R O MÂN 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 si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului –
teren in suprafata de 407672 mp situat in extravilanul comunei Corbu,
parcela Ps 248/5
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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 Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu
propunere de dezlipire intocmit de S.C.TOPOCAD SERV S.R.L.
In temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare,
republicata,
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile Ordinului nr.700/2014 pentru aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi
carte funciară;
In baza dispozitiilor art.36 al.2 lit.c, art.45 alin.1) si art. 115 al.1 lit.b , din
Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului - teren in
suprafata de 407672 mp situat in extravilanul comunei Corbu, parcela Ps 248/5,
tarla 51, numar cadastral 112.346 conform Planului de amplasament si delimitare
a imobilului cu propunere de dezlipire intocmit de S.C.TOPOCAD SERV S.R.L.

Art.2
Terenul
prevazut
la
art.1
se
dezmembreaza
astfel:
-lot 1 in suprafata de 31807 mp situat in parcela Ps 248/5/1 –nr.cadastral 112358
(pentru care s-a emis T.P. nr.8608/29.10.2014 cu autor Tusa D.Stere)
-lot 2 in suprafata de 375865 mp situat in parcela Ps 248/5/2 –nr.cadastral
1123599 (ramane in domeniul privat al comunei Corbu)
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 Cadastru si un exemplar
domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea 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
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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.2) lit.,,a’’ si alin.6) 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:
CHELTUIELI
67.20
Bunuri si servicii................................................................................. – 140 000 lei
51.20
Bunuri si servicii..............................................................................
TOTAL

+ 140 000 lei
0 lei

Art.2 Aprobarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 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 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la contabilitate, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea inchirierii unor
imobile-constructii si teren aferent situate in comuna Corbu care fac parte
din domeniul privat al comunei Corbu pentru desfasurarea unor activitati
de depozitare utilaje agricole si cereale, precum si edificarea de constructii
agrozootehnice
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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 temeiul prevederilor art.13 alin.1) si art.16 ale Legii nr.50/1991,
republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor coroborate cu cele ale Normelor Metodologice din 19
decembrie 2001 de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In baza dispozitiilor , art.36 al.2, lit.c, al.5, lit.b, art.45 alin.1) art. 115 al.1,
lit.b si art.123 al.2) din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile la zi,
HOTARASTE:
Art. 1 Aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea inchirierii unor
imobile-constructii si teren aferent ce fac parte din domeniul privat al comunei
Corbu pentru desfasurarea unor activitati de depozitare utilaje agricole si cereale
precum si edificarea de constructii agrozootehnice si identificate conform anexei
nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale, a documentatiei de licitatie
(caiet de sarcini, studiu de oportunitate) precum si a raportului de evaluare
pentru imobilele prevazute la art.1, care ulterior intocmirii vor fi supuse aprobarii
Consiliului Local.
Art.3 Durata inchirierii este de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii prin hotararea
Consiliului Local.
Art.4 Comisiile de licitatie, data si locul organizarii licitatiei publice vor fi stabilite
prin dispozitia primarului.
Art.5 Aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
privat al comunei Corbu, judetul Constanta cu bunurile prevazute in anexa la
prezenta hotarare.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se insarcineaza
executivul.
Art.7 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Urbanism, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTĂRÂREA NR.124/13.11.2014
privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu , judeţul Constanţa

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.b) , art.45 alin.1) şi art.123 alin.3 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea insusirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu şi care sunt
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare .
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insarcineaza Compartimentul
Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Urbanism, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul
Primăriei comunei Corbu .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr.124/13.11.2014

RAPOARTE DE EVALUARE

Nr
crt

Elemente de identificare

Suprafaţă
teren
(mp)

Valoare
Observatii

Euro/mp
lei/mp

1.

Teren intravilan Lot 12, zona Vest Ioan Stanei,
localit. Corbu, Jud. Constanţa

510

In vederea
concesionării

0,62 lei/mp/an
0,14 Euro/mp/an

2.

