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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 27.01.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna ianuarie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.44/19.01.2012 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.1/18.01.2012 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.2/18.01.2012.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Balasa Constantin desemnat preşedinte de
şedinţă.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
din data de 21.12.2011. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost aprobat in
unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa domnul primar Galbinasu Marian, domnul viceprimar,
Stanciu Gheorghe, doamna secretar Sotreanu Mirela.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local urmatoarele proiecte inscrise pe
ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu, judetul
Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
3. Proiect de hotarare privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei comisiei
locale de fond funciar.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea limitelor veniturilor potentiale provenite din valorificarea
bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in lista bunurilor considerate de
stricta necesitate nevoilor unei familii pentru beneficiarii legii privind venitul minim garantat.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.112/25.11.2011 referitoare la
stabilirea impozitelor si taxelor locale ale comunei Corbu, judetul Constanta pentru anul fiscal
2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
6. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al

domnului Matara Florin din partea Partidului National Liberal, din cadrul Consiliului Local Corbu
.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
7. Proiect de hotarare privind validarea în funcţia de consilier local a domnului Criveanu Jean ca
urmare a constatării încetării de drept a calităţii de consilier local a domnului Matara Florin.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Corbu sa reprezinte
interesele comunei Corbu in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor S.C. R.A.J.A. S.A.
Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
9. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii unor contracte de inchiriere.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
10. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
Corbu pentru anul 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
11. Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.5605/28.07.2006 incheiat
intre Comuna Corbu si domnul Ionita Mihai.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
12. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate de oportunitate aferent
proiectului ,, Intocmire P.U.Z. Amplasare zona locuinte, turism, servicii in regim de inaltime foarte
inalt P+ 13 - P+30 ‘’ beneficiar S.C. CORBU PROIECT INVEST S.R.L.’’
Initiator –Galbinasu Marian –primar;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmirea
documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - ,,Amplasare Centrale Energetice Eoliene COR
_I’’ beneficiar S.C. EOLICA DOBROGEA SEVEN S.R.L.
Initiator –Galbinasu Marian –primar
14. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmirea
documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - ,,Amplasare Centrale Energetice Eoliene COR
_II’’ beneficiar S.C. EOLICA DOBROGEA SEVEN S.R.L.
Initiator –Galbinasu Marian –primar
15. Proiect de hotarare privind aprobarea ,,PLANULUI DE ACTIUNI SI DE LUCRARI DE
INTERES LOCAL ‘’ pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizata.
Initiator –Galbinasu Marian –primar;
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la vanzarea, prin negociere
directa a terenurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator –Galbinasu Marian –primar
17. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2011.
Initiator –Galbinasu Marian –primar
18. Diverse.

În urma supunerii la vot a ordinii de zi aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Se supune aprobarii Consiliului Local si suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu urmatorul proiect
de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea achizitionarii de motorina
pentru masinile care deservesc Consiliul Local Corbu in situatii de urgenta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
In urma supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi a
sedintei.
In deschiderea sedintei se trece la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni.
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
In urma supunerii la vot a fost desemnat domnul Balasa Constantin care va conduce sedintele
Consiliului Local Corbu pentru urmatoarele 3 luni si va semna hotararile adoptate de acesta.
In continuare, se procedeaza la validarea domnului Criveanu Jean in calitate de consilier local .
2. Proiect de hotarare privind validarea în funcţia de consilier local a domnului Criveanu
Jean ca urmare a constatării încetării de drept a calităţii de consilier local a domnului
Matara Florin.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte arata ca domnul Criveanu Jean a fost validat de comisia de validare a
Consiliului Local Corbu, acesta depunand juramantul in fata consilierilor.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 1
abţinere şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local
al domnului Matara Florin din partea Partidului National Liberal, din cadrul Consiliului
Local Corbu .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si referatul secretarului comunei Corbu in care
se mentioneaza cazurile de incetare de drept a mandatului de consilier local inainte de expirarea
duratei normale a mandatului.
Avand in vedere adresa Partidului National Liberal nr. 8/25.01.2012 înregistrată la sediul
Primăriei Comunei Corbu sub nr. 572/25.01.2012 prin care ne solicita incetarea de drept a
mandatului de consilier local a domnului Matara Florin tinand cont de faptul ca si-a pierdut
calitatea de membru PNL prin demisie, se propune incetarea mandatului de consilier local al
domnului Matara Florin si declararea ca vacant locul de consilier local.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.

Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa unde se arata bunurile care fac parte din domeniul
privat al comunei Corbu-terenuri intravilane cu valoarea de inventar.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei
comisiei locale de fond funciar.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa in care se mentioneaza ca este vorba de parcela Ps
267 cu suprafata de 9.000 mp si parcela A266 in suprafata de 33 ha care vor fi puse la dispozitia
comisiei locale de fond funciar pentru efectuarea punerilor in posesie persoanelor indreptatite care
au formulat cereri in baza legilor fondului funciar.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea limitelor veniturilor potentiale provenite din
valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in lista
bunurilor considerate de stricta necesitate nevoilor unei familii pentru beneficiarii legii
privind venitul minim garantat.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Asistenta sociala
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa in care se
mentioneaza ca este vorba de modificarile aduse de H.G. nr.57/2012.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.112/25.11.2011 referitoare la
stabilirea impozitelor si taxelor locale ale comunei Corbu, judetul Constanta pentru anul
fiscal 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Impozite si taxe
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa . Astfel, au
fost instituite doua noi taxe speciale:
-taxa speciala pentru sustinerea activitatii de informare si implicare a publicului in elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului care este in cuantum de 1500 lei pentru
Planul Urbanistic Zonal si de 1.000 lei pentru Planul Urbanistic de Detaliu care se achita de catre
initiatorii doscumentatiilor de urbanism persoane fizice sau juridice, iar venitul obtinut din
perceperea acestei taxe va fi utilizat pentru cheltuielile aferente informarii si consultarii publicului.
De asemenea, se modifica si Regulamentul taxei speciale de salubrizare din Cap.XI –taxe
speciale conform anexei la hotarare.
Domnul consilier Marin Cornel arata ca trebuie incheiate contracte de salubrizare cu toate

persoanele care au domiciliul in comuna Corbu, iar doamna Mititescu Stefania, invitata in cadrul
sedintei explica ca orice modificare intervenita trebuie anuntata la Primarie pentru a putea rezilia
contractul( de exemplu daca vinde casa si nu mai locuieste pe raza comunei Corbu).
Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen intervine si explica ca persoana care are casa in
proprietate in comuna Corbu trebuie sa plateasca taxa de salubrizare iar doamna Mititescu arata ca
si chiriasul plateste taxa conform legii, acestia avand obligatia sa incheie contracte cu Primaria, sau facut somatii in acest sens.
Domnul Lemnaru mai aduce la cunostinta consilierilor ca avem taxa de salubrizare foarte
mica, faptul ca salubrizarea merge in pierdere si se impune o modificare a acestei taxe la care
doamna Mititescu arata ca, conform legii nu avem voie sa majoram taxa de salubrizare mai mult
de 10 % din valoarea stabilita . Avand in vedere aceasta prevedere legala, taxa de salubrizare va
ramane la cuantumul stabilit, nu se va mai majora concluzioneaza domnul Lemnaru.
Domnul consilier Halici Vasile mai arata ca exista probleme cu ridicatul gunoiului (d-ul
Cotelici aduna gunoiul de la vecini si il duce la groapa).
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Corbu sa
reprezinte interesele comunei Corbu in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor S.C.
R.A.J.A. S.A. Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului juridic si resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Domnul primar explica ca toti primarii care sunt actionari la S.C. R.A.J.A. S.A. sunt
incompatibili, motiv pentru care se impune desemnarea unei alte persoane din cadrul Consiliului
Local care sa reprezinte interesele comunei Corbu in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor S.C.
R.A.J.A. S.A. Constanta.
Se decide in unanimitate de voturi desemnarea domnului Marin Cornel .
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie
9. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii unor contracte de inchiriere.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului juridic si resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu in care se mentioneaza
ca este vorba de rezilierea a doua contracte de inchiriere: Bostina Dragos si Barna Gigel care nu
si-au respectat prevederile contractuale, respectiv nu au platit redeventa.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie
10. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pentru anul 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru bugetul local al comunei

Corbu.
Astfel, conform raportului avem:
- total venituri : 7.837.605 din care veniturile sectiunii de dezvoltare sunt de 1.800.000 lei iar
veniturile sectiunii de functionare de 6.037.605 lei.
- total cheltuieli :8.337.605 lei din care cheltuielile sectiunii de functionare sunt de 6.037.605 lei
iar cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt de 2.300.000 lei.
De asemenea, cheltuielile de personal sunt de 2.218.000 lei, bunurile si serviciile au 3.699.605
lei si asistenta sociala 120.000 lei
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie
11. Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.5605/28.07.2006
incheiat intre Comuna Corbu si domnul Ionita Mihai.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului juridic si resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu in care se mentioneaza
ca este vorba de rezilierea contractului de concesiune nr.5605/28.07.2006 incheiat intre Comuna
Corbu si domnul Ionita Mihai pe considerentul ca nu si-a respectat prevederile contractuale,
respectiv nu a platit redeventa.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie
12. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate de oportunitate
aferent proiectului ,, Intocmire P.U.Z. Amplasare zona locuinte, turism, servicii in regim de
inaltime foarte inalt P+ 13 - P+30 ‘’ beneficiar S.C. CORBU PROIECT INVEST S.R.L.’’
Initiator –Galbinasu Marian –primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa in care se mentioneaza ca este vorba de aprobarea
avizului prealabil de oportunitate de oportunitate aferent proiectului ,, Intocmire P.U.Z. Amplasare
zona locuinte, turism, servicii in regim de inaltime foarte inalt P+ 13 - P+30 ‘’ beneficiar S.C.
CORBU PROIECT INVEST S.R.L.’’
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru
intocmirea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - ,,Amplasare Centrale
Energetice Eoliene COR _I’’ beneficiar S.C. EOLICA DOBROGEA SEVEN S.R.L.
Initiator –Galbinasu Marian –primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa in care se mentioneaza ca este vorba de aprobarea
avizului prealabil de oportunitate de oportunitate pentru intocmirea documentatiei de urbanism
Plan Urbanistic Zonal - ,,Amplasare Centrale Energetice Eoliene COR _I’’ beneficiar S.C.
EOLICA DOBROGEA SEVEN S.R.L.

De asemenea, se supune aprobarii Consiliului Local si initierea unui P.U.Z. pe cheltuiala
proprie a S.C. EOLICA DOBROGEA SEVEN S.R.L. in vederea trecerii din extravilanul comunei
in intravilan a unor terenuri in suprafata totala de 8 ha situate in parcelele A 362/4, A 362/54, A
365/2, A 365/33, A 415 B/8 in vederea realizarii obiectivului ,, Amplasare Centrale Energetice
Eoliene COR_I’’.
Domnul primar mentioneaza ca aceasta societate detine teren si pe raza comunei Cogealac, si
au obtinut studiul de mediu si de impact.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru
intocmirea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - ,,Amplasare Centrale
Energetice Eoliene COR _II’’ beneficiar S.C. EOLICA DOBROGEA SEVEN S.R.L.
Initiator –Galbinasu Marian –primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa in care se mentioneaza ca este vorba de aprobarea
avizului prealabil de oportunitate de oportunitate pentru intocmirea documentatiei de urbanism
Plan Urbanistic Zonal - ,,Amplasare Centrale Energetice Eoliene COR _II’’ beneficiar S.C.
EOLICA DOBROGEA SEVEN S.R.L.
De asemenea, se supune aprobarii Consiliului Local si initierea unui P.U.Z. pe cheltuiala
proprie a S.C. EOLICA DOBROGEA SEVEN S.R.L. in vederea trecerii din extravilanul comunei
in intravilan a unor terenuri in suprafata totala de 36 ha situate in parcelele A 37/21, A 39/23, A
165/35, A 168/15, A 172/18, A 172/46, A 179/39(lot 2) A 189/41, A 206/5A, A 268A/36, A
268C/11, A 268 B, A 268 B/45, A 287/8, A 287/73, A 289/7, A 300/9 in vederea realizarii
obiectivului ,, Amplasare Centrale Energetice Eoliene COR_ II’’.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea ,,PLANULUI DE ACTIUNI SI DE LUCRARI DE
INTERES LOCAL ‘’ pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizata.
Initiator –Galbinasu Marian –primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Asistenta sociala
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa .
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la vanzarea, prin
negociere directa a terenurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator –Galbinasu Marian –primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului juridic si resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu in care se mentioneaza
ca in vederea crearii unui cadru comun de aplicare a dispozitiilor legale privind vanzarea anumitor
categorii de bunuri care fac parte din patrimoniul comunei Corbu, respectiv domeniul privat al
acestuia, se impune realizarea unui Regulament aplicabil in situatia vanzarii prin negociere directa
a acestora.

