R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

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

HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
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; art.45 alin.1) si art.47 din
Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu in persoana
doamnei FRICOSU ELENA 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-nei Fricosu Elena 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.

NR. 94
DATA 02.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Fricosu Elena

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

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

HOTĂRÂRE
privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15
lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor
asumate prin contract
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul
agricol şi cadastru din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile art15 lit.c) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
republicata,, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor Normelor Metodologice din 19 decembrie 2001 de
aplicare a Legii nr.50/1991, republicata,, cu modificarile si completarile ulterioare,
Având in vedere prevederile art.36 alin.2) lit.,,c’’ si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Rezilierea contractelor de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din
Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin
contract, persoanelor nominalizate in Anexa nr.1 ce face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.

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

NR. 97
DATA 02.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Fricosu Elena

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU- CONSILIUL LOCAL
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

Anexa la HCL nr........../02.10.2014

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

DRĂGHICI OVIDIU
NICOLAE

485,22

9/PUZ
Vadu

Renunţare în baza Cererii nr.
4921/03.07.2014

2

SAVA VALENTINA

550

69/Derea

Renuntare conform art. 15.e din
Contractul de Concesiune

3

HOBU MARIAN
DANUT

359

93 A/Derea
Nord

Retragere conform art. 15.d din
Contractul de Concesiune

4

COCOLOS
ALEXANDRU
NICOLAE

510

12/Vest
Ioan Stanei

Retragere conform art. 15.d din
Contractul de Concesiune

5

PIVNICERU IONUT

510

29/ Vest
Ioan Stanei

Retragere conform art. 15.d din
Contractul de Concesiune

INITIATOR,
PRIMAR,
Galbinasu Marin

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

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

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
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
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,, cu modificarile si completarile ulterioare,
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, 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 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.

NR. 98
DATA 02.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Fricosu Elena

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU- CONSILIUL LOCAL
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

Anexa la HCL nr.98/02.10.2014

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII PREVEDERILOR
LEGII NR. 50/1991

Nr.

Nume si prenume

Crt.

Suprafata
atribuita

Vecinatati

Localizare

(mp)

1

ANDRUŞCĂ
FLORENTINA

510

N – teren Consiliul Local (lot 13)
S – teren Consiliul Local (lot 11)
E – teren Consiliul Local (lot 33)
V – str. Mihail Sadoveanu

Lot 12
Vest Ioan
Stănei

2

ENE ALIN CRISTIAN

535

N – teren Consiliul Local (lot 3)
S – teren Consiliul Local (lot 1)
E – alee de acces din str. Taşaul
V – proprietate privată

Lot 2
Zona B
Luminiţa

3

BIŢAN FLORIN
CONSTANTIN

490

N – teren Consiliul Local (lot 7)
S – teren Consiliul Local (lot 5)
E – str. Speranţei
V – teren extravilan - A219/26

Lot 6
A Vadu

4

RĂDULESCU ANDREI
EMILIAN

490

N – teren Consiliul Local (lot 8)
S – teren Consiliul Local (lot 6)
E – str. Speranţei
V – teren extravilan - A219/26

Lot 7
A Vadu

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Fricosu Elena

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
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;

Tinand cont de anchetele sociale intocmite de reprezentantul
Compartimentului Asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta din care rezulta
necesitatea acordarii ajutoarelor de urgenta.
In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.416/2001, privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.41, art.43 si art.44 din HG nr.50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art.36 alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta persoanelor prevazute in
Anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Sumele prevazute al art.1 vor fi suportate din bugetul local al comunei
Corbu.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
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 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.

NR. 100
DATA 02.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Fricosu Elena

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU- CONSILIUL LOCAL
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

Anexa la HCL nr……./02.10.2014

Tabel nominal cu beneficiarii ajutoarelor de urgenta

Nr.crt.

