa i-a afectat 2 camere si o anexa
gospodareasca in proportie de 30 %, iar
mobilierul in proportie de 50 %. De asemenea
viitura i-a luat 2 gaste, 1 closca cu 7 pui, si i-a
avariat 1 TV.

4.000

18.

Visan Jan

Str. Zorilor nr.12

Apa i-a afectat anexe gospodaresti (magazie
si beci), in proportie de 100%, si 1 tona de
cereale - porumb

2.000

19.

Poteleanu
Gheorghe

Str. Vulturul Plesuv
nr.1

Apa i-a afectat intreaga locuinta, compusa din
3 camere, baie, bucatarie si hol, in proportie
de 80%. Mobilierul, parchetul si produsele
electronice (2 TV) si electrocasnice (masina
de spalat, frigider) au fost afectate – 100%

6.000

20.

Popa Stelian

Str. Vulturul Plesuv
nr.2

Apa i-a afectat intreaga locuinta, compusa din
3 camere, baie, bucatarie si hol, in proportie
de 80%. Mobilierul, parchetul si produsele
electronice (3TV) si electrocasnice (masina de
spalat, frigider, combina frigorifica) au fost
afectate – 100%, la care se adauga 50 capete
pasari, 1 porc , 9 purcei si gard exterior
proprietatii.

5.000

21.

Temneanu
Gheorghe

Str.Vulturul Plesuv
nr.3 Bis

Apa i-a afectat cladire anexa (bucatarie si
beci), in proportie de 60%, mobilier si produse
electrocasnnice (frigider, lada frigorifica) in
proportie de 100%, la care se adauga 7 m de
lemn de foc, gard de vecinatate si 5 iepuri.

5.000

22

Tanasoiu
Grigore

Str. Vulturul Plesuv
nr.4

Apa i-a afectat 3 camere in proportie de 70 %,
peretii sunt fisurati, iar mobilierul si parchet –

5.000

afectati 100%
23.

Tudorancea
Gabriela

Str. Vulturul Plesuv
nr.1

Apa i-a afectat anexa gospodareasca –
bucatarie de vara, in proportie de 20%.
Afectate in proportie de 100% sunt: combina
frigorifica, aragaz, motocultor si aparat de
sudura.

1.000

24.

Vladescu Mitel
si Mihaela

Str. Principala
nr.30

Apa i-a afectat intreg imobilul in proportie de
60%, pereti prezinta fisuri accentuate, in 3
camere este afectata podeaua si mobilierul.
De asemenea au mai fost afectate aparatura
electrocasnica (aspirator, masina de spalat).
Mentionez faptul ca imobilul este vechi si
prezinta fisuri la rezistenta – temelie.

6.000

25.

Danciu Hritinia

Str. Principala
nr.28

Apa i-a afectat intreaga locuinta compusa din
3 camere si marchiza in proportie de 80%. In
aceasta locuinta nu se mai poate locui. Intreg
mobilierul, cat si echipamentele electronice
(TV) si electrocasnice au fost avariate – 100%.
De asemenea intreg gard de delimitare a
proprietatii a fost afectat – 100%.

6.000

26.

Ciobanu Vasile

Str. Principala
nr.17

Apa i-a afectat parterul imobilului, compus din
2 camere, bucatarie si baie, la care se adauga
beciul in proportie de 70%. Au fost afectate
echipamentele electronice (TV, aspirator, fier
de calcat, calculator), echipamente
electrocasnice (frigider, lada, aragaz,
microunde) , parchet, mobilier si centrala
termica in proportie de 100%.

6.000

27.

Lipovanu Adrian

Str.Principala
nr.17B

Apa i-a afectat intreg imobilul compus din 3
camere, baie, bucatarie si hol in proportie de
80%. Familia nu mai poate locuimomentan in
acest imobil. Au fost afectate echipamentele
electronice (TV, aspirator, fier de calcat,
calculator), echipamente electrocasnice
(combina frigorifica,microunde, aragaz etc) ,
parchet si mobilier in proportie de 100%.

6.000

28.

Olaru Gheorghe

Str. Principala

Apa i- a afectat structura de rezistenta a
imobilului, astfel in 2 camere apa a spalat pe

6.000

nr.19

sub temelie, intrand prin beci, in proportie de
50%. Mobilierul si parchetul din cele 2 camere
este afectat -100%, la care se adauga aparate
electrice (flex, bormasina, abrig, rotopercutor
etc – in valoare de 1500 lei.)

29.

Scarlat Marian

Str. Principala
nr.17A

Apa i-a afectat intreg gardul de delimitare a
proprietatii – 50m, in proportie de 100%.

1.000

30.