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie
17. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe
anul 2011.
Initiator –Galbinasu Marian –primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru aprobarea contului anual de
execuţie a bugetului local pe anul 2011.
Astfel, se supune aprobarii Consiliului Local contul de încheiere a exerciţiului bugetar al
bugetului local pe anul 2011 in suma de 7.839.356,06 lei la venituri si 8.142.130,07 lei la cheltuieli,
cu un deficit de 302.774,01 lei finantat din excedentul anilor anteriori.
Domnul Mititescu Cristian, invitat in cadrul sedintei explica consilierilor ca anul 2011 se incheie
cu deficit in sensul ca s-a cheltuit mai mult decat s-a incasat, deficit care a fost acoperit din
excedentul anilor anteriori.
Domnul primar mai arata ca suma de 8 miliarde lei a intrat in fondul de rulment din care 5
miliarde lei vor trece la cheltuieli iar din diferenta de 3 miliarde lei se constituie fondul de rezerva
(pentru efectuarea platilor, plata salariilor, etc.)
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie
18. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea achizitionarii de
motorina pentru masinile care deservesc Consiliul Local Corbu in situatii de urgenta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul domnului viceprimar, Stanciu
Gheorghe.
Domnul primar arata ca este necesara suplimentarea cotei de motorina pe perioada sezonului
rece intrucat cu 75 litri/luna alocati conform legii nu pot face fata.
De exemplu, buldoexcavatorul consuma si 80 litri/zi in anumite zile, iar acum cu zapada s-a
intervenit cu masinile de tonaj greu pentru deszapezirea drumurilor blocate de zapada.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie
Se trece la Capitolul Diverse:
1. Adresa locuitorilor satului Luminita inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.64/05.01.2012 prin care solicita executarea unui studiu de fezabilitate in vederea
introducerii sistemului de alimentare cu gaze pentru gospodariile din localitate.
Domnul primar explica ca trebuie discutat cu S.C.CONGAZ. daca face fata, daca aceasta doreste
sa prelungeasca conducta pana la gospodarii iar cetatenii din Luminita au discutat cu C.E.L.C.O.
care sunt de acord sa ii ajute cu instalarea sistemului de alimentare cu gaze.
2. Cererea domnului Aldea Dumitru inregistrata la Primaria Corbu cu nr.459/21.01.2012
prin care solicita acordarea unei sume pentru inmormantarea unchiului sau Aldea Niculae.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate alocarea sumei de 1.000 lei.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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NR……./28.02.2012

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 28.02.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna februarie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.70/22.02.2012 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.43/21.02.2012 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.44/21.02.2012.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Balasa Constantin desemnat preşedinte de
şedinţă prin H.C.L. nr.2/27.01.2012.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul Stanciu Gheorghe.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
din data de 27.01.2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost aprobat in
unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa domnul primar Galbinasu Marian si doamna secretar
Sotreanu Mirela.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local urmatoarele proiecte inscrise pe
ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului privind
documentatia de urbanism in vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z. –Extindere parc
eolian Corbu 2’’ beneficiar S.C.Total Natural S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului privind
documentatia de urbanism in vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z. –Extindere Parc
Eolian Corbu 1’’ , putere totala instalata 6 MW comunele Corbu si Sacele, judetul Constanta ,
beneficiar S.C.SERVOPLANT ECO ENERGIE S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii unor imobile proprietate publica a comunei
Corbu din administrarea Consiliului Local Corbu in administrarea Consiliului Judetean Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrarea unitatilor de invatamant a
imobilelor in care isi desfasoara activitatea .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5.Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2012-2013 de la nivelul
comunei Corbu, judetul Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
6. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a suprafetei de 115 mp
situata in parcela Ps 230 catre Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral in vederea

realizarii lucrarii ,,Alimentare cu energie electrica pentru cordon Litoral Nord Midia LEA 20 KV
Vadu- Periboina –Gura Portitei’’.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune
nr.26/13.06.2005 incheiat intre Consiliul Local Corbu si domnul Mihai Dorel Iulian.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
8. Diverse.
În urma supunerii la vot a ordinii de zi aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului
privind documentatia de urbanism in vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z. –
Extindere parc eolian Corbu 2’’ beneficiar S.C.Total Natural S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa in care se mentioneaza ca este vorba de aprobarea
si insusirea Raportului informarii si consultarii publicului privind documentatia de urbanism in
vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z. –Extindere parc eolian Corbu 2’’ beneficiar
S.C.Total Natural S.R.L.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului
privind documentatia de urbanism in vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z. –
Extindere Parc Eolian Corbu 1’’ , putere totala instalata 6 MW comunele Corbu si Sacele,
judetul Constanta , beneficiar S.C.SERVOPLANT ECO ENERGIE S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa in care se mentioneaza ca este vorba de aprobarea
si insusirea Raportului informarii si consultarii publicului privind documentatia de urbanism in
vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z. –Extindere Parc Eolian Corbu 1’’ , putere totala
instalata 6 MW comunele Corbu si Sacele, judetul Constanta , beneficiar S.C.SERVOPLANT
ECO ENERGIE S.R.L.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii unor imobile proprietate publica a
comunei Corbu din administrarea Consiliului Local Corbu in administrarea Consiliului
Judetean Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Urbanism şi

Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa in care se mentioneaza ca este vorba de darea in
administrarea Consiliului Judetean Constanta in vederea reabilitarii a urmatoarelor imobile,
proprietate publica a comunei Corbu:
Caminul Cultural din localitatea Corbu de Sus;
Gradinita cu program normal nr.2 din Corbu de Sus;
Dispensarul uman din localitatea Corbu de Jos;
Dispensarul uman din localitatea Corbu de Sus;
Domnul primar mentioneaza ca lucrarile de reabilitare vor consta in: reparatii la acoperisul
Caminului Cultural, la Gradinita, de asemenea se va renova WC –ul interior de la Gradinita iar la
Dispensarul din Corbu de Sus se doreste amenajarea unui cabinet de fizioterapie si se vor monta
centrale termice la toate imobilele.
Imobilele transmise in administrare prevazute anterior raman in continuare proprietate
publica a comunei Corbu.
Predarea-primirea imobilelor se va realiza in termen de 30 de zile de la data adoptarii
hotararii pe baza de protocol incheiat intre Consiliul Local Corbu si Consiliul Judetean Constanta.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrarea unitatilor de invatamant a
imobilelor in care isi desfasoara activitatea .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Juridic si resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa in care
se mentioneaza ca la solicitarea Scolii cu cls. I-VIII Gheorghe Lazar Corbu se vor da in
administrarea unitatilor de invatamant a imobilelor in care isi desfasoara activitatea pentru ca
acestea sa incheie contracte de servicii ( furnizare apa, serviciu de telefonie, cu Enel pentru
asigurarea energiei electrice) .
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2012-2013 de
la nivelul comunei Corbu, judetul Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Juridic si resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa in care
se mentioneaza ca la solicitarea Inspectoratului Scolar Judetean Constanta si in conformitate cu
prevederile art.61 alin.2) din Legea nr.1/2011 –Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si
completarile ulterioare , trebuie organizata reteaua scolara pentru anul scolar 2012-2013 de la
nivelul comunei Corbu, judetul Constanta care cuprinde toate institutiile de invatamant de la
nivelul comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali

în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a suprafetei de 115
mp situata in parcela Ps 230 catre Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral in
vederea realizarii lucrarii ,,Alimentare cu energie electrica pentru cordon Litoral Nord
Midia LEA 20 KV Vadu- Periboina –Gura Portitei’’.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa in care se mentioneaza ca
la solicitarea Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral se propune atribuirea in folosinta
gratuita a suprafetei de 115 mp situata in parcela Ps 230 catre Administratia Bazinala de Apa
Dobrogea Litoral in vederea realizarii lucrarii ,,Alimentare cu energie electrica pentru cordon
Litoral
Nord
Midia
LEA
20
KV
VaduPeriboina
–Gura
Portitei’’.
De asemenea, se supune aprobarii Consiliului local si acordarea dreptului de servitute asupra
unei suprafete de teren de-a lungul drumului de exploatare in lungime de 3.200 m si latime de 0,3
m pe care se va realiza un sant de adancime de 1,5 mp in care se va poza un cablu electric in cadrul
lucrarii
.
Terenul atribuit prezinta urmatoarele vecinatati:
S- Nm 522/1 – drum exploatare;
E- Nm 539/149 – drum exploatare;
N-V – parcela Ps 230;
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de
concesiune nr.26/13.06.2005 incheiat intre Consiliul Local Corbu si domnul Mihai Dorel
Iulian.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si raportul compartimentului Juridic si resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa .
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
In continuarea sedintei, se trece la Capitolul ,,Diverse’’.
1. Cererea domnului Bondrea Vasile inregistrata la Primaria Corbu cu nr.1055/15.02.2012
prin care solicita concesionarea unei suprafete de 2.000 mp pentru amplasarea unei ferme
pentru cresterea animalelor .
Urmare a supunerii la vot, cererea se respinge in unanimitate de voturi intrucat nu s-au
finalizat punerile in posesie a persoanelor indreptatite care au formulat cereri in baza legilor
fondului funciar.
2.

Cererea doamnei Jiga Veronica Viorica
inregistrata la Primaria Corbu cu
nr.804/07.02.2012 prin care solicita cumpararea unei suprafete de 400-600 mp in parcela
Ps 514 .

Urmare a supunerii la vot, cererea se respinge in unanimitate de voturi intrucat nu s-au
finalizat punerile in posesie a persoanelor indreptatite care au formulat cereri in baza legilor

fondului funciar.
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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 22.03.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna martie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.91/16.03.2012 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.62/16.03.2012 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.64/16.03.2012.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Balasa Constantin desemnat preşedinte de şedinţă
prin H.C.L. nr.2/27.01.2012.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta din
data de 28.02.2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost aprobat in
unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa domnul primar Galbinasu Marian si doamna secretar Sotreanu
Mirela.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea
de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local
Corbu
pe
Trimestrul
I,
anul
2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Pop Valentina.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului intravilan in
suprafata de 17,5 mp situat in comuna Corbu, Soseaua Marea Neagra catre S.C. Enel Distributie
Dobrogea S.A. in vederea realizarii lucrarii ,,Amplasare post de transformare in anvelopa de
beton’’.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
6. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
7. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc

Domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr.73/06.08.2010.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
În urma supunerii la vot a ordinii de zi aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local si suplimentarea ordinii de zi a sedintei
cu urmatorul proiect de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.115/12.07.2007 referitoare la
suplimentarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
În urma supunerii la vot a fost aprobată cu unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi a
sedintei.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pe Trimestrul I, anul 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu pe Trimestrul I, anul 2012.
Astfel, conform raportului s-au realizat venituri in suma totala de 157.408 lei, din care s-au
efectuat cheltuieli iar la capitolul investitii suma de 210.000 lei a fost transferata de la pietruire
drumuri de pamant in intravilanul comunei Corbu –str.Ioan Stanei+ strat dublu bituminos la
reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea ConstantaIalomita.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Pop
Valentina.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
resurse umane si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru acordarea unui
ajutor de urgenta doamnei Pop Valentina.
Doamna secretar aduce la cunostinta consilierilor ca doamna Pop Valentina a fost angajata a
Primariei Corbu in functia de asistent personal pentru fiul sau Pop Claudiu Marian care a decedat
in Spania dupa foarte multi ani de suferinta si tratamente atat in tara cat si in strainatate.
Astfel, se propune acordarea unui ajutor doamnei Pop Valentina cu domiciliul in comuna
Corbu, str.Morii nr.6, judetul Constanta in cuantum de 500 lei lunar pentru o perioada de 6 luni,
suma ce va fi suportata din bugetul local al comunei Corbu .
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu

pentru urmatoarele 3 luni.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul doamnei secretar in care se
mentioneaza ca, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al
majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni,
care va conduce sedintele consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta. De asemenea,
consilierul ales poate fi schimbat din functie la initiativa a cel putin unei treimi din numarul
consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in functie. Este propus sa fie desemnat
presedinte de sedinta domnul Criveanu Jean.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 1
abţinere şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- prima
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru suplimentarea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Astfel, conform raportului se suplimenteaza domeniul privat al comunei Corbu cu terenul in
supratata de 79 mp ( teren intravilan- Şoseaua Marea Neagră) avand urmatoarele vecinatati: N –
Vatră Nicolae; S–Şoseaua Marea Neagră; E – teren Consiliul Local; V – teren Consiliul Local
(Troiţa Corbu de Jos).
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului intravilan
in suprafata de 17,5 mp situat in comuna Corbu, Soseaua Marea Neagra catre S.C. Enel
Distributie Dobrogea S.A. in vederea realizarii lucrarii ,,Amplasare post de transformare in
anvelopa de beton’’.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru atribuirea in folosinta
gratuita a terenului intravilan in suprafata de 17,5 mp situat in comuna Corbu, Soseaua Marea
Neagra catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A. in vederea realizarii lucrarii ,,Amplasare post
de transformare in anvelopa de beton’’.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate
asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul
Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si

amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru rapoartele de evaluare
supuse aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc Domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru suplimentarea
inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta cu
drumul betonat Nm 539/149 cu lungimea de 3.200 ml preluat de la C.N.U. conform adresei
nr.821/06.07.2000.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr.73/06.08.2010.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
resurse umane si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru reînnoirea
contractului de închiriere pentru o perioadă de 2 ani cu începere de la data semnării de către ambele
părţi, cu posibilitatea prelungirii lui.
De asemenea, preţul chiriei stabilit conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999
este de: 123,59lei/lună pentru suprafaţa utilă a locuinţei şi 40,62lei/lună pentru terenul aferent
suprafeţei locative (1857mp) . Tariful de bază lunar se actualizează în funcţie de rata anuală a
inflaţiei.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
9. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.115/12.07.2007 referitoare la
suplimentarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru modificarea Anexei la
H.C.L. nr.115/12.07.2007 in sensul ca se va inscrie corect sola A 266/8 cu suprafata de 31,3640
ha avand urmatoarele vecinatati: N - De 266/7; S - De 267; E - De 265; V - Dc 269.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
Se trece la Capitolul Diverse.
1. Se discuta cererea domnului Cioara Ion inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.2086/21.03.2012 prin care solicita acordarea unui sprijin financiar pentru fiica sa Cioara Elena

internata la Spitalul Judetean Constanta in urma unui grav accident auto .
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi acordarea unei sume de
3.000 lei ca ajutor de urgenta numitei Cioara Elena.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Balasa Constantin

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela

ROMÂNI 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

NR……./12.04.2012

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 12.04.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.116/09.04.2012 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.87/09.04.2012 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.88/09.04.2012.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Criveanu Jean desemnat preşedinte de şedinţă prin
H.C.L. nr.27/22.03.2012.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Marin Cornel.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta din
data de 22.03.2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost aprobat in
unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa domnul viceprimar Stanciu Gheorghe si doamna secretar
Sotreanu Mirela.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local proiectul inscris pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotărâre privind darea in administrare Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„Zona Metropolitana Constanta" a imobilului –Cladire situat in comuna Corbu, str.Principala
nr.23, Nr. Cadastral 110008 pe perioada implementarii proiectului „Reabilitarea, extinderea si
dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, comuna Corbu, in vederea utilizarii drept
centru pentru tineret.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
În urma supunerii la vot a ordinii de zi aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind darea in administrare Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „Zona Metropolitana Constanta" a imobilului –Cladire situat in comuna
Corbu, str.Principala nr.23, Nr. Cadastral 110008 pe perioada implementarii proiectului
„Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, comuna
Corbu, in vederea utilizarii drept centru pentru tineret.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Integrare
Europeana si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru darea in
administrare Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metropolitana Constanta" a
imobilului –Cladire situat in comuna Corbu, str.Principala nr.23, Nr. Cadastral 110008 pe perioada

implementarii proiectului „Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana
Constanta, comuna Corbu, in vederea utilizarii drept centru pentru tineret.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela

ROMÂNI A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU-CONSILIUL LOCAL
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NR.125/26.04.2012

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 26.04.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna aprilie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.123/20.04.2012 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.94/20.04.2012 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.95/20.04.2012.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Criveanu Jean desemnat preşedinte de şedinţă prin
H.C.L. nr.27/22.03.2012.
La sedinta de consiliu participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnii consilieri Bobes Dan si Jidovu Ioana.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta din
data de 12.04.2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost aprobat in
unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa domnul viceprimar Stanciu Gheorghe si doamna secretar
Sotreanu Mirela.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului ,,
Intocmire P.U.Z. –Plan Urbanistic Zonal – Realizare sat de vacanta cu specific pescaresc’’
beneficiari Orban Lucian si Primaria comunei Corbu prin S.C. Black Sea Transport S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
3. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea concesionarii, fara licitatie publica a unor
terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judetul Constanta in
conformitate cu prevederile art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotarare 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.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.112/25.11.2011 referitoare la

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului
,,Intocmire P.U.Z. –Construire pensiune agroturistica –Sp+P+E+Imprejmuire+dotari – pe terenul
in suprafata de 1 ha situat in parcela 268A/4, lot 1, Vadu - beneficiar S.C. OSNARD MAJESTY
S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna
Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara de apa si canalizare ,,Apa-Canal Constanta’’ si in care isi desfasoara activitatea
operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta precum si aprobarea Contractului de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
10.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. –,, Extindere Parc Eolian Corbu 2’’ beneficiar
S.C. TOTAL NATURAL S.R.L. intocmit de Monsson Alma S.R.L. pentru terenul in suprafata de
4,7 ha situat in parcela A 612/14, lot 2, tarla 118.
Initiator- Galbinasu Marian-primar
11. Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor evenimente cultural-artistice organizate in
anul 2012 la nivelul comunei Corbu.
Initiator- Galbinasu Marian-primar
12. Diverse.
În urma supunerii la vot a ordinii de zi aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind atribuirea terenurilor in folosinta gratuita tinerilor in conformitate cu
prevederile Legii nr.15/2003 in vederea construirii unei locuinte proprietate personala.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si
desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei Corbu, judetul Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
3. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.98/21.09.2011.

Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
În urma supunerii la vot a fost aprobată cu unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi a
sedintei.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului ,, Intocmire P.U.Z. –Plan Urbanistic Zonal – Realizare sat de vacanta cu specific
pescaresc’’ beneficiari Orban Lucian si Primaria comunei Corbu prin S.C. Black Sea
Transport S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Domnul viceprimar arata ca avem incheiat un contract de asociere cu S.C. Black Sea
Transport S.R.L. iar pentru realizarea investitiei, conform legii, este necesar aprobarea avizului
prealabil de oportunitate aferent proiectului de catre Consiliul Local.
Investitia consta in realizarea unui sat de vacanta cu specific pescaresc pe terenul in
suprafata de 208.500 mp situat in extravilanul comunei Corbu -zona plaja, parcelele: Nn 594/1/1,
Nn 594/1/2, Nn 594/1/3, Nn 594/1/4, Nn 594/1/5, Nn 594/1/6, Nn 592+HB 593 si are ca
beneficiari Orban Lucian si Primaria comunei Corbu prin S.C. Black Sea Transport S.R.L.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate
asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul
Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru rapoartele de evaluare
supuse aprobarii.
Astfel, sunt supuse aprobarii Consiliului Local rapoartele de evaluare asupra terenurilor care
fac parte din domeniul privat al comunei Corbu care vor fi concesionate ori scoase la vanzare,
terenuri intravilane/extravilane situate in zona PUZ Corbu, zona Derea Nord, zona E Islaz, parcela
Np 623/10, lot 1 –str.Bisericii si zona ,,A’’ Vadu Nord.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea concesionarii, fara licitatie publica a
unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judetul
Constanta in conformitate cu prevederile art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;

Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Astfel, vor fi atribuite terenuri in temeiul Legii nr.50/1991, urmatorilor beneficiari:
Apostol Marian Catalin -510 mp; Rasid Camelia-510 mp; Avram Anghel -510 mp; Calota Ionut510 mp; Calota Stefan Sergiu-510 mp; Caldararu Mihaela Andreea -500 mp; Nitu Vasile-587 mp;
Serban Liliana -300 mp; Dascalu Maria Mirabela -510 mp; Raicu Antoneta-510 mp; Craciun Ionut
Marian-544 mp; Mirescu Alexandru -250 mp; Pasaliuc Andreea Florentina -510 mp si Ionescu
Vasilica-510 mp.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
4. Proiect de hotarare 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.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Astfel, vor fi reziliate urmatoarele contracte de concesiune datorita retragerii conform art.9 din
Contractul de concesiune: Popescu Iuliana, Volintiru Mihai Alexandru, Talea Loredana, Buga
Stela, Ermalai Alexa, Magareata Iulian, Mazilu Mirela, Oprea Ovidiu Cristinel, Dragut Nicolae,
Bostan Daniel, Ruxandrescu Marcel, Popa Dumitru, Iscru Marinela, Avram Gheorghe, Gaina Ioan,
Pavel Cristian Gabriel, Enache Gherghina Zina, Stafie Adrian, Gheorghe Silviu, Balan Marian,
Andrei Alexandru, Ghita Gheorghe, Bucur Dorin, Raicu Nicolae si Negoita Cristian.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
resurse umane si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru novarea
urmatoarelor contracte de concesiune: contractul nr.129/12.01.2009-beneficiar Dunel Ionica
Mariana in favoarea lui Ciuchi Elena Elisabeta si contractul nr.203/15.01.2011 –beneficiar Andrei
Maria in favoarea lui Gusatu Jeana.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.112/25.11.2011 referitoare la
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Impozite si

taxe si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru modificarea taxei de acces
baza sportiva in interiorul balonului de la 120 lei/ora la 80 lei/ora.
De asemenea, la cazurile de modificare a contractului de salubrizare se adauga si
plecarea temporara din localitatea de domiciliu.
Domnul consilier Halici Vasile intervine si intreaba daca este rentabil sa modificam taxa in
sensul micsorarii acesteia, in conditiile in care este acelasi consum ca si iarna cu energia electrica
si propune marirea taxei si nu micsorarea acesteia.
Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen arata ca daca majoram tariful nu mai inchiriaza nici o
persoana balonul.
Domnul Halici doreste sa stie ce suma s-a incasat din inchirierea balonului, daca s-a amortizat
investitia la care domnul Lemnaru raspunde ca amortizarea se face pe termen lung, nu dupa 1 an
de functionare.
Domnul Cojocaru Gheorghe propune ca intr-o sedinta ulterioara sa se prezinte Consiliului
Local o situatie privind cheltuielile si incasarile obtinute din inchirierea bazei sportive.
Domnul Lemnaru Banu Eugen propune ca dupa prezentarea situatiei contabile sa vindem
balonul unei firme si mai precizeaza ca balonul nu trebuie dat jos vara, acest lucru presupune
cheltuieli.
Domnul Lemnaru mai arata ca majoritatea localitatilor practica acest tarif: Navodari, Sacele.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 9 voturi ,,pentru” 1 abţinere
( Misea Georgeta) şi 3 voturi ,,împotrivă” ( Halici Vasile, Nistorache Nicusor si Cotet Liviu) din
cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului
,,Intocmire
P.U.Z.
–Construire
pensiune
agroturistica
–
Sp+P+E+Imprejmuire+dotari – pe terenul in suprafata de 1 ha situat in parcela 268A/4, lot
1, Vadu - beneficiar S.C. OSNARD MAJESTY S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din
comuna Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de secretarul comunei si
arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara de apa si canalizare ,,Apa-Canal Constanta’’ si in care isi desfasoara

activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta precum si aprobarea Contractului de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Domnul Halici Vasile aduce la cunostinta consilierilor ca platim mult facturile cu apa potabila,
intrucat ceasul se invarte si atunci cand apa este oprita, astfel se iese in pierdere.
Domnul Lemnaru Banu Eugen explica ca in vederea accesarii fondurilor europene trebuie
aprobat acest Regulament, sunt fonduri structurale.
Domnul Ghezea Marian intervine si precizeaza ca tariful la apa o sa se majoreze in continuare,
iar consumatorul are posiblitatea sa renunte la contract la care domnul Lemnaru precizeaza ca desi
nu este multumit de R.A.J.A. intrucat nu are presiune la apa potabila plateste in continuare tariful
la apa.
Domnul Halici Vasile intreaba cat costa sa foram puturi sa vedem ce panza freatica avem la
care domnul Ghezea Marian raspunde ca s-a incercat si aceasta varianta, dar nu este apa buna.
Domnul Lemnaru Banu Eugen completeaza si arata ca la Petromar s-au forat puturi de de 12 la
17 m dar pana la 30 m este apa buna si sunt 3 puncte de la care se alimenteaza R.A.J.A. : canalul
Dunare Marea Neagra, puturi si cismea.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. –,, Extindere Parc Eolian Corbu 2’’
beneficiar S.C. TOTAL NATURAL S.R.L. intocmit de Monsson Alma S.R.L. pentru terenul
in suprafata de 4,7 ha situat in parcela A 612/14, lot 2, tarla 118.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor evenimente cultural-artistice
organizate in anul 2012 la nivelul comunei Corbu.
Initiator- Galbinasu Marian-primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Cultura din
cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat
aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul Halici Vasile propune ca sarbatoarea comunei sa se amane intrucat este campanie
electorala iar domnul viceprimar propune initierea unui Regulament pentru ziua comunei, varianta
ce nu este agreata de Consiliul local.
Urmare a supunerii la vot, se aproba alocarea sumei de 40.000 lei fara T.V.A. pentru ziua

comunei, urmand ca data organizarii acesteia sa se stabileasca ulterior.
Pentru ziua de 1 Iunie (CONKISDSTADOR) se vor aloca 5.000 lei, fara T.V.A., iar pentru
ziua de 1 Decembrie (Ziua Nationala a Romaniei) suma de 5.000 lei, fara T.V.A.
Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea evenimentelor cultural-artistice vor fi suportate
din bugetul local, capitolul 24670220-camine culturale.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 9 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 4 voturi ,,împotrivă”( Halici Vasile, Nistorache Nicusor, Misea Georgeta si Cotet Liviu) din cei
13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
Se trece la dezbaterea proiectelor inscrise in convocatorul suplimentar al sedintei:
1. Proiect de hotarare privind atribuirea terenurilor in folosinta gratuita tinerilor in
conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 in vederea construirii unei locuinte proprietate
personala.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Beneficiarii prevederilor Legii nr.15/2003 sunt: Boboc George-500 mp; Raicu Nicolae-514 mp
si Petre Adrian -500 mp .
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului privind
organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei Corbu, judetul
Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
resurse umane si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru modificarea si
completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale pe raza
comunei Corbu, judetul Constanta.
Doamna secretar explica consilierilor ca modificarea Regulamentului consta in introducerea
unei declaratii pe propria raspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de
legislaţia specială în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi
apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru
activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor pe piaţă.
Domnul consilier Halici Vasile aduce la cunostinta consiliului local ca se emit autorizatii de
functionare fara sa stie primarul (existand in acest sens o autorizatie care nu are semnatura
primarului, aceasta fiind semnata de un angajat al Primariei).
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 9 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 4 voturi ,,împotrivă” ”( Halici Vasile, Nistorache Nicusor, Misea Georgeta si Cotet Liviu) din
cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.98/21.09.2011.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;

Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Domnul viceprimar explica ca intrucat R.A.J.D.P. Constanta nu a inceput lucrarile de reparare
si intretinere a drumurilor comunale Dc 269 si Dc 254 din satul Vadu, acestea vor fi reparate de
catre Consiliul Local Corbu, cu bani din bugetul local al comunei.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
In continuarea sedintei, se trece la Capitolul ,,Diverse’’:
1. Adresa domnului Tudor Georgescu privind realizarea unui parteneriat public-privat :
Centru pentru Energie Regenerabila Vadu .
Domnul presedinte citeste proiectul parteneriatului si in urma supunerii la vot se hotaraste in
unanimitate amanarea acestuia pana la verificarea situatiei juridice a terenului care face
obiectul parteneriatului .
De asemenea, domnul consilier Lemnaru Banu Eugen arata ca daca terenul este pus la
dispozitia comisiei locale de fond funciar nu se mai poate realiza nimic.
2. Cererea domnului Scarlet Paul Aurelian inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.2983/25.04.2012 prin care solicita acordarea unui sprijin financiar pentru repararea
acoperisului de la Biserica din Corbu de Sus.
Domnul presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
amanarea acesteia pana cand domnul Scarlet va aduce un deviz estimativ al lucrarilor.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela
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NR……../17.05.2012

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 17.05.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna MAI.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.149/11.05.2012 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.128/11.05.2012 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.129/11.05.2012.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Criveanu Jean desemnat preşedinte de şedinţă prin
H.C.L. nr.27/22.03.2012.
La sedinta de consiliu participa un numar de 12 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnii consilieri Halici Vasile, Nistorache Nicusor si Misea Georgeta.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta din
data de 26.04.2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost aprobat in
unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa domnul viceprimar Stanciu Gheorghe si doamna secretar
Sotreanu Mirela.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului ,,
Intocmire P.U.Z. –Introducere teren in intravilan si construire Pensiune P+1, piscina, imprejmuire
teren, sistematizare verticala, bransamente utilitati’’ beneficiar S.C. DOSOTO RESORT S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
local Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.23/28.02.2012 referitoare la
organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2012-2013 la nivelul comunei Corbu, judetul
Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la H.C.L. nr.65/12.07.2010 referitoare
la completarea H.C.L. nr.9/2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului privat al comunei Corbu, judetul Constanta
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5. Diverse.
În urma supunerii la vot a ordinii de zi aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr.8 la H.C.L. nr.116/23.10.2009.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
2. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani catre Parohia Corbu de Sus pentru
realizarea lucrarilor de refacere a acoperisului la Biserica ortodoxa Corbu de Sus.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
În urma supunerii la vot a fost aprobată cu unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi
a sedintei.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului ,, Intocmire P.U.Z. –Introducere teren in intravilan si construire Pensiune P+1,
piscina, imprejmuire teren, sistematizare verticala, bransamente utilitati’’ beneficiar S.C.
DOSOTO RESORT S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au
acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul primar explica ca suma de 10 miliarde lei vechi a fost blocata pe reabilitarea drumurilor
din comuna si acesti bani au fost transferati pentru alte obiective.
Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen arata ca Petromar a sponsorizat cu suma de 4.000 euro
pentru amenajare loc de joaca copii precum si cu suma de 15.000 euro pentru amenajarea unui
centru de tratament pentru copii cu dizabilitati la Corbu de Sus in sensul achizitionarii de aparatura.
De asemenea, la centru se are in vedere angajarea unui maseur, a unui asistent precum si
amenajarea unui cabinet de fizioterapie.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.23/28.02.2012 referitoare la

organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2012-2013 la nivelul comunei Corbu, judetul
Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de secretarul comunei si
arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Doamna secretar explica consilierilor ca urmare a adresei Inspectoratului Scolar Judetean
Constanta prin care au fost redenumite institutiile de invatamant de pe raza comunei Corbu, se
impune necesitatea modificarii Anexei la H.C.L. nr.23/28.02.2012 referitoare la organizarea retelei
scolare pentru anul scolar 2012-2013 la nivelul comunei Corbu, judetul Constanta in sensul ca
Scoala cu clasele I-IV Vadu va deveni Scoala primara nr.1 Vadu iar Scoala cu clasele I-VIII
,,Vasile Alecsandri’’ Corbu va deveni Scoala gimnaziala ,,Vasile Alecsandri’’ Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la H.C.L. nr.65/12.07.2010
referitoare la completarea H.C.L. nr.9/2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care
apartin domeniului privat al comunei Corbu, judetul Constanta
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Doamna secretar explica consilierilor ca in urma efectuarii masuratorilor cadastrale pentru
parcelele Ps 21 si Ps 67 au reiesit alte suprafete de teren decat cele inventariate prin H.C.L.
nr.65/12.07.2010, astfel:
- sola Ps 21 va avea suprafata de 16,3063 ha;
- sola Ps 67 va avea suprafata de 23,76 ha ;
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr.8 la H.C.L.
nr.116/23.10.2009.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani catre Parohia Corbu de Sus pentru
realizarea lucrarilor de refacere a acoperisului la Biserica ortodoxa Corbu de Sus.

Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au
acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul consilier Marin Cornel nu este de acord cu sprijinul financiar intrucat preotul de la
biserica din Corbu de Sus trebuie sa-si schimbe atitudinea si comportamentul.
Domnul primar explica ca Biserica este cartea de vizita a unei comune si trebuie ajutata iar
domnul consilier Lemnaru Banu Eugen cere sa aduca un Deviz pentru lucrarile ce se vor efectua
la biserica.
Domnul primar mai aduce la cunostinta consilierilor ca acoperisul bisericii este in stare avansata
de degradare, turlele incep sa cada, lemnul este putred, etc.
Se mai arata ca desi acoperisul bisericii a fost reabilitat in anul 2003 de fostul primar Bobesi
Eugen, totul este putred acolo, e numai scandura.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
In continuarea sedintei, se trece la Capitolul ,,Diverse’’
1. Cererea domnului Tirizica Bogdan Ionut inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.3514/15.05.2012 prin care solicita inchirierea unui spatiu din imobilul situat pe str.Derelei
( fostul C.A.P. Corbu de Sus) precum si a terenului aferent de 405,20 mp.
Domnul presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
amanarea acesteia pana la verificarea situatiei juridice a imobilului solicitat.
2. Cererea domnului Zarughevici Florin inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.3019/26.04.2012 prin care solicita concesionarea unui teren in suprafata de 2,5 ha situat in
parcela Ps 550/1.
Domnul presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
amanarea acesteia pana la verificarea situatiei juridice a terenului solicitat.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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NR……../28.06.2012
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 28.06.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei de constituire a Consiliului
Local Corbu, judetul Constanta.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Ordinului Prefectului
nr.1506/15.06.2012 si a fost adusa la cunostinta publica locuitorilor comunei conform
anuntului nr.146/21.06.2012.
In temeiul Ordinului nr.1506/15.06.2012 a fost desemnata ca reprezentant al Institutiei
Prefectului-judetul Constanta doamna Simona Bocioaga pentru a participa la sedinta de
constituire a Consiliului Local al comunei Corbu, judetul Constanta.
La sedinta de constituire participa un numar de 15 alesi din totalul de 15 consilieri
validati de partidele politice din care fac parte, dar si de Biroul Electoral de Circumscriptie
comunala nr.28 Corbu, judetul Constanta.
La lucrarile sedintei participa domnul primar, Galbinasu Marian, doamna secretar
Sotreanu Mirela, doamna consilier juridic Mititescu Stefania si judecatorul desemnat de
Presedintele Judecatoriei Constanta care va aduce la cunostinta sentinta de validare a
mandatului de primar al domnului Galbinasu Marian.
Doamna Simona Bocioaga, reprezentantul Institutiei Prefectului-judetul Constanta
deschide lucrarile sedintei, aratand ca in conformitate cu prevederile art.30 alin.1 din
Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata si actualizata, a fost
convocata sedinta de constituire a Consiliului Local al comunei Corbu.
Sedinta este legal constituita fiind prezenti toti cei 15 consilieri alesi la scrutinul din
data de 10.06.2012.
Doamna Simona Bocioaga propune ca prima parte a sedintei sa fie condusa de cel
mai in varsta consilier asistat de doi dintre cei mai tineri, conform prevederilor art.31 alin.1
din Legea nr.215/2001, respectiv domnul Halici Vasile –presedinte de sedinta si domnii
Vaduva Paul si Bostina Dragos.
Domnul Halici Vasile da citire ordinii de zi a sedintei de constituire care cuprinde
urmatoarele:
1. Alegerea comisiei de validare.
2. Validarea mandatelor consilierilor alesi.
3. Depunerea juramantului de catre consilieri si declararea Consiliului Local ca legal
constituit.
4. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local.
5. Depunerea juramantului de catre primar.
6. Alegerea viceprimarului comunei Corbu.
7. Aprobarea numarului si componentei comisiilor pe domenii de specialitate.
Urmare a supunerii la vot, este aprobata cu 15 voturi,,pentru’’ ordinea de zi a sedintei.
In deschiderea sedintei, judecatorul desemnat de Presedintele Judecatoriei Constanta
da citire Sentintei civile nr.11550/21.06.2012 urmand ca domnul Galbinasu Marian sa
depuna juramantul conform prevedrilor Legii nr.215/2001 privind administratia publica

