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HOTĂRÂRE
privind concesionarea, fără licitaţie publică a unor terenuri intravilane care fac parte
din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa în temeiul prevederilor art.15
lit.,,c” din Legea nr.50/1991, republicată

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,
26.05.2017;

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 solicitările depuse în temeiul art.15 lit.,,c” din Legea
nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
In baza dispozitiilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele
ale Ordinului nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata.

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.c) ; alin.5 lit.b) si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Concesionarea fără licitaţie publică a terenurilor intravilane care fac parte din domeniul
privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa în temeiul prevederilor art.15 lit.,,c” din Legea
nr.50/1991, conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractul de concesiune.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului – judeţul
Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi depus la dosarul
sedintei, un exemplar la Urbanism si un exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul
propriu si se afiseaza la sediul Primariei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 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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