Teren intravilan Lot 2, zona B, Luminita

535

In vederea
concesionării

0,35 lei/mp/an
0,08 Euro/mp/an

3.

Teren intravilan Lot 6, zona A Vadu, sat Vadu,
Jud. Constanţa

490

In vederea
concesionării

0,71 lei/mp/an
0,16 Euro/mp/an

4.

Teren intravilan Lot 7, zona A Vadu, sat Vadu,
Jud. Constanţa

490

In vederea
concesionării

0,71 lei/mp/an
0,16 Euro/mp/an

5.

Teren intravilan Lot 69, zona Derea, localit.
Corbu, Jud. Constanţa

550

In vederea
concesionării

0,60 lei/mp/an
0,14 Euro/mp/an

6.

Teren intravilan Lot 93A, zona Derea Nord,
localit. Corbu, Jud. Constanţa

387

In vederea
concesionării

0,62 lei/mp/an
0,14 Euro/mp/an

7.

Teren intravilan Lot 21, zona PUZ Vadu, sat
Vadu, Jud. Constanţa

456,30

In vederea
concesionării

0,71 lei/mp/an
0,16 Euro/mp/an
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea suplimentarii si modificarii H.C.L. nr.93/26.09.2013
privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul public
al comunei Corbu, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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 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 suplimentarii si modificarii H.C.L. nr.93/26.09.2013 privind
actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul public al comunei
Corbu, judetul Constanta conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism şi
amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Urbanism, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr.112/13.11.2014

SUPLIMENTAREA SI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE
APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CORBU

Nr.
Crt.

Codul
de
clasifi

Denumirea bunului

Elemente de
identificare

care

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării
în folosinţă

1.6.2.

Scoala
Gimnazială C1 – 431,49 mp
“Vasile Alecsandri“
Str.Culturii, nr.8, Corbu

1.3.7.

Aleea Derelei

280 ml

2014

1.3.7.

Aleea Viorelelor

94 ml

2014

4

1.3.7.

Aleea Garofiţei

102 ml

2014

5

1.3.7.

Aleea Narciselor

111 ml

2014

1.4.2

Teren intravilan pe
care se va realiza
staţie de pompare ape
uzate

Suprafaţa – 250
mp

2009

1

2
3

6

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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C1 - 1925
Extindere
2014

Valoare de
inventar

Situaţia juridică
actuală

lei

Denumirea act
proprietate sau alte
acte doveditoare

Extindere –
75,49 mp
2014

Proces-verbal de
recepţie la
terminarea lucrărilor
nr. 27/01.10.2014
Legea nr. 213/1998
HCL nr.
92/11.09.2014
HCL nr.
92/11.09.2014
HCL nr.
92/11.09.2014
Legea nr. 213/1998
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri
intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza
prevederilor art.15 lit.c) ale Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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, actualizata;
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 hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Urbanism, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la HCL nr.109/13.11.2014

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII PREVEDERILOR LEGII NR. 50/1991

Nr.

Nume si prenume

Crt.

Suprafata
atribuita

Vecinatati

Localizare

(mp)

1

PUNGĂ MARIUS ANDREI

387

N – teren Consiliul Local (lot 94A)
S – teren Consiliul Local (lot 92C)
si Simioana Adrian
E – str. Cameliilor
V – teren Consiliul Local (lot 93)

Lot 93A
Derea Nord

2

HOBU MARIAN DANUT

550

N – teren Consiliul Local (lot 69A)
S – teren Consiliul Local (lot 70)
E – str. Porumbelului
V – str. Albatros

Lot 69
Derea

3

CURTEANU EMILIA
LOREDANA

300

N – teren Consiliul Local (lot 2)
S – str. Cocorilor
E – teren Consiliul Local (lot 21)
V teren Consiliul Local (lot 19)