locala.
Dupa citirea sentineti, doamna judecator cere permisiunea de a se retrage.
1. Se trece la primul punct al Ordinii de zi : Alegerea comisiei de validare
Doamna Simona Bocioaga mentioneaza durata functionarii comisiei de validare :
durata mandatului consiliului local si care trebuie constituita dintr-un numar impar de
consilieri (3-5) conform art.31 alin.2 din Legea nr.215/2001.
Se supune la vot componenta numerica a comisiei si cu unanimitate de voturi s-a
stabilit ca aceasta sa fie formata din 5 consilieri.
Presedintele de sedinta solicita propuneri din partea consilierilor pentru constituirea
normala a comisiei de validare:
- domnul Lemnaru Banu Eugen propune urmatorii consilieri: Marin Cornel, Bobes Dan
si Vaduva Paul.
- Doamna Fricosu Elena propune pe domnul Vartolomei Eugen
- Domnul Bostina Dragos propune pe domnul Halici Vasile.
Se supune la vot componenta nominala a comisie de validare si cu 15 voturi,, pentru’’ se
aproba.
Se desemneaza dintre membrii comisiei presedintele si secretarul comisiei de validare,
astfel:
Vaduva Paul propune pe domnul Marin Cornel presedintele comisiei si pe domnul
Vartolomei Eugen –secretarul comisiei. Se aproba in unanimitate de voturi. Se adopta
hotararea nr.1.
Astfel, comisia de validare avand urmatoarea componenta:
Presedinte: Marin Cornel
Secretar: Vartolomei Eugen
Membrii: Halici Vasile
Bobes Dan
Vaduva Paul
examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier in temeiul dosarului de validare inmanat
de doamna secretar Sotreanu Mirela.
Se ia o pauza in vederea examinarii dosarului de validare de catre comisie.
2. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi : Validarea mandatelor consilierilor alesi
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul presedintelui comisiei de validare pentru a
prezenta raportul cu privire la validarea sau invalidarea alegerii consilierilor precum si
motivarea propunerilor de invalidare, daca acestea exista.
Domnul Marin Cornel arata existenta la dosar a declaratiei domnului Galbinasu Marian
privind renuntarea la mandatul de consilier local in favoarea celui de primar, astfel
urmatorul reprezentant al P.N.L. care s-a validat este domnul Bobes Dan.
De asemenea, se aduce la cunostinta; existenta adreselor din partea fiecarui partid
politic privind dovada calitatii de membru a tuturor consilierilor alesi pe listele de partid,
prezenta certificatelor doveditoare ale alegerii si a Monitoarelor Oficiale cu rapoartele
financiare intocmite de fiecare partid in parte.
In urma acestor precizari, comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale si
ca nu sunt cazuri de incompatibilitate, motiv pentru care a hotarat sa propuna validarea
tuturor consilierilor, in ordine alfabetica:

1. Bobes Dan –P.N.L.
2. Bostina Dragos –U.N.P.R.
3. Cojocaru Gheorghe –P.N.L.
4. Criveanu Jean –P.N.L.
5. Fricosu Elena –P.S.D.
6. Galbinasu Ion –P.N.L.
7. Halici Vasile –P.D.L.
8. Lemnaru Banu Eugen –P.N.L.
9. Marin Cornel –P.N.L.
10. Misea Georgeta –P.D.L.
11. Nistorache Nicusor –P.D.L.
12. Scarlat Ion – P.N.L.
13. Stanciu Gheorghe –P.P.-D.D.
14. Vartolomei Eugen –P.S.D.
15. Vaduva Paul – P.P.-D.D.
Fiecare mandat validat de consilier local este supus votului, iar consilierul a carui
validare se voteaza nu participa la vot. In urma supunerii la vot, fiecare consilier a fost
validat cu 14 voturi,,pentru’ adoptandu-se hotararea nr.2
3. Urmatorul punct al ordinii de zi: Depunerea juramantului de catre consilieri si
declararea Consiliului Local ca legal constituit
Dupa validarea mandatelor se procedeaza la depunerea juramantului de catre
fiecare consilier.
In urma depunerii juramantului de catre toti consilierii presedintele de sedinta declara
Consiliul Local al comunei Corbu legal constituit adoptand hotararea nr.3.
4. Urmatorul punct al ordinii de zi: Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului
local.
Presedintele de sedinta, domnul Halici Vasile roaga consilierii sa faca propuneri
pentru desemnarea presedintelui de sedinta care va conduce si semna hotararile
consiliului local pentru o perioada de 3 luni.
Domnul Marin Cornel propune ca presedinte de sedinta sa fie ales domnul Lemnaru
Banu Eugen.
Cu unanimitate de voturi s-a stabilit ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3
luni sa fie domnul Lemnaru Banu Eugen, adoptandu-se hotararea nr.4.
5. Punctul urmator al ordinii de zi : Depunerea juramantului de catre primar
Se procedeaza la depunerea juramantului de catre domnul primar Galbinasu Marian.
In urma depunerii juramantului de catre domnul Galbinasu Marian, acesta a fost
investit in functia de primar al comunei Corbu, judetul Constanta conform sentintei civile
nr.11550/21.06.2012.
6. Punctul urmator al ordinii de zi: Alegerea viceprimarului comunei Corbu
Domnul Lemnaru Banu Eugen prezinta modalitatea prin care se va exprima optiunea
alegerii viceprimarului pe buletinul de vot. Se arata buletinul de vot iar la rubrica,,Optiuni’’
se va inscrie cuvantul ,,Da’’ sau ,,Nu’’ numai in dreptul persoanei dorite.
Urmare a supunerii la vot, propunerea modalitatii de exprimare a votului se aproba in
unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta arata ca votul este secret, motiv pentru care s-a pregatit si o

urna in care se vor introduce buletinele de vot, iar alegerea viceprimarului se face cu
votul majoritatii consilierilor locali in functie.
Comisia de numarare a voturilor este tot comisia de validare desemnata in prima parte
a sedintei.
Se fac propuneri pentru functia de viceprimar: Domnul Bobes Dan propune pe domnul
Stanciu Gheorghe iar domnul Scarlat Ion propune pe domnul Marin Cornel.
Domnul Marin Cornel ii multumeste domnului Scarlat Ion pentru propunerea facuta,
insa declara ca refuza candidature pentru functia de viceprimar.
Astfel, la pozitia nr.1 pe buletinul de vot se va inscrie numele persoanei propuse:
Stanciu Gheorghe.
Avand in vedere acestea, fiecarui consilier i se inmaneaza buletinul de vot si se
procedeaza la exercitarea optiunii.
Dupa terminarea votului, comisia de validare desface urna si procedeaza la
numararea voturilor, constatandu-se ca domnul Stanciu Gheorghe a fost ales in functia
de viceprimar cu 14 voturi,,pentru’’ si 1 vot,,impotriva’’ din totalul de 15 consilieri in
functie care si-au exprimat dreptul la vot, adoptandu-se hotararea nr.5.
Doamna Simona Bocioaga precizeaza ca domnul viceprimar isi va pastra calitatea de
consilier local fara sa primeasca indemnizatia aferenta si va putea face parte din
comisiile de specialiate ale consiliului local.
8. Ultimul punct al ordinii de zi: Aprobarea numarului si componentei comisiilor
pe domenii de specialitate
Domnul presedinte de sedinta aminteste comisiile existente in mandatul trecut si
supune la vot titulatura acestora. In unanimitate de voturi s-a hotarat sa fie pastrate tot
trei comisii de specialitate avand aceeasi denumire.
COMISIA NR.1 :Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura,
gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert ;
COMISIA NR.2 : Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica,
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor ;
COMISIA NR.3 :Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitate sportiva si de agrement .
Se procedeaza la desemnarea numarului de consilieri pentru fiecare comisie, astfel
cu 15 voturi,,pentru’’ 0 ,,abtineri’’ si 0 voturi,,impotriva’’ s-a stabilit: Comisia nr.1 va avea
7 membri, Comisia nr.2 va avea 5 membri, iar Comisia nr.3 va avea 5 membri.
Se fac propuneri pentru fiecare comisie:
Pentru Comisia nr.1 :
-domnul Marin Cornel propune pe Lemnaru Banu Eugen, Galbinasu Ion si Criveanu Jean;
-domnul Bostina Dragos propune pe: Vartolomei Eugen si Stanciu Gheorghe;
-domnul Halici Vasile propune pe : Vaduva Paul si Nistorache Nicusor.
In urma supunerii la vot, componenta nominala a comisiei se aproba in unanimitate de
voturi iar membrii acesteia isi desemneaza presedintele si secretarul comisiei, astfel:
Presedinte: Lemnaru Banu Eugen
Secretar: Galbinasu Ion
Membrii: Criveanu Jean
Vartolomei Eugen
Stanciu Gheorghe
Vaduva Paul
Nistorache Nicusor

Pentru Comisia nr.2:
-domnul Lemnaru Banu Eugen propune: Marin Cornel, Scarlat Ion ;
- domnul Stanciu Gheorghe propun pe: Vaduva Paul;
- domnul Nistorache Nicusor pe: Halici Vasile si Bostina Dragos;
In urma supunerii la vot, componenta nominala a comisiei se aproba in unanimitate de
voturi iar membrii acesteia isi desemneaza presedintele si secretarul comisiei, astfel:
Presedinte: Marin Cornel
Secretar: Scarlat Ion
Membrii: Vaduva Paul
Bostina Dragos
Halici Vasile
Pentru Comisia nr.3:
- domnul Scarlat Ion propune pe: Cojocaru Gheorghe, Bobes Dan si Stanciu Gheorghe;
- domnul Vartolomei Eugen propune pe doamnele Fricosu Elena si Misea Georgeta;
In urma supunerii la vot, componenta nominala a comisiei se aproba in unanimitate de
voturi iar membrii acesteia isi desemneaza presedintele si secretarul comisiei, astfel:
Presedinte: Cojocaru Gheorghe
Secretar: Fricosu Elena
Membrii: Misea Georgeta
Bobes Dan
Stanciu Gheorghe
Astfel, a fost adoptata hotararea nr.6 privind alegerea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Corbu, judetul Constanta
Domnul Lemnaru, presedintele sedintei aminteste ca au fost discutate si votate toate
punctele inscrise pe ordinea de zi si multumeste doamnei Simona Bocioaga pentru
participare si da cuvantul domnului primar, Galbinasu Marian.
Domnul Galbinasu Marian adreseaza cateva cuvinte de multumire consiliului local, le
ureaza success noilor consilieri sperand sa duca la indeplinire impreuna obiectivele
propuse in acest mandat.
Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de constituire a Consiliului
Local Corbu.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Lemnaru Banu Eugen