Giuglea
Constantin

Str. Florea Popa
nr.6

Apa i-a afectat intreaga locuinta compusa din
3 camere, bucatarie si hol in proportie de 80%.
In aceasta locuinta nu se mai poate locui.
Intreg mobilierul, cat si echipamentele
electronice(TV) si electrocasnice (frigider,
masina de spalat) au fost avariate – 100%.

6.000

31.

SC Egyft Srl

Str. Florea Popa
nr.6A

Imobilul are ca destinatie prestarea de servicii
de reparatii auto, vulcanizare si comercializare
piese si accesorii auto. Valoarea pagubelor
produse se ridica astfel: - filtre si piese auto –
30.000 lei, - echipamente service auto –
25.000 Euro, - gard delimitare proprietate –
30.000 lei, - autovehicule in service- 10.000
Euro.

0

A mai fost afectata in proportie de 100% arhiva, calculator + imprimanta.
32.

Gircel Daniel

Str. Florea Popa
nr.9

Apa i-a afectat intreaga locuinta compusa din
3 camere si marchiza in proportie de 80%. In
aceasta locuinta nu se mai poate locui. Intreg
mobilierul, cat si echipamentele
electronice(TV) si electrocasnice au fost
avariate – 100%. De asemenea o anexa
gospodareasca se afla in pericol de prabusire,
la care se adauga 1 tona de cereale - grau si
30 capete pasari.

6.000

33.

Popa Niculae

Str. Florea Popa
nr.7

Apa i-a afectat 2 camere si un balcon si
obiecte de mobilier, in proportie de 60%. Zidul
exterior al bucatariei s-a prabusit. Imobilul este
vechi si nu prezinta rezistenta, de asemenea
si acoperisul este afectat partial.

6.000

34.

Hobu Florina

Str. Bisericii nr.14

Apa a afectat acest imobil in proportie de
100%, cele 8 persoane sinistrate momentan
locuiesc la rude. Acest imobil era vechi si se
afla intr-o stare avansata de degradare.

6.000

Hobu Petre
Hobu Marian
35.

Horodinca
Niculae

Str. Bisericii nr.13

Apa i-a afectat 2 camere si 1 bucatarie in
proportie de 60%, mobilierul – 80 %, la care
se adauga echipamente electronice (TV),
echipamente electrocasnice (frigider, masina
de spalat, boiler etc). Totodata viitura a luat un
autoturism marca Cielo, un ATV si 1 palet
BCA.

4.000

36.

Horodinca
Elisabeta

Str. Frunzelor nr.9

Imobil aflat in pericol de prabusire. Si este
afectat 100%. Viitura a luat 5 m de lemn si 8
capete pasari.

6.000

37.

Chirila Frosa

Str. Frunzelor nr.11

Imobilul se afla in pericol de prabusire, este
afectat in proportie de 100%.

0

38.

Focuta
Gheorghe

Str. Frunzelor
nr.2D

Viitura a afectat cladiri anexe in proportie de
80%, in care se aflau echipamente electrice in
valoare de 3000 lei si o masina de
spalat.Totodata viitura a mai luat material
lemons in valoare de 3000 lei, cocs in valoare
de 2000 lei . Gardul de delimitare a proprietatii
-100m, a fost avariat in proportie de 100%.

6.000

39.

Mocanu Daniel

Str. Frunzelor nr.8

Apa i-a afectat 100 % - o anexa
gospodareasca, 30 % din imobil, iar beciul 50
%. De asemenea viitura i-a afectat in proportie
de 100% produse electrocasnice (frigider si
aragaz),echipamente electrice (bormasina,
motocoasa, flex, generator, drujba) si gard de
delimitare a proprietatii- 45m.

5.000

40.

Danciu Ioana

Str. Frunzelor nr.10

In acest imobil compus locuiesc 3 familii dupa
urmeaza:

6.000

Dicu Marian- apa i-a afectat 2 camere, baie si
hol in proportie de 60%, mobilierul si parchetul
avariate in proportie de 100%, la care se
adauga echipamente electrocasnice (frigider,

congelator, masina de spalat, aspirator),
echipamente electronice (TV, camera de
filmat, apparat foto, tablet, laptop)- avariate in
proportie de 100%.
Danciu Gheorghe- apa i-a afectat 2 camere,
baie si hol in proportie de 60%, mobilierul si
parchetul avariate in proportie de 100%, la
care se adauga echipamente electrocasnice
(frigider, congelator, masina de spalat,
aspirator), echipamente electronice (TV,
camera de filmat, aparat foto, tablet, laptop), 2
betoniere, autovehicul Nova, drujba mecanica,
2 drujbe electrice- avariate in proportie de
100%.
Danciu Ioana si Mirela - - apa i-a afectat 2
camere, baie si hol in proportie de 80%, si se
afla in pericol de prabusire. Mobilierul si
parchetul avariate in proportie de 100%, la
care se adauga echipamente electrocasnice
(frigider, congelator, masina de spalat,
aspirator), echipamente electronice (TV,
calculator, ),.
41.