Lot 20
F ISLAZ

4

ILIE OANA RALUCA

456,30

N – teren Consiliul Local (lot 22)
S – teren Consiliul Local (lot 20)
E – proprietate ptrivata
V – str. Marin Preda

Lot 21
PUZ Vadu

5

MANEA VALENTIN
VASILICĂ

778

N – teren Consiliul Local (lot 52)
S – teren Consiliul Local (lot 53)
E – str. Lăstunului
V – teren Consiliul Local (lot 56)

Lot 52B
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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
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HOTARARE
privind aprobarea avizului de oportunitate aferent proiectului :Intocmire
P.U.Z.- Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren pentru
construirea unui ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente)
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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 cererea domnului Pirlea Laurentiu Cristian inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.7782/17.10.2014;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.12 lit.c) si art.50 din Legea nr.350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
coroborate cu cele ale Normelor Metodologice din 19 decembrie 2001 de
aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.b), art.45 alin.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. – ‘Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren pentru
construirea unui ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente’’ pe terenul in
suprafata de 3,78 ha situat in extravilanul comunei Corbu, parcelele A 573/39-lot
1 si lot 2 si A 573/40 –beneficiari Pirlea Laurentiu, Popescu Laurentiu, Matei
Marius Dorin si Raluca Coralia, Airinei Marian si Liliana, Cerghizan Elena, Ion
Dumitru si Nicoleta.

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 hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Urbanism, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.

NR. 113
DATA 13.11.2014
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HOTARARE
privind modificarea anexei H.C.L. nr.101/02.10.2014 referitoare la 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
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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 H.C.L. nr.101/02.10.2014 referitoare la 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.
În baza dispozitiilor art.36 alin.(2), lit.c), alin.(7) lit.(a), art.45 alin.1) și art.
115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 (r2) privind administrația publică locală,
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea modificarii anexei H.C.L. nr.101/02.10.2014 in sensul ca la
rubrica proprietarul terenului se va inscrie ,,domeniu public’’ conform anexei ce
face parte integranta din prezenta hotarare.
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. RAJA S.A.

Art.3. Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Urbanism, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa 1 la HCL nr.114/13.11.2014

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
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public

2. Suprafetele de teren aferente execuţiei de racorduri – ocupare temporară
Pentru ocupare temporară, în vederea execuţiei racordurilor de canalizare
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

este

Proprietarul
Terenului
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
Domeniu public
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HOTARARE
privind angajarea unui aparator pentru a reprezenta interesele comunei
Corbu si ale Consiliului local Corbu in dosarul civil nr.8742/212/2014 aflat
pe rolul Judecatoriei Constanta

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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;
Avand in vedere prevederile art.1 alin.2) lit,,b’’ din O.G. nr.26/2012 privind
unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare
si de modificare si completare a unor acte normative;
În baza dispozitiilor art.36 alin.9), art.45 alin.1) și art. 115 alin.(1) lit.(b) din
Legea nr. 215/2001 (r2) privind administrația publică locală,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea angajarii de catre Consiliul local Corbu a cabinetului de
avocatura Boita Cristinel pentru a reprezenta interesele comunei Corbu si ale
Consiliului local Corbu in dosarul civil nr.8742/212/2014 aflat pe rolul Judecatoriei
Constanta.
Art.2 Onorariul avocatial va fi de 20.000 lei, iar onorariul de success in cuantum
de 1 % din valoarea bunurilor ce fac obiectul dosarului mentionat la art.1.
Onorariul de succes se va plati doar in situatia castigarii procesului definitiv si
irevocabil .
Art.3 In aplicarea prevederilor art.1 se mandateaza Primarul comunei Corbu,
domnul Galbinasu Marian cu incheierea si semnarea contractului de asistenta
juridica si delegatie de reprezentare.

Art.4 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Juridic, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un exemplar
domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.