Contrasemneaza,
Secretar,
Sotreanu Mirela
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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 20.07.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna iulie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.296/16.07.2012 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.151/16.07.2012 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.152/16.07.2012.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Lemnaru Banu Eugen desemnat preşedinte de şedinţă
prin H.C.L. nr.4/28.06.2012.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta de
constituire din data de 28.06.2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa domnul primar Galbinasu Marian si doamna secretar Sotreanu
Mirela.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului
,,Intocmire P.U.Z. – Cartier Rezidential ‘’ beneficiar S.C. HALARAS PROPERTIES S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
local Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
5. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului privind
documentatia de urbanism in vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z. – Introducere in
intravilan si construire pensiune P + 1E, piscina, imprejmuire teren, sistematizare verticala,
bransamente utilitati „ –comuna Corbu, judetul Constanta, beneficiar S.C. DOSOTO RESORT
S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
6. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului privind
documentatia de urbanism in vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z. – Construire

pensiune agroturistica-activitati recreationale,, -comuna Corbu, judetul Constanta beneficiar S.C.
OSNARD MAJESTY S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
7. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren
catre S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin S.C. RIG SERVICE S.A. in vederea
executarii lucrarii ,, DEVIERE LEA 20 KV nr. 4408 SITORMAN PORT MIDIA –
NAVODARI.’’
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
8. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului - teren
in suprafata de 31.3640 mp situat in parcela A 266/8 avand numarul cadastral 104761.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
9. Proiect de hotararea privind aprobarea contractului de inchiriere si prestare de servicii ce are ca
obiect ,,Inchirierea si intretinerea toaletelor ecologice mobile pe raza comunei Corbu.’’
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
10. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unei expertize contabile.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
11.Proiect de hotarare privind aprobarea redenumirii unor parcele care fac parte din domeniul
privat al comunei Corbu, Grindul Chituc, Nm 539+Nm 538+ Nm 544/1, lotul 1.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.CL. nr.139/14.08.2008 referitoare la
inchirierea directa a terenului in suprafata de 3.120 mp aferent zonei cazemate-grup 1 si 2 situata
in extravilanul comunei Corbu, parcela Nn 594 catre numitul Murariu Stelica.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
13. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
14. Diverse.
În urma supunerii la vot a ordinii de zi aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Se trece
la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Domnul primar explica consilierilor ca se suplimenteaza domeniul privat al comunei Corbu
cu suprafete de teren identificate prin planuri de situatie si de asemenea ca se suplimenteaza si

rezerva de teren care va fi pusa la dispozitia comisiei locale de fond funciar in vederea deblocarii
unor sole si efectuarii punerilor in posesie a persoanelor indreptatite care au formulate cereri in
baza legilor de fond funciar.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate
asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul
Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului ,,Intocmire P.U.Z. – Cartier Rezidential ‘’ beneficiar S.C. HALARAS
PROPERTIES S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Doamna secretar precizeaza ca in temeiul dispozitiilor art.50 din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, ,,Iniţiativa
elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aparţine exclusiv autorităţilor
administraţiei publice, cu excepţia planurilor urbanistice zonale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c),
pentru zonele prevăzute la art. 47 alin. (3) lit. c)-h), şi a planurilor urbanistice de detaliu, care pot
fi iniţiate şi de către persoane fizice şi juridice interesate, numai în baza unui certificat de urbanism
şi, după caz, a unui aviz de oportunitate.’’
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au
acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul primar explica ca rectificarea de buget vizeaza transferarea sumei de 500.000 lei de la
Capitolul Investitii: pietruire drumuri de pamant in intravilanul comunei Corbu –str.I.Stanei la
capitolul Cheltuieli: asistenti personali -120.000 lei si bunuri si servicii in valoare de 380.000 lei.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0

abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului
privind documentatia de urbanism in vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z. –
Introducere in intravilan si construire pensiune P + 1E, piscina, imprejmuire teren,
sistematizare verticala, bransamente utilitati „ –comuna Corbu, judetul Constanta,
beneficiar S.C. DOSOTO RESORT S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Doamna secretar precizeaza ca acest proiect de hotarare a fost initiat in baza art.13 alin.3)
din Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism si amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr.122/21.12.2011 .
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului
privind documentatia de urbanism in vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z. –
Construire pensiune agroturistica-activitati recreationale,, -comuna Corbu, judetul
Constanta beneficiar S.C. OSNARD MAJESTY S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Doamna secretar precizeaza ca acest proiect de hotarare a fost initiat in baza art.13 alin.3)
din Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism si amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr.122/21.12.2011 .
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de
teren catre S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin S.C. RIG SERVICE S.A. in
vederea executarii lucrarii ,, DEVIERE LEA 20 KV nr. 4408 SITORMAN PORT MIDIA –
NAVODARI.’’
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.

Domnul primar explica consilierilor ca este vorba de atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei
de 900 mp situata in parcela Cd 521 (digul dintre lacul Corbu si canalul de la Midex ) in vederea
introducerii subterane a energiei electrice intrucat digul a fost realizat ulterior, reteaua electrica
trebuie ingropata.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului
- teren in suprafata de 31.3640 mp situat in parcela A 266/8 avand numarul cadastral 104761.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Domnul primar aduce la cunostinta consilierilor ca este vorba de parcela A 266/8 situata intre
soseaua care duce la Vadu si liziera dinspre graniceri. Parcela masoara suprafata de 31.3640 mp si
a fost dezmembrata in 11 loturi in vederea deblocarii unor sole si punerii in posesie a persoanelor
indreptatite validate in anexa 22.
Domnul consilier Scarlat Ion intervine si arata ca pentru deblocarea unor sole trebuie acordul
notarial al proprietarilor iar pentru schimbarea de amplasament este necesara sentinta civila
intrucat nu mai este considerata eroare materiala explica domnul primar.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
9. Proiect de hotararea privind aprobarea contractului de inchiriere si prestare de servicii
ce are ca obiect ,,Inchirierea si intretinerea toaletelor ecologice mobile pe raza comunei
Corbu.’’
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au
acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul primar explica ca intrucat au fost controale pe plaja de la mai multe institutii: Mediu,
A.R.B.D.D., se impune necesitatea achizitionarii de toalete ecologice pe terenul proprietate privata
a comunei, conform raportului Agentiei de Mediu.
Domnul consilier Halici Vasile intreaba ca daca A.R.B.D.D. administreaza plaja de ce nu
instaleaza acestia toaletele, sa facem demersuri sa trecem plaja in administrarea noastra la care
domnul primar raspunde ca A.R.B.D.D. ne-a dat acordul pentru parteneriatul public-privat pentru
doua spatii de campare insa trebuie noi sa asiguram utilitatile.
Domnul Lemnaru Banu Eugen intervine si precizeaza ca, pentru a trece plaja in administrarea
noastra trebuie facute demersuri la Consiliul Judetean Constanta pentru initierea unei hotarari de
Guvern de trecere a plajei din domeniul public al statului in domeniul public al comunei Corbu.
De asemenea, pentru a fi declarata plaja turistica, trebuie asigurate utilitatile: apa, electricitate,
salubrizare, instalate WC-uri.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali

în funcţie.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unei expertize contabile.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate
au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul primar explica consilierilor ca intrucat nu mai avem la nivelul Primariei personal
propriu la Compartimentul contabilitate, aceasta este asigurata de o firma –S.C. Finevex S.R.L.
careia ii expira contractul si va fi organizata o licitatie publica pentru asigurarea in continuare a
contabilitatii. In aceste conditii, va fi efectuata o expertiza contabila care va avea ca obiectiv
general activitatea desfasurata de firma S.C.Finevex S.R.L. in perioada octombrie 2010 pana in
prezent, perioada in care organizarea, conducerea si tinerea corecta la zi a contabilitatii Primariei
Corbu a fost efectuata de aceasta firma.
De asemenea, domnul primar mai aduce la cunostinta consilierilor ca desi am organizat concurs
pentru postul de contabil, nu s-a prezentat nici o persoana din cauza veniturilor salariale scazute.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
11.Proiect de hotarare privind aprobarea redenumirii unor parcele care fac parte din
domeniul privat al comunei Corbu, Grindul Chituc, Nm 539+Nm 538+ Nm 544/1, lotul 1.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Domnul primar explica consilierilor ca acest proiect de hotarare a fost initiat avand in vedere
necesitatea redenumirii unor parcele din Grindul Chituc pe considerentul ca procesele-verbale de
punere in posesie au fost intocmite cu vechea denumire (Nm 539+Nm 538+ Nm 544/1, lotul 1)
care nu mai corespunde cu cea prevazuta in incheierea de intabulare nr.2834/2012.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.CL. nr.139/14.08.2008 referitoare
la inchirierea directa a terenului in suprafata de 3.120 mp aferent zonei cazemate-grup 1 si
2 situata in extravilanul comunei Corbu, parcela Nn 594 catre numitul Murariu Stelica.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
In continuarea sedintei, se trece la Capitolul ,,Diverse’’
1. Se ia in discutie lista cu beneficiarii Legii nr.50/1991 si a Legii nr.15/2003 ale caror contracte
au fost reziliate, respectiv le-au fost retrase procesele-verbale de atribuire in folosinta gratuita si
au au platit redeventa, respectiv impozitul pe terenul atribuit.
Domnul presedinte citeste consilierilor lista care cuprinde un numar de 67 persoane urmand ca
la solicitarea acestora sa se intocmeasca anchete sociale privind situatia financiara si in functie de
starea materiala vor fi radiate din evidenta debitorilor de la impozite si taxe.
2. Cererea domnului Murarriu Stelica inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.5258/18.07.2012 prin care solicita concesionarea directa a terenului in suprafata de 2079 mp
aferent cazematei detinute in folosinta de la Ministerul Apararii.
Domnul presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
aprobarea acesteia, urmand a se adopta ulterior o hotarare pentru atribuirea terenului solicitat.
3. Cererea domnului Ciuciuleaca Stan inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.5233/17.07.2012 prin care solicita aprobarea cumpararii de materiale necesare pentru
imprejmuirea terenului de fotbal.
Domnul primar precizeaza ca la initiativa cetatenilor se doreste imprejmuirea terenului de
fotbal din localitate intrucat se doreste infiintarea unei echipe de fotbal a comunei –s-a stabilit si
denumirea acesteia –Litoral Corbu- s-a achizitionat si echipament sportiv pentru echipa.
Domnul presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
aprobarea acesteia.
4. Cererea doamnei Filipescu Constantina inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.4231/12.06.2012 prin care solicita inchirierea spatiului situate pe str.Principala nr.34 (fosta
gradinita) .
Domnul primar precizeaza ca susnumita nu a participat la licitatia organizata de Primarie pentru
inchirierea spatiului intrucat nu are posibilitati financiare.
Domnul presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
aprobarea acesteia.
5. Cererea domnului Butnariu Catalin inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.4413/18.06.2012 prin care solicita atribuirea unui teren in suprafata de 10 mp in vederea
edificarii unei troite in localitatea Vadu.
Domnul presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
aprobarea acesteia.
6. Cererea domnului Sutac Sorin inregistrata la Primaria comunei Corbu cu nr.3671/21.05.2012
prin care solicita inchirierea sau concesionarea unui teren in suprafata de 500 mp in zona bazei de

sudura Petroconst pentru amplasarea unei cherhanale pescaresti.
Domnul primar mentioneaza ca pentru realizarea investitiei este necesar avizul de la
A.R.B.D.D. pe care nu l-a obtinut intrucat Biosfera elibereaza aviz doar pentru persoane fizice,
pentru firma este necesar sa se faca dovada inchirierii terenului.
Domnul presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
amanarea acesteia pana la identificarea terenului solicitat, sa faca plan de situatie.
7. Cererea S.C. DAN MIXT CONS S.R.L. inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.4990/06.07.2012 prin care solicita cumpararea sau concesionarea unui teren in suprafata de
4100 mp situat langa cimitirul comunei pentru depozitare si parcare autocamion propriu.
Domnul primar mentioneaza ca susnumitul a mai depus o cerere cu o alta locatie a terenului
care a fost respinsa de Consiliul Local Corbu, acum a schimbat amplasamentul terenului solicitat.
Domnul presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
aprobarea acesteia urmand a se adopta ulterior o hotarare pentru atribuirea acestuia.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 27.09.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna septembrie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.349/20.09.2012 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.223/20.09.2012 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.224/20.09.2012.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de doamna Fricosu Elena desemnata preşedinte de şedinţă prin
H.C.L. nr.75/30.08.2012.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul Bobes Dan.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 30.08.2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa si doamna secretar Sotreanu Mirela.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in vederea initierii
procedurii de concesionare prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 1.735 mp
situat în intravilanul comunei Corbu, sat Vadu, str.Tractorului nr.18 pentru edificarea unei ferme
de crestere a prepelitelor.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea acoperirii cheltuielilor ocazionate de deplasarea
la Madrid a domnului Galbinasu Marian in cadrul seminarului European desfasurat in perioada
17-21 octombrie 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice în vederea initierii
procedurii de concesionare prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 4.100 mp