Nistor Ion

Str. Frunzelor nr.9

Gard plasa cu spalieri din beton de delimitare
a proprietatii avariat in proportie de 100%.

1.000

42.

Stanciu
Gheorghita

Str. Vasile Sassu
nr.11

Apa i-a afectat 8 camere in proportie de 50 %,
iar mobilierul in proportie de 40%. De
asemenea a fost avaariat in proportie de
100% - hidrofor.

3.000

43.

Badarau Costel

Str. Vasile Sassu
nr.46A

Apa i-a afectat intreg imobilul compus din 2
camere , bucatarie si baie in proportie de 60%.
Parchetul si obiectele de mobilier, la care se
adauga 2 solarii de 460m2 au fost afectate in
proportie de 100%.

6.000

44.

Cralef Dan

Str. Vasile Sassu
nr.46

Apa a afectat 4 camere, baie, bucatarie si hol,
in proportie de 60%, iar mobilierul , parchetul
si echipamentele electrocasnice (masina de
spalat, frigider, aragaz), au fost avariate in
proportie de 100%. In urma viiturii, imobilul

6.000

Cralef Viorel

prezinta fisuri in pereti. De asemenea gardul
ce delimiteaza proprietatea a fost avariat in
proportie de 40%.
45.

Nedu Victoria

str. Bisericii nr.9

Apa i-a afectat peretele exterior imobilului
dinspre Est in proportie de 60%, iar acoperisul
este avariat in proportie de 50%. De
asemenea si peretele exterior imobilului
dinspre Nord a fost afectat puternic.
Mentionez ca imobilul este vechi.

2.000

46.

Agache Grigore

Str. Carierei nr. 18

Apa i-a afectat imobilul in proportie de 50%,
mobilierul, parchetul, echipamente electronice
(TV, DVD), echipamente electrocasnice
(aspirator , masina de spalat, 3 frigidere), au
fost afectate in proportie de 100%., la care se
adauga 120 de capete pasari moarte, 8
capete porci, 3 tone de porumb.

6.000

47.

Marin Gheorghe

Str. Carierei nr.20

Apa i-a afectat 2 camere in proportie de 30 %,
mobilier, parchet, produse electronice (TV),
echipamente electrocasnice (aragaz, 2
frigidere,2 congelatoare, cuptor electric), au
fost avariate in proportie de 100%.

4.000

-26 pasari moarte si 2 iepuri
48.

Manole Lucian

Str. Carierei nr.16

Imobil format din 2 camere, 2 holuri si o
bucatarie care se afla in pericol de prabusire.
Mobilierul si echipamentele electronice (TV)/
electrocasnice (2 frigidere, masina de spalat)
sunt avariate in proportie de 100%.

6.000

49.

Aghache
Damian

Str. Carierei nr. 14

Apa i-a afectat 2 camere in proportie de 30%,
mobilierul din cele 2 camere, echipamentele
electrocasnice (masina de spalat, frigider,
aspirator) sunt avariate in proportie de 100%.

3.000




50.

Nechifor Mihai

Str. Carierei nr.8

120 capete pasari au murit, 4 capete
iepuri
1 tina cereale-porumb

Acest imobil este prabusit in proportie de 60%.

6.000

51.

Chiritescu
Aurica

Str. Carierei nr.2

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Marin Cornel

Apa i-a afectat in proportie de 100 % anexele
gospodaresti si beciul

1.000

TOTAL

20.000

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

Catre,
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL CONSTANTA

In conformitate cu prevederile art.115 alin.7 si art.117 lit.e) din Legea
nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va inaintam hotararile Consiliului Local Corbu nr. 112,
113 si 114 impreuna cu documentia care a stat la baza adoptarii in cadrul
sedintei extraordinare a Consiliului local Corbu din data de 16.10.2015 in
vederea exercitarii controlului de legalitate.
Cu respect,

SECRETAR,
Jr.Sotreanu 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

OPIS HOTARARI CONSILIUL LOCAL CORBU
SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 16.10.2015

Nr.crt.
1

Numar
HCL
112

2

113

3

114

Denumire HCL
aprobarea alocarii de la bugetul local a unei sume de bani familiilor
sinistrate in urma inundatiilor din data de 12.10.2015
punerea la dispozitia familiilor sinistrate a unor imobile apartinand
domeniului public al comunei Corbu pe perioada determinata
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
Corbu, Trimestrul IV pe anul 2015

SECRETAR,
Jr.Sotreanu Mirela