NR. 115
DATA 13.11.2014

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

HOTARARE
privind modificarea anexei H.C.L. nr.41/13.03.2009 referitoare la atribuirea
unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu catre
S.C. RAJA S.A. in vederea realizarii investitiei ,,Proiect de modernizare a
infrastructurii de apa/apa uzata in judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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 H.C.L. nr.41/13.03.2009 referitoare la atribuirea unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu catre S.C. RAJA
S.A. in vederea realizarii investitiei ,,Proiect de modernizare a infrastructurii de
apa/apa uzata in judetul Constanta.
În baza dispozitiilor art.36 alin.(2), lit.c), alin.(7) lit.(a), art.45 alin.1) și art.
115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrația
publică locală, actualizata
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea modificarii anexei H.C.L. nr.41/13.03.2009 in sensul ca la pozitia
nr.4 se va inscrie corect:
-teren intravilan in suprafata de 250 mp situat pe str.Ogorului nr.9;
Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.41/13.03.2009 raman neschimbate.

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 hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Urbanism, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a terenului
intravilan in suprafata de 10.000 mp situat in comuna Corbu, str.Cocorilor
nr.1, judetul Constanta, pentru realizarea unui complex turistic si nautic
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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 temeiul prevederilor art.13 alin.1) si art.16 ale Legii nr.50/1991,
republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor coroborate cu cele ale Normelor Metodologice din 19
decembrie 2001 de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In baza dispozitiilor , art.36 al.2, lit.c, al.5, lit.b, art.45 alin.1) art. 115 al.1,
lit.b si art.123 al.2) din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile la zi,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a terenului intravilan in
suprafata de 10.000 mp situat in comuna Corbu, str.Cocorilor nr.1, judetul
Constanta, pentru realizarea unui complex turistic si nautic.
Art.2
Aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a
instructiunilor de participare la licitatie, prevazute in anexele nr.1, 2 si 3 parti
integrante din prezenta hotarare.

Art.3 Pretul de pornire la licitatie este de 10 euro/mp (fara T.V.A.) conform
raportului de valuare intocmit de S.C. GECO M.E.C.2003 S.R.L.
Art.4 Comisiile de licitatie, data si locul organizarii licitatiei publice vor fi stabilite
prin dispozitia primarului.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se insarcineaza
executivul.
Art.6 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Urbanism, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARAREA NR.120/13.11.2014
privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea
S.A.a unor suprafete de teren in vederea realizarii lucrarii ,,Alimentare cu energie
electrica, statii de pompare ape uzate –SPAU 1 si 2’’ comuna Corbu, judetul
Constanta

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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 adresele S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A. inregistrate la
Primaria comunei Corbu cu nr.8401/10.11.2014 si nr.8402/10.11.2014;
In baza prevederilor art.22 alin.4) din Ordinul ANRE nr.59/2013Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes
public;
In temeiul dispozitiilor art.12 alin.4) din Legea energiei electrice si a gazelor
naturale nr.123/2012, actualizata coroborate cu cele ale art.866, 868 si art.874
ale Legii nr.287/2009, republicata privind Codul civil, actualizata;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d); alin.6) lit.a) pct.14; art.45
alin.1 si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 (1) Aprobarea darii in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie
Dobrogea S.A.a terenului pe care se va amplasa capacitatea energetica de
racordare la reteaua electrica de interes public a ,,Statiei de pompare ape uzateSPAU 1’’ - comuna Corbu, apartinand S.C. RAJA S.A. Constanta, ce se va
realiza in baza avizului tehnic de racordare ATR nr.368880/16.07.2014 constand
in:
-dreptul de superficie uz si servitute cu titlu gratuit in favoarea S.C. Enel
Distributie Dobrogea S.A pentru o suprafata de 288 mp teren necesar amplasarii

