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 avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului : ,,P.U.Z.-Plan
Urbanistic Zonal – Autorizatie de construire conducta subterana pentru transport de
gaze naturale –
Tronson de legatura in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta –
beneficiar Black Sea Oil & Gas S.R.L. (,, BSOG’’)

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 08.09.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul
agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere avizul prealabil de oportunitate aferent proiectului: ,,P.U.Z.-Plan
Urbanistic Zonal – Autorizatie de construire conducta subterana pentru transport de
gaze naturale –Tronson de legatura in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta
– beneficiar Black Sea Oil & Gas S.R.L. (,, BSOG’’).
In temeiul prevederilor art.32 alin.1) lit.c) ; art.36 alin.12 lit.c) si art.50 din Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.2) lit.c); alin.5) lit.,,c’’; 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 -,,P.U.Z.-Plan
Urbanistic Zonal – Autorizatie de construire conducta subterana pentru transport de
gaze naturale –Tronson de legatura in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta
– beneficiar Black Sea Oil & Gas S.R.L. (,, BSOG’’) prevazut in anexa ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Suprafata zonei propuse ce face obiectul avizului prealabil de oportunitate
prevazut la art.1 este de 34.640 mp si este formata din urmatoarele parcele cadastrale:
Ps 541/12-lot 2, parte din De 540/FN, Ps 541/31/2/2 si parte din Nn 542.
Art.3 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.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului
– judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi
depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în
funcţie.
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Anexa la HCL nr.53/08.09.2017

APROBAT,
PRIMAR
Marian Gălbinaşu

Ca urmare a cererii adresate de BLACK SEA OIL & GAS SRL, cu sediul în
București, Calea Floreasca, Nr. 175, Et. 10, Sector 1, prin Mark Douglas Beacom in
calitate de administrator si director general, înregistrată sub nr. 6577 din 30.08.2017,
In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
se
emite

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 6577 din 04.09.2017

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru "AUTORIZATIE DE
CONSTRUIRE CONDUCTA SUBTERANA PENTRU TRANSPORT GAZE
NATURALE PE RAZA COMUNEI CORBU, TRONSON DE LEGATURA, IN
EXTRAVILANUL COMUNEI CORBU, JUD. CONSTANTA
•

•

generat de imobilul: teren in suprafață totala de 34.640 mp compus din
parcele: Ps 541/12- lot 2 in suprafață de 20.000 mp identificat cu nr.
cadastral 110904, De 540/FN in suprafață de 279 mp fara numar cadastral,
Ps 541/31/2/2 in suprafață de 8.193 mp identificat cu nr. cadastral 113654
si Nn 542 - plaja in suprafață de 6.168 mp fara numar cadastral, situate in
extravilanul Comunei Corbu, Jud. Constanta;

cu respectarea următoarelor condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.:
Conform documentației anexate la prezentul aviz, teritoriul este amplasat in
extravilanul comunei Corbu, delimitat la Nord: de limita UAT, la Sud: de Parcela Ps
541/12, lot 1 – nr cadastral 111276, De 540/FN si Ps 541/31/1 – nr cadastral 113653
si Nn 542 – plaja, la Est: de limita UAT/linia tarmului/Marea Neagra, la Vest: De 539/80
- nr cadastral 117423, avand o suprafata de 34.640 mp.
2. Categoriile funcționale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

Se propune modificarea reglementarilor urbanistice aprobate prin PUG la nivelul
teritoriului ce urmează a fi reglementat prin PUZ fără schimbarea categoriei de
folosința.
Servituți – nu este cazul.
Prin art.25 din Legea nr.185/2016 privind unele masuri necesare pentru
implementarea proiectelor de importanta nationala in domeniul gazelor naturale, sunt
permise autorizarea, construirea, executarea si operarea conductelor care transporta
gaze naturale de la zacamintele situate in largul Marii Negre, pana la alte conducte ale
proiectelor de importanta nationala, prin subtraversarea zonei costiere a Marii Negre,
inclusiv in zona plajelor.
3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)
La nivelul zonei reglementate indicatorii urbanistici obligatorii se vor stabili prin
PUZ, daca este cazul. Prin documentația depusa de inițiator nu s-a solicitat: POT,
CUT, CUT volumetric pentru construcții si CUT pentru instalații, deoarece proiectul
avut in vedere propune stabilirea traseului unei conducte subterane.
4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor,
utilităţilor
In limita zonei studiate nu se propun amenajari ale domeniului public.
Accesul in zona se face din De 539/80 si De 540 (FN) – drumuri de exploatare de
pamant. Accesul auto si pietonal va fi asigurat din circulatiile publice existente in zona
fără incomodarea circulației publice ori a accesului la vecinătăți.
Locurile de parcare - nu este cazul. Obiectivul propus va fi amenajat in limita zonei
studiate, fără afectarea domeniului public ori a proprietăților învecinate.
Obiectivul nu va fi conectat la rețele publice de utilități. Se vor respecta normele
sanitare si de protecția mediului.
5. Capacităţile de transport admise
Conform normelor specifice in vigoare.
6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru
P.U.Z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agentia pentru Protectia Mediului Constanţa
M.Ap.N. prin Stat Major General
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Serviciul Român de Informaţii
Direcţia Agricola Constanţa
Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

9. Directia Judeteana pentru Cultura Constanţa
10. Consiliul Judeţean Constanţa
11. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa
7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de
informare şi consultare a publicului
In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se va respecta
procedura de consultare a populației conform prevederilor Legii nr. 350/2001 cu
completări si modificări si a Regulamentului Local privind implicarea publicului in
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului in Comuna
Corbu, Jud. Constanta aprobat prin HCL nr. 122/21.11.2011.
In acest sens se va depune documentația in doua exemplare originale complete
in format analogic si digital (CD) cu fișiere de tip pdf pentru toate piesele scrise si
desenate ale documentației pentru a putea fi postate pe pagina de internet a primăriei.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate
a Certificatului de urbanism nr. 138 din 29.08.2017, emis de Primăria Comunei Corbu,
Jud. Constanta.
Achitat taxa de . .-- . . lei, conform Chitanţei nr. . . -- . . din . . -- . .
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de
………………….
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