Nume si prenume

Domiciliul

Suma
(lei)
500

Durata acordarii

1

Spataru Nicoleta

Corbu, str.Luceafarului
nr.19

2

Ismana Florentina

Corbu, str.Sibioarei
Bl.H, sc.B, et.1, ap.7

500

3

Visan Cristinel

25.000

4

Iorgu Marius
Gheorghe
Croitoriu Lavinia

Corbu, str.Principala
nr.94
Corbu, str.Principala
nr.161
Corbu, str.Sibioarei
nr.12, sc.A, ap.1

Perioada frecventarii
scolii de catre Spataru
Catalina Georgiana
Perioada frecventarii
scolii de catre Ismana
Mihai Gabriel
1 luna

1.000

1 luna

500

6 luni

5

INITIATOR,
PRIMAR,
Galbinasu Marian

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

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

HOTARARE
privind punerea la dispoziția Proiectului“ Executarea branşamentelor de
apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa” a
terenurilor, bunurilor și străzilor, pentru execuția lucrărilor aferente
acestuia
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
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;
adresa S.C. RAJA S.A. nr.81284/29.09.2014 inregistrata la Primaria
comunei Corbu cu nr.7342/30.09.2014 ;
-

In temeiul :
•

•
•
•

prevederilor Proiectului “ Executarea branşamentelor de apă şi a
racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa;
prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate puiblică, cu
modificările și completările ulterioare;
prevederilor art. 866, art.874 din Codul Civil;
prevederilor Legii nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilități publice,
cu modificările și completările ulterioare.

În baza dispozitiilor art.36 alin.(2), lit.c), alin.(7) lit.(a), art.45 și art. 115
alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 (r2) privind administrația publică locală,

HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea punerii la dispoziția Proiectului “Executarea branşamentelor de
apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa”, a bunurilor
identificate în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
pentru construcția obiectivelor de investiții prevăzute în cadrul Proiectului
“Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea
Constanţa – Ialomiţa”.
Art.2. Obiectivele de investiții aferente Proiectului “Executarea branşamentelor
de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa”, se vor
construi pe terenurile care se află în domeniul public al Localității CORBU,
terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.
Art.3. Cu punerea în aplicare și aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se împuternicește Primarul comunei Corbu, prin Compartimentul
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru și prin
Operatorul S.C. RAJA S.A.
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.

NR. 101
DATA 02.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Fricosu Elena

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU- CONSILIUL LOCAL
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

Anexa 1 la HCL nr.101/02.10.2014

1. Suprafeţele de teren aferente execuţiei de branşamente – ocupare
temporară
Pentru ocupare temporară, în vederea execuţiei branşamentelor de apă este
disponibilă suprafaţa totală de 150 mp, pe următoarele străzi:
Nr.
Crt.
1.
2.

Denumire strada
Intr. V.Sassu
Morii
TOTAL

Nr.
Branşamente
(Nb.)
6
19
25

Suprafata
Teren
(mp)
36
114
150

Proprietarul
Terenului

2. Suprafetele de teren aferente execuţiei de racorduri – ocupare
temporară
Pentru ocupare temporară, în vederea execuţiei racordurilor de canalizare este
disponibilă suprafaţa totală de 5022 mp, pe următoarele străzi:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Strada
Principala
Teiului
ILCaragiale
Rozelor
Toparceanu
Bisericii
Ogorului
Lăstunului
Morii
Frunzelor
Poştei
Trandafirlui
Scolii
Vulturului
Câmpului (Bisericii)
Păcii
TOTAL
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Fricosu Elena

Nr.
racorduri
324
1
4
8
190
30
33
90
49
25
23
5
21
12
17
5
837

Suprafata Teren
(mp)
1944
6
24
48
1140
180
198
540
294
150
138
30
126
72
102
30
5022

Proprietarul
Terenului

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU- CONSILIUL LOCAL
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 studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi investiţiilor propuse în localitatea Corbu prin Proiectul
„Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare
în regiunea Constanţa – Ialomiţa”
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
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;
adresa S.C. RAJA S.A. nr.81284/29.09.2014 inregistrata la Primaria

comunei Corbu cu nr.7342/30.09.2014 ;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit. f, h, j, art. 44, alin.1 si art.45
alin.6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
In temeiul dispozitiilor Legii nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare
cu apă şi canalizare, actualizata;
In baza dispozitiilor art. 36 alin. 2, lit. d si art.45 alin.1) din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici
aferenţi investiţiilor propuse în localitatea Corbu, prin Proiectul „Executarea
branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea
Constanţa – Ialomiţa”, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din
prezenta hotărâre.

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 1 la HCL nr.102/02.10.2014

Extinderea reţelei de alimentare cu apă, execuţia branşamentelor de apă
şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa
Indicatori tehnico - economici pentru investiţiile propuse în localitatea
Corbu
Valoare investitie ( inclusiv TVA)

Nr.
crt.