a 2 stalpi destinati ca suport pentru o linie electrica aeriana (LEA) noua ce se va
racorda din existenta LEA 20 kv4400 derivatie PT1219 apartinand S.C. Enel
Distributie Dobrogea S.A iar pe ultimul stalp al noii LEA se va monta un post de
transformare aerian echipat cu trafo de 50 KVA din care se va pleca cu un cablu
de 10 metri pana la BMPT.
(2) Amplasarea LEA, a postului de transformare si a BMPT se va realiza pe
terenul apartinand domeniului public al comunei Corbu-strada Ogorului.
Art.2 (1) Aprobarea darii in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea
S.A.a terenului pe care se va amplasa capacitatea energetica de racordare la
reteaua electrica de interes public a ,,Statiei de pompare ape uzate-SPAU 2’’
comuna Corbu, apartinand S.C. RAJA S.A. Constanta, ce se va realiza in baza
avizului tehnic de racordare ATR nr.368824/16.07.2014 constand in:
-dreptul de superficie uz si servitute cu titlu gratuit in favoarea S.C. Enel
Distributie Dobrogea S.A pentru o suprafata de 1120 mp teren necesar
amplasarii noilor capacitati energetice astfel:
• -pe strada Frunzelor -1 stalp destinat ca suport pentru o linie electrica
aeriana (LEA) noua ce se va racorda din existenta LEA 20 KV 4400
derivatie PT1219 apartinand S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A;
• -de pe strada Frunzelor se pleaca cu linie electrica subterana pe
strada Bisericii pana pe strada Pacii unde se va monta un stalp nou
destinat ca suport pentru post de transformare aerian echipat cu trafo
de 50 KVA;
• -din ultimul stalp plantat pe strada Pacii se va pleca cu un cablu de 10
metri pana la BMPT.
(2) Amplasarea liniei electrice subterane se va face pe strada Frunzelor si strada
Bisericii iar postul de transformare si BMPT se va realiza pe strada Pacii pe teren
apartinand domeniului public al comunei Corbu.
Art.3 Drepturile de uz si de servitute prevazute la art.1 si 2 se acorda cu titlu
gratuit pe toata durata existentei capacitatilor energetice.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insarcineaza executivul.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Urbanism, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul
Primăriei comunei Corbu .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in
suprafata de 48 mp situat in comuna Corbu, str.Pacii nr.4 catre domnul
Rosca Eugen-Gabriel
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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 cererea domnului Rosca Eugen-Gabriel inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.5879/11.08.2014;
In temeiul prevederilor art.123 alin.1,3 si 4 din Legea nr.215/2001 –Legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
In baza dispozitiilor art.36 alin.2) lit.,,b’’ si lit.,,c’’ ; alin.5 lit.,,b’’ ;art.45, alin.1)
si art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1
Aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in
suprafata de 48 mp situat in comuna Corbu, str.Pacii nr.4 catre domnul Rosca
Eugen-Gabriel.
Art.2 Aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale si a raportului de evaluare
pentru terenul prevazut la art.1, care ulterior intocmirii va fi supus aprobarii
Consiliului local.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.

Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Urbanism, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARAREA NR.121/13.11.2014
privind conferirea titlului de ,,cetatean de onoare al comunei Corbu’’
domnului Wolfgang J.Leeb
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al d-lui consilier Lemnaru Banu
Eugen, initiatorul proiectului de hotarare;
- Raportul intocmit de secretarul comunei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In temeiul prevederilor art.36 alin.8) din Legea nr.215/2001 –Legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
In baza dispozitiilor art.45, alin.1) si art.115 alin.1, lit.b din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Acordarea titlului de ,,cetatean de onoare al comunei Corbu’’ domnului
Wolfgang J.Leeb in semn de apreciere si recunostiinta pentru implicarea in
problemele comunei Corbu.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar domnului Wolfgang J.Leeb, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei
şi un exemplar domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei Corbu .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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HOTARAREA NR.119/13.11.2014
privind aprobarea Contractelor de furnizare a energiei electrice nr.2644/30.09.2014
si nr.2645/30.09.2014 incheiate intre S.C. Enel Energie S.A. si comuna Corbu,
judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
Avand in vedere contractele de furnizare a energiei electrice
nr.2644/30.09.2014 si nr.2645/30.09.2014 incheiate intre S.C. Enel Energie S.A.
si comuna Corbu, judetul Constanta.
In temeiul dispozitiilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale
nr.123/2012, actualizata;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d); alin.6) lit.a) pct.14; art.45
alin.1) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1
Aprobarea
Contractelor
de
furnizare
a
energiei
electrice
nr.2644/30.09.2014 si nr.2645/30.09.2014 incheiate intre S.C. Enel Energie S.A.
si comuna Corbu, judetul Constanta.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insarcineaza executivul.
Art.3 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 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind 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, 13.11.2014;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului Impozite si taxe din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In temeiul prevederilor:
-