situat în intravilanul comunei Corbu, zona Rampa C.F. pentru amenajarea un spatiu de depozitare
materiale de constructii.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
7. Diverse.
În urma supunerii la vot a ordinii de zi aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Doamna presedinte supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului colectiv de munca incheiat intre functionarii
publici din cadrul Primariei comunei Corbu reprezentati de doamna Brabete Ioana, presedintele
nucleului sindical si Primaria comunei Corbu reprezentata prin domnul Primar, Galbinasu Marian.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea elaborarii unui Plan
Urbanistic Zonal avand ca obiectiv Introducerea in intravilan pentru realizarea de locuinte cu
dotarile aferente si spatii pentru activitati recreationale.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
În urma supunerii la vot a fost aprobată cu unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi a
sedintei.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Domnul viceprimar explica consilierilor ca se suplimenteaza domeniul privat al comunei
Corbu cu suprafete de teren identificate prin planuri de situatie situate in extravilanul comunei
Corbu, parcelele: P 596/11 cu suprafata de 2.000 mp, parcela A 423 cu suprafata de 2,05 ha si
parcela Ps 541 cu suprafata de 21,8757 ha.
Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen explica consilierilor ca sunt multe probleme pe fond
funciar, se depisteaza greu terenurile in sensul ca sunt multe parcele blocate, suprapuneri de
terenuri.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de SC SENIOR
Accounting Services SRL prin administrator Pandelas Ramona Mihaela si arata ca, comisiile de

specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul viceprimar Stanciu Gheorghe aduce la cunostinta consilierilor ca la capitolul investitii
s-au inceput lucrarile la remiza pentru masina PSI langa sediul Primariei , doamna Misea Georgeta
propune sa introducem curentul electric si la terenul de fotbal la care domnul consilier Lemnaru
raspunde ca este o lucrare de durata, investitia necesita costuri care se ridica la 100.000 lei.
De asemenea, se propune si montarea nunui transformator la Troita de la intrarea in Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in vederea
initierii procedurii de concesionare prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de
1.735 mp situat în intravilanul comunei Corbu, sat Vadu, str.Tractorului nr.18 pentru
edificarea unei ferme de crestere a prepelitelor.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii, cu conditia majorarii pretului minim de pornire la licitatie la valoarea de 3 euro (cu
T.V.A.).
In continuarea sedintei, au loc dezbateri referitoare la valoarea foarte mica care a reiesit din
studiul de analiza active intocmit de S.C. SETI MAN S.R.L., ing.Dogarescu George, respectiv
valoarea de 0,81 lei/mp fara T.V.A. care reprezinta pretul minim de pornire la licitatie.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate ca pretul minim de pornire la licitatie sa fie
de 2,42 euro/mp, fara T.V.A., respectiv valoarea de 3 euro cu T.V.A. iar pasul de strigare va fi de
0,24 euro/mp fara T.V.A. rezultand o valoare de 2,66 euro/mp fara T.V.A.
Caietul de sarcini si instructiunile de participare vor putea fi achizitionate la pretul de 300 lei.
Taxa de inscriere la licitatie este in cuantum de 1.000 lei, iar garantia de participare este de
1.500 lei.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea acoperirii cheltuielilor ocazionate de
deplasarea la Madrid a domnului Galbinasu Marian in cadrul seminarului European
desfasurat in perioada 17-21 octombrie 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de doamna secretar
Sotreanu Mirela si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul
supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.

Conform proiectului de hotarare, se supun novarii doua contracte de concesiune:
nr.67/26.07.2010 concesionar Diosteanu Cristian care ii preda concesiunea lui Cardei Maria si
contractul nr.30/11.01.1999 concesionar Stafie Vasile care ii preda Lotul 1 –in suprafata de 482
mp numitului Andrei Petre.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice în vederea
initierii procedurii de concesionare prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata
de 4.100 mp situat în intravilanul comunei Corbu, zona Rampa C.F. pentru amenajarea un
spatiu de depozitare materiale de constructii.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Proiectul de hotarare a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei, va fi dezbatut intr-o sedinta
ulterioara.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului colectiv de munca incheiat intre
functionarii publici din cadrul Primariei comunei Corbu reprezentati de doamna Brabete
Ioana, presedintele nucleului sindical si Primaria comunei Corbu reprezentata prin domnul
Primar, Galbinasu Marian.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
resurse umane si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil Acordului colectiv de
munca incheiat intre functionarii publici din cadrul Primariei comunei Corbu reprezentati de
doamna Brabete Ioana, presedintele nucleului sindical si Primaria comunei Corbu reprezentata
prin domnul Primar, Galbinasu Marian.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea elaborarii unui
Plan Urbanistic Zonal avand ca obiectiv Introducerea in intravilan pentru realizarea de
locuinte cu dotarile aferente si spatii pentru activitati recreationale.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
In continuarea sedintei, se trece la Capitolul ,,Diverse’’
1. Cererea domnului Apsan Dan Marius inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.7137/25.09.2012 prin care solicita lista proprietarilor din parcela 540 sola 100 pentru
colaborarea cu acestia in vederea initierii unui P.U.Z.

Doamna presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate aprobarea
acesteia, cu conditia sa nu se modifice situatia juridica a terenului dupa efectuarea P.U.Z.
2. Cererea domnului Gheorghe Sorin inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.7163/26.09.2012 prin care solicita trecerea terenului din parcela A300A/110, Lot 2, sola 68
in intravilanul comunei.
Doamna presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate aprobarea
acesteia, cu conditia sa nu se modifice situatia juridica a terenului dupa efectuarea P.U.Z.
3. Cererea doamnei Cretu Elena inregistrata la Primaria comunei Corbu cu nr.6800/13.09.2012
prin care ne aduce la cunostinta situatia cainilor maidanezi.
Doamna presedinte citeste cererea si domnul Lemnaru Banu Eugen precizeaza de asemenea ca si
la baza sunt foarte multi caini maidanezi, doamna Misea completeaza ca si pe str.Ciocarliei sunt
la fel si trebuie adoptate masuri in acest sens.
S-a stabilit in unanimitate identificarea masurilor ce se vor adopta si aprobarea acestora intr-o
sedinta ulterioara.
4. Cererea domnului Dorofte Pamfelus inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.7041/24.09.2012 prin care solicita concesionarea sau inchirierea unei suprafete de teren situata
pe str.Morii pentru amenajarea unui depozit de lemne de foc.
Doamna presedinte citeste cererea si domnul consilier Lemnaru Banu Eugen precizeaza ca nu este
de acord, intrucat este terenul Primariei.
Domnul Marin Cornel propune sa amenajam zona respectiva ca o piata, pentru comert stradal.
Urmare a supunerii la vot a cererii se hotaraste amanarea acesteia pana la gasirea unei solutii.
5. Cererea S.C.PETROSEPT TRANS S.R.L. inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.4095/06.06.2012 prin care solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.5048/28.06.2011
pentru o perioada de 1 an.
Doamna presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
aprobarea acesteia, iar doamna Misea Georgeta propune sa se deschida o benzinarie in comuna
intrucat aceea care exista s-a inchis.
6. Cererea S.C. BRAD INVEST S.R.L. inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.6515/04.09.2012 prin care solicita eliberarea avizului programului de functionare pentru
depozitul de lemne de foc
Doamna presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
aprobarea acesteia.
In incheierea sedintei, s-au luat in discutie si marcajele pietonale, la institutiile de invatamant:
gradinita, scoala, trebuie montat semnul indicator.
De asemenea, doamna consilier Misea Georgeta aduce la cunostinta consilierilor ca la Gradinita
noua e curent foarte mare, trebuie ridicat un gard, un zid, trebuie luate masuri.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 29.11.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna noiembrie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.396/26.11.2012 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.276/26.11.2012 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.277/26.11.2012.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de doamna Fricosu Elena desemnata preşedinte de şedinţă prin
H.C.L. nr.75/30.08.2012.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 15.11.2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela si in calitate de invitati domnii
Orban Lucian si arhitect Radu Popescu .
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
local Corbu pentru anul 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ale comunei Corbu, judetul
Constanta pentru anul fiscal 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de superficie, uz si servitute cu
S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. in vederea realizarii lucrarii,,CEE 200 Kw Corbu”.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
P.U.Z. ,,Introducere in intravilan si construire pensiune P+1, piscina, imprejmuire teren,
sistematizare verticala, bransamente, utilitati, pentru terenul in suprafata de 5.000 mp situat in sola
43, parcela A 207/32 Lot 1 si Lot 2, beneficiar ,,S.C.Dosoto Resort S.R.L.’’
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar

6. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
7.Proiect de hotarare privind aprobarea demararii proiectului,,Campanii de promovare a
produselor pescaresti implementate in comuna Corbu, judetul Constanta’’.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
8. Diverse.
În urma supunerii la vot a ordinii de zi aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
In deschiderea sedintei se da cuvantul invitatilor Orban Lucian si arhitect Radu Popescu care
vin sa prezinte consilierilor stadiul derularii proiectului ce face obiectul contractului de asociere
in participatiune cu S.C. Black Sea Transport S.R.L.
Domnul Orban Lucian aduce la cunostinta consilierilor ca in luna decembrie 2011 a fost aprobata
asocierea cu S.C. Black Sea Transport S.R.L. iar in luna aprilie 2012 a fost emis certificatul de
urbanism care cuprindea 20 de avize care trebuiau obtinute.
De asemenea, precizeaza ca s-au intomit cadastre, proiecte, au fost obtinute 80% din avizele
solicitate si ca mai trebuie eliberate avize de la Mediu si A.R.B.D.D.
Prin avizul obtinut, Ministerul Apararii Nationale a impus o restrictie de 1 km de la gard, de
asemenea se va face studiu de evaluare adecvata pentru mediu, sunt probleme cu solul, acesta este
infiltrat cu apa si se cauta un izvor s-au facut in acest sens studii topo, geo mai precizeaza domnul
Orban.
In continuare, domnul arhitect Radu Popescu prezinta investitia ce urmeaza sa fie realizata pe
terenul in suprafata de 11 ha ce face obiectul contractului de asociere si inca 4 ha care va reprezenta
parcarea aferenta investitiei, teren ce va fi obtinut dupa finalizarea investitiei.
Domnul arhitect explica ca in interiorul satului pescaresc circulatia va fi pietonala, nu se va intra
cu masina iar toate casele vor avea cate un mic lac, va fi o zona de restaurante, hoteluri, servicii,
sport, zone tehnice( apa, statii epurare, transformatoare electrice).
Mai precizeaza ca satul va functiona tot timpul anului, vor fi un numar de 208 casute colective(
4 apartamente), precum si 10 locuinte de lux situate pe maul marii. Casutele vor avea suprafata de
120 mp la sol, toate avand deschidere catre mare iar investitia va fi de aproximativ 20 milioane de
euro , conform contractului de asociere, investitorul va avea un procent de 60% iar comuna Corbu
40 %.
Domnul consilier Halici Vasile intervine si precizeaza ca drumul de acces spre mare trebuie
facut de Primarie la care domnul primar raspunde ca drumul este pregatit din anul 2004, este trecut
pe masura 213 pentru asfaltare.
Domnul Orban mai mentioneaza ca lucrarea este foarte anevoioasa intrucat solul este foarte
prost, pe o suprafata de 7 ha se va scoate 1 ½ -2 m nisip si se va aduce pamant ca sa poata construi
deoarece la acest moment nu se poate construi nimic.
Se inearca sa nu toarne betoane, vor sa realizeze constructii usoare, fundatia la maxim jumatate
de metru, in acest sens se fac studii geo, hidrologice deoarece exista un izvor subteran pe care nu
l-au depistat.
De asemenea, domnul Orban explica consilierilor ca se va construi pe tronsoane sa vada cum
functioneaza investitia.
Domnul primar aduce la cunostinta consilierilor ca se va face soseaua veche a armatei, s-a
realizat un studiu de fezabilitate in acest sens care e dat la drumurile judetene iar in primavara
anului 2013 se va pietrui drumul vechi al armatei pentru inceput.
Mai precizeaza ca studiul de evaluare adecvata impreuna cu avizul de oportunitate vor fi depuse
la Mediu, iar dupa aceea la A.R.B.D.D.
Domnul Orban precizeaza ca au depus la Consiliul Local o cerere prin care solicita transformarea
contractului de asociere in participatiune in societate mixta,
Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen citeste cererea si precizeaza ca motivul este datorat