Componenta investitie

1

Valoarea totala a investitie - localitatea
Corbu

LEI

EURO

4.480.302,00

1.011.469,00

(preţuri la 07.05.2014: 1 euro = 4,4295 lei)
Capacităţi:

Unitate
Indicatori principali

de măsură

Cantitate
localitatea
Corbu

Nr. branşamente

Bucăţi

25

Nr racorduri

Bucati

837
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HOTĂRÂREA NR.104/02.10.2014
privind aprobarea anulării numărului cadastral 916, precum şi
sistarea cărţii funciare nr. 17979 având ca obiect terenul în suprafaţă de
1.081,24 mp situat în localitatea Corbu, str. Bisericii, nr. 18, comuna Corbu,
jud. Constanţa

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
Analizând:
-

Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
Raportul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul
agricol şi cadastru din cadrul Primariei ;
Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;

Având în vedere HCL nr. 74/12.06.2009 privind aprobarea schimbului de
teren între proprietar Popa Petre şi Consiliul Local Corbu, precum şi Contractul
de schimb autentificat sub nr. 548/23.10.2009 la BNP Babu Florentina.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare, republicata, actualizata;
In baza prevederilor art.36 alin.2) lit.,,c’’, alin.5) lit,,b’’ si art.45 alin.1) din
Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea anulării numărului cadastral 916, precum şi sistarea cărţii
funciare nr. 17979 având ca obiect terenul în suprafaţă de 1.081,24 mp situat în
localitatea Corbu, str. Bisericii, nr. 18, comuna Corbu, jud. Constanţa.
Art.2 Aprobarea si insusirea dezmembrarii imobilului -teren in suprafata de 1559
mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.75 avand nr.cadastral 106709 astfel:
- nr.cadastral 112351 –Lot 1 in suprafata de 1250 mp
- nr.cadastral 112352 –Lot 2 in suprafata de 309 mp;

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 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 aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local
de Urbanism aferent P.U.Z. – „Introducere în intravilan şi lotizare pentru
realizarea unui complex turistic” beneficiar Primaria comunei Corbu,
investitor Menadi Anisoara
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul
agricol şi cadastru din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Având în vedere prevederile art. 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. 9659/26.06.2014 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. – „Introducere în intravilan şi lotizare pentru realizarea
unui complex turistic”, beneficiar Primaria comunei Corbu, investitor Menadi
Anisoara.

Art.2 Aprobarea introducerii in intravilan a suprafetei de 22.520 mp aflată în
proprietatea privată a d-nei Menadi Anişoara conform Contractului de donaţie
autentificat sub nr. 1052/27.09.2013 la BNP Babu Florentina.
Art.3 Dupa aprobare, in vederea efectuarii modificarilor in evidentele cadastrale,
prin grija beneficiarului 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 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 documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local
de Urbanism aferent P.U.Z. – „Introducere în intravilan (trup izolat) si
parcelare teren-ansamblu rezidential(locuire si dotari aferente)
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul
agricol şi cadastru din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Având în vedere prevederile art. 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. 16520/24.09.2014 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. – „Introducere în intravilan (trup izolat) si parcelare
teren-ansamblu rezidential(locuire si dotari aferente) beneficiar Primaria comunei

Corbu si investitori: Podiuc Vladimir Alexandru s.a.
Art.2 Aprobarea introducerii in intravilan a suprafetei de 17.500 mp situata în
extravilanul comunei Corbu în sola 111, parcela A571/34 şi A571/35 lot 1, aflată
în proprietatea privată a numitilor Podiuc Vladimir Alexandru şi Alina Ştefania,
Neagu Andrei Vasile şi Viana Jenifer Elena, Woinarovski Andrei şi Cristina
Mihaela, Anghel Laurenţiu Petre şi Silvia, Neagu Lucian Gabriel şi Amalia Sofia,
Enache Adrian şi Ruxandra Gabriela, Gruia Gelu Alexandru şi Cristina Nicoleta,
Rolea Sorinel şi Fabiola, Lapoviţă Pavel şi Ana, Nedelcu Anişoara şi Torino
Cosimo, Aron Cristea şi Elena.
Art.3 Dupa aprobare, in vederea efectuarii modificarilor in evidentele cadastrale,
prin grija beneficiarului 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 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 vânzarea prin negociere directă către SC LASCU BROS SRL a unui
teren extravilan situat în parcelele 305/1 şi 306 comuna Corbu , judeţul
Constanţa
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
Analizând :
•

Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre ale viceprimarului comunei
Corbu , judeţul Constanţa , domnul Stanciu Gheorghe,

•

Raportul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul
agricol şi cadastru din cadrul Primariei ;

•

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

Ţinând cont de faptul terenul este deţinut în concesiune conform
contractului de concesiune nr. 4637/10.06.2011, încheiat între comuna Corbu
prin primar şi SC Lascu Bros SRL reprezentată prin domnul Lascu Stere,
Având în vedere HCL nr. 49/2011 a Consiliului Local Corbu privind
aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a amenajărilor hidrografice
nr.1 şi 2 situate pe strada Sibioarei şi a terenului aferent în suprafaţă totală de
9,17 ha situat în parcelele 306 şi 305/1, având ca destinaţie realizarea unei
ferme piscicole şi agrozootehnice şi ţinând cont de raportul nr. 4373/01.06.2011,
Ţinând cont de certificatul de urbanism nr.10 din 29.01.2013 şi a
autorizaţiei de construire nr.31 din 25.06.2013 (durata de executie a lucrarilor
este de 24 luni, calculata de la data inceperii efective a lucrarilor, respectiv
anuntul inceperii lucrarilor care s-a facut cu nr.4568/02.07.2013) emise de
Primăria comunei Corbu pentru executarea lucrărilor de construire pentru Fermă
Agrozootehnică şi Piscicolă şi împrejmuire, ca urmare a Deciziei etapei de
încadrare nr. 3017RP din 27.05.2013 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Constanţa, a avizului nr. 80/1792/12.03.2013 a SC Raja SA, a avizului de
amplasament nr. 60464075/15.03.2013 al Enel Distribuţie Dobrogea SA.

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind
propietatea publică şi regimul juridic al acesteia , Legea nr.453/2001 privind
modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
construcţiilor, art. 111 din HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării
În baza dispoziţiilor art. 36 , alin.2 , lit.c , ain.5 , lit b , art.115 , alin.1 , lit.b
şi art. 123 , alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobă vânzarea prin negociere directă a terenului aferent
amenajărilor hidrografice 1 şi 2 situate pe strada Sibioarei în suprafaţă de 9,17
ha situat în parcelele 306 şi 305/1 comuna Corbu , judeţul Constanţa .
Art.2 Preţul de pornire la negocierea directă va fi stabilit printr-un raport de
evaluare care va fi întocmit de un evaluator autorizat , acest raport va fi aprobat
de Consiliul Local al comunei Corbu prin HCL.
Art.3 Comisia de negociere precum si data negocierii vor fi stabilite prin
dispoziţia primarului comunei Corbu.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, 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 10 voturi ,,pentru’’, 2 ,,abţineri’’ şi 2
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
Corbu pe anul 2014, trimestrul IV
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
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 ,

In conformitate cu dispozitiile art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor Legii nr.356/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2014;
Având in vedere prevederile art.36 alin.2) lit.,,b’’ alin.4) lit,,a’’ si art.45 alin.1)
din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu
pe anul 2014, trimestrul IV dupa cum urmeaza:
VENITURI:
11.02
-Sume defalcate din TVA................................................................. + 62000 lei
11.06
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale...... .+ 150 000 lei
37.01
-Donatii si sponsorizari...................................................................... + 66 479 lei
TOTAL

278 479 lei

CHELTUIELI:
51.10
-Salarii administratie........................................................................

+150 000 lei

65.10
-Salarii invatamant............................................. ................ ........ .....

+34000 lei

68.10
-salarii asistenti personali ……………………………………… ..