-

Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul
fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1);
H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Codului fiscal,
-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;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
O.U.G. nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal,
H.G. nr.1347 din 23.12.2010 privind aprobarea nivelurilor impozitelor pe
mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin.(4) si (5) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011,
O.G. nr.30 din 31 august 2011 publicată în Monitorul Oficial al României
Partea I, Nr. 627/02.09.2011, pentru modificarea si completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale;

In baza dispozitiilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor
art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
HOTARASTE:
Art.1 Stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor, taxelor locale, şi amenzilor în
sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2015, astfel cum sunt redate în
anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează compartimentul Impozite şi Taxe
din cadrul primăriei comunei Corbu .
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Taxe si impozite, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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HOTARARE
privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea evenimentului 1
Decembrie -Ziua Nationala a Romaniei si pentru sarbatorile de iarna
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In temeiul prevederilor Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările
ulterioare, privind Codul fiscal, coroborate cu cele ale H.G. nr. 44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal,
In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
In baza dispozitiilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor
art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
HOTARASTE:
Art.1 Alocarea sumei de 5.000 lei pentru organizarea evenimentului 1
Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei in comuna Corbu, judetul Constanta.
Art.2 Alocarea sumei de 20.000 lei pentru achizitionarea cadourilor de sarbatori
tuturor copiilor din unitatile de invatamant de pe raza comunei Corbu.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează executivul.

Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului- judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar la Contabilitate, un exemplar va fi depus la dosarul şedinţei şi un
exemplar domnului primar.
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei
Corbu .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la HCL nr……/13.11.2014
BUNURILOR CARE FAC OBIECTUL LICITATIEI

Denumirea

Suprafata

bunului

mp

1. Lot 4: Magazie

Identificare

150

Corbu Str. Derelei nr.1C

Teren aferent

2114

Str. Derelei nr.1E

2. Lot 6: Magazie

671

Corbu

Sopron

477

Str. Zorilor nr. 2 D

Teren aferent

4609

3. Lot 7: Magazie

262

Corbu

Teren aferent

2363

Str. Zorilor nr. 2 C

4. Lot 12: Magazie

220

Corbu

Teren aferent

2363

Str. Zorilor nr. 1D

5. Lot 13: Magazie

220

Corbu

Teren aferent

1370

Str. Zorilor nr. 1D

6. Lot 14: Magazie

287

Corbu

Teren aferent

1730

Str. Morii nr.1 E
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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 obligatiilor
asumate prin contract
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 13.11.2014;
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 obligatiilor asumate prin
contract, persoanelor nominalizate in Anexa nr.1 ce face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.

Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la HCL nr.122/13.11.2014

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

SĂVULESCU CIPRIAN

300

20/F Islaz

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

2

MITIŢESCU ŞTEFANIA

300

8/F Islaz

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

3

DASCĂLU MARIA
MIRABELA

510

21/Vest Ioan
Stănei

Retragere conform art. 12.c.1 din
Contractul de Concesiune
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