+ 28000 lei

65.20
Cheltuieli materiale invatamant..........................................................

+ 6 145 lei

70.20
Bunuri si servicii.................................................................................

- 6 145 lei

70.71
Investitii……………………………………………………
TOTAL

+ 66 479 lei
278 479 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 Prefectuluijudeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, 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 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 punerea la dispozitia lucrarii ,,Racordare la reteaua electrica a
gospodariilor din comuna Corbu’’ a terenurilor care se află în domeniul
public al comunei Corbu pentru executia lucrarilor aferente acesteia
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
Analizând :
•

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

•

Raportul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul
agricol şi cadastru din cadrul Primariei ;

•

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

In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2), alin.(6) pct.14 și ale
alin.(9) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele
ale art. 866, art.874 din Codul Civil;
In baza prevederilor Legii nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilități
publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare.
Avand in vedere dispozitiile art.45 și art. 115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.
215/2001 (r2) privind administrația publică locală,
HOTARASTE:
Art.1. Punerea la dispozitia lucrarii ,,Racordare la reteaua electrica a
gospodariilor din comuna Corbu’’ a terenurilor care se află în domeniul public al
comunei Corbu pentru executia lucrarilor aferente acesteia.

Art.2. Cu punerea în aplicare și aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se împuternicește Primarul comunei Corbu, prin Compartimentul
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru și prin
Operatorul S.C. Enel Distributie Dobrogea.
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 aprobarea proiectului “ Dezvoltarea incluziunii sociale pentru
o viata mai buna’’
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului Juridic si Resurse umane din cadrul Primariei
Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului-judetul Constanta
nr.9377/25.09.2014 referitoare la lansarea Cererii de propuneri de proiecte
nr.173, in cadrul AP6 Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1- Dezvoltarea
economiei sociale, fiind incurajate infiintarea/dezvoltarea de structuri de
economie sociala in mediul rural;
Tinand cont de Ghidul Solicitantului pentru POSDRU 2007-2013, Axa
Prioritara 6- Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de interventie 6.1,,Dezvoltarea economiei sociale’’, precum si Conditiile specifice-cerere de
propuneri de proiecte de tip strategic nr.173/2014,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 9, art. 37 şi art.45 alin.1) din
Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1- Aprobarea Proiectului ,, Dezvoltarea incluziunii sociale pentru o viata mai
buna’’ in vederea depunerii spre finantare prin POSDRU 2007-2013, Axa
Prioritara 6- Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de interventie 6.1Dezvoltarea economiei sociale’’.
Art. 2- (1) ) Aprobarea valorii totale a proiectului in cuantum de 2.157.225 lei,
echivalentul a 490.000 euro.

(2) Aprobarea alocarii sumei de 43.145 lei pentru cofinantarea proiectului!”
Dezvoltarea incluziunii sociale pentru o viata mai buna’’ reprezentand contributia
solicitantului.
(3) Obligatiile asumate conform alin.2) vor fi cuprinse, in mod expres, in
prevederile bugetare anuale.
Art.3 – Sumele reprezentand cheltuielile necesare pentru implementarea in
conditii optime a proiectului se vor asigura din bugetul propriu al Comunei Corbu,
in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a acestor cheltuieli.
Art.4- Sumele reprezentad cheltuielile suplimentare ce pot sa apara pe durata
implementarii proiectului “Dezvoltarea incluziunii sociale pentru o viata mai buna’’
necesare pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din
bugetul propriu al Comunei Corbu
Art.5- In vederea depunerii proiectului prevazut la art 1, se mandateaza domnul
Primar Marian Galbinasu, ca in numele si in interesul autoritatilor deliberative
locale sa se angajeze pentru:
•

Asigurarea resurselor financiare necesare implementarii optime a
proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor
eligibile din instrumente structurale;

•

Neinstrainarea, inchirierea, negajarea, neipotecarea bunurilor, fie ele
mobile sau immobile, finantate in cadrul Contractului de finantare in
decursul intregii perioade de valabilitate a Contractului de finantare;

•

Respectarea, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii
acesteia, a prevederilor legislatiei comunitare si nationale in domeniul
egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei
energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

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 Contabilitate si 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 modificarea si completarea Regulamentului de Ordine Interioară al
aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 02.10.2014;
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;
În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum si Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr.96/2003 privind protectia maternitatii
la locurile de munca, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.a şi art. 45, alin.1) din Legea
215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea introducerii unui nou capitol “Masuri de protectie sociala
reglementate de O.U.G. nr. 96/2003” in Regulamentul de Ordine Interioară al
aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu , judeţul Constanţa
aprobat prin H.C.L. NR. 78/30.08.2012.
Art.2 Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa în forma prezentată
în anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre .

Art.3 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Juridic si resurse
umane 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 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 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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