sumei ce urmeaza a fi investita, e mai bine sa se infiinteze o societate mixta, are sanse mai mari
de a absorbi fonduri europene, de a obtine finantare de la banca .
Invitatii parasesc sala de sedinta, sedinta urmand a se continua cu proiectele de hotarare inscrise
pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pentru anul 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de SC SENIOR
Accounting Services SRL prin administrator Pandelas Ramona Mihaela si arata ca, comisiile de
specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ale comunei Corbu,
judetul Constanta pentru anul fiscal 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Impozite si taxe
din cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au
acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de superficie, uz si servitute
cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. in vederea realizarii lucrarii,,CEE 200 Kw
Corbu”.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Integrare
europeana din cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de
specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si a Regulamentului Local de Urbanism
aferent P.U.Z. ,,Introducere in intravilan si construire pensiune P+1, piscina, imprejmuire
teren, sistematizare verticala, bransamente, utilitati, pentru terenul in suprafata de 5.000 mp
situat in sola 43, parcela A 207/32 Lot 1 si Lot 2, beneficiar ,,S.C.Dosoto Resort S.R.L.’’
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali

în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Conform proiectului de hotarare, se supun novarii doua contracte de concesiune:
-contract de concesiune nr.15/31.10.2002 – titular Voicu Rodica transmite dreptul de concesiune
asupra terenului aferent constructiilor situat in comuna Corbu, str.George Toparceanu nr.104 (Lot
94-zona Derea Vest), judetul Constanta in suprafata de 1.000 mp –din masuratori si din acte ce
face obiectul contractului de concesiune nr.15/31.01.2002 numitilor Calin Lazar si Calin Crina .
- contract de concesiune nr.50/05.04.1999-titular Mormeci Ioan concesionar al terenului situat in
comuna Corbu, str.Lastunului lot nr.3 in suprafata de 975 mp este de acord cu transmiterea tuturor
drepturilor ce izvorasc din contractul de concesiune nr.50/05.04.1999 numitului Iosup Florin.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate
asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul
Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii proiectului ,,Campanii de promovare a
produselor pescaresti implementate in comuna Corbu, judetul Constanta’’.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de
specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
Se trece la Capitolul Diverse:
1. Cererea S.C. INVERTIS S.R.L. inregistrata la Primaria comunei Corbu cu nr.9060/29.11.2012
prin care solicita emiterea certificatului de urbanism pentru terenul din sola 116, parcela 606/15
pentru intocmire P.U.Z. in vederea construirii unei fabrici de polistiren.

Doamna presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
aprobarea acesteia.
2. Cererea S.C. Midia Resources S.R.L. inregistrata la Primaria comunei Corbu cu
nr.8983/27.11.2012 prin care solicita acordul pentru traversarea terenurilor care fac parte din
domeniul privat al comunei Corbu de catre conducta subterana de transport de gaze naturale ce va
fi realizata de catre Midia Resources.
Doamna presedinte citeste cererea la care domnul consilier Lemnaru Banu Eugen precizeaza ca
in cerere nu au mentionat pe unde va trece conducta, ce parcele traverseaza, este facuta la modul
general.
Domnul Lemnaru mai mentioneaza ca doreste depunerea unui plan de situatie concret, sa ne
comunice traseul conductei, macar orientativ, urmand a se da aviz de principiu dupa ce ne
comunica traseul.
3. Cererea doamnei Murgoi Marioara in calitate de administrator al Compartimentului
Salubrizare inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.8946/26.11.2012 prin care solicita
suplimentarea cantitatii de combustibil cu 300 litri.
Doamna presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
aprobarea acesteia.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 19.12.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna decembrie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.473/13.12.2012 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.293/13.12.2012 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.294/13.12.2012.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Halici Vasile desemnat preşedinte de şedinţă prin
H.C.L. nr.94/15.11.2012.
La sedinta de consiliu participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnii consilieri Marin Cornel si Lemnaru Banu Eugen.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
extraordinara din data de 29.11.2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a
fost aprobat in unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela si in calitate de invitat doamna
Oana Ijdelea reprezentant al S.C.Midia Resources S.R.L.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
local Corbu pentru anul 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Corbu, judetul
Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
3. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.110/29.11.2012 referitoare la
aprobarea incheierii unui contract de superficie, uz si servitute cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE
DOBROGEA S.A. in vederea realizarii lucrarii,, Centrala eoliana 200 Kw in localitatea Corbu”.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5. Diverse.
În urma supunerii la vot a ordinii de zi aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
In deschiderea sedintei, domnul presedinte Halici Vasile citeste cererea depusa de S.C.Midia
Resources S.R.L. si da cuvantul invitatei.
Doamna Oana Ijdelea le multumeste consilierilor pentru participarea sa la sedinta si arata ca a
mai solicitat acum un an un acord de principiu pentru realizarea investitiei pe teritoriul comunei
Corbu, Consiliul Local la sedinta din data de 25.11.2012 acordand aviz favorabil.
Investitia ce urmeaza a fi realizata in comuna Corbu consta in aducerea unei conducte din

Marea Neagra care va transporta gaze naturale in zona industriala a comunei, gaze care sunt
uscate, simple, cu instalatie fara facla, cu arzator in incinta.
Doamna Ijdelea mai precizeaza ca de un an si jumatate se fac demersuri pentru dobandirea
terenurilor de la proprietari pentru demararea investitiei, au stabilit in acest sens un pret cu
proprietarii dar acestia s-au razgandit in ultimul moment, cerand un pret mai mare, primind chiar
recomandarea de a lucra cu anumite persoane.
Domnul consilier Halici Vasile intreaba cate terenuri doresc de la consiliul local la care doamna
Ijdelea raspunde ca este vorba de 7 drumuri de exploatare pentru care au nevoie de acordul
consiliului local cu stabilirea unei redevente pentru utilizarea drumurilor de exploatare intre
parcelele de teren care ii intereseaza.
De asemenea, invitata mai mentioneaza ca Rompetrol nu a realizat aceasta procedura cu
conducta care parcurge 3 drumuri de exploatare, astfel prevedeau legile la acea data compania pe
care o reprezinta fiind mult mai mica, vor sa lucreze legal, corect.
Domnul Halici Vasile il intreaba pe domnul primar care este punctul sau de vedere tinand cont
de faptul ca s-a intalnit cu directorul societatii la care domnul primar ii da cuvantul domnului
viceprimar, Stanciu Gheorghe, dansul fiind cel care s-a intalnit cu directorul adjunct al societatii
prima data.
Domnul viceprimar explica ca este vorba de o investitie foarte mare ce urmeaza a fi realizata pe
teritoriul comunei Corbu, generand venituri de 50.000 euro anual la bugetul local din incasarea de
taxe si impozite. Doamna Ijdelea intervine si explica consilierilor ca de fapt este vorba de venituri
de 5 milioane de euro, 90% din conducta urmand a fi amplasata pe teritoriul comunei Corbu.
Doamna consilier Misea Georgeta intreaba invitata ce facilitati ofera comunei Corbu la care
doamna Ijdelea raspunde ca este vorba de taxele si impozitele incasate, de sponsorizari acordate.
Invitata mai mentioneaza ca acum nimeni nu poate vinde gaze direct la proprietati private, dupa
anul 2017 va avea loc liberalizarea care va permite vinderea gazelor direct catre proprietari. Mai
precizeaza ca s-au intalnit cu directorul general al Congaz care doreste sa continue investitia spre
Corbu, Sacele, Vadu, acum insa se opresc la Navodari.
Domnul primar aduce la cunostinta consilierilor ca l-a cunoscut pe directorul general al
S.C.Midia Resources S.R.L. si ca la fiecare investitie ce urmeaza a fi realizata in comuna apar
diversi intermediari., reprezentantii societatii dorind sa intermedieze singuri terenurile, el poate
acorda doar aviz de principiu pentru aceasta investitie, insa nu doreste ca daca se vor asfalta
drumurile date in folosinta acestia sa interzica accesul la ele, intrucat adresa este facuta la modul
general, nu se specifica terenurile pe care le doresc.
Domnul primar declara ca este de acord cu subtraversarea drumurilor, are insa o singura conditie
ca in proiectul tehnic sa fie indicate drumurile exacte pe unde va trece conducta intrucat la
momentul la care consiliul local are o investitie pe un drum sa nu ne ceara acordul lor pentru
realizarea acesteia.
Doamna Ijdelea precizeaza ca nu vor un drept de administrare al drumurilor, vor repara ce se va
strica iar dupa ce vor folosi drumurile le vor aduce la starea initiala, conducta avand un diametru
de maxim 60 cm.
Doamna Ijdelea paraseste sala de sedinta, iar in urma supunerii la vot a fost acordat in
unanimitate aviz favorabil pentru subtraversarea drumurilor de exploatare prevazute in proiectul
tehnic si care apartin domeniului public al comunei Corbu de catre conducta subterana de transport
de gaze naturale ce va fi realizata de catre Midia Resources, cu conditia aducerii la starea initiala
a drumurilor.
In continuarea sedintei, se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pentru anul 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de SC SENIOR

Accounting Services SRL prin administrator Pandelas Ramona Mihaela si arata ca, comisiile de
specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Corbu,
judetul Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Conform proiectului de hotarare, se supune novarii contractul de concesiune
nr.220/15.01.2010 –titular Virtosu Camelia concesionara a terenului situat in comuna Corbu, zona
islaz, careu E, lot nr.14 in suprafata de 300 mp care este de acord cu transmiterea tuturor drepturilor
ce izvorasc din contractul de concesiune nr.220/15.01.2010 numitului Pandelas Catalin Florin.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.110/29.11.2012 referitoare la
aprobarea incheierii unui contract de superficie, uz si servitute cu S.C. ENEL
DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. in vederea realizarii lucrarii,, Centrala eoliana 200 Kw
in localitatea Corbu”.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Integrare
europeana din cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de
specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
Se trece la Capitolul Diverse:
1. Domnul presedinte citeste Raportul semestrial intocmit de doamna Brabete Ioana avand
nr.9536/2012 referent cu atributiuni de asistenta sociala in cadrul Primariei comunei Corbu care

prezinta situatia asistentilor personali pentru perioada octombrie-decembrie 2012.
2.Cererile depuse de persoanele afectate de vantul puternit din noaptea de 2-3 decembrie 2012 au
fost citite de domnul presedinte si s-a stabilit in unanimitate de voturi efectuarea de anchete sociale
pentru a se constata situatia materiala a fiecarei persoane si se recomanda incheierea de asigurari
a locuintelor pentru calamitati.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 30.08.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna august.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.327/23.08.2012 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.182/23.08.2012 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.183/23.08.2012.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul consilier Lemnaru Banu Eugen desemnat preşedinte
de şedinţă prin H.C.L. nr.4/28.06.2012.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 20.07.2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela si domnul primar, Galbinasu
Marian.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului privind
documentatia de urbanism in vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z. –Cartier rezidential
-comuna Corbu, judetul Constanta beneficiar S.C. HALARAS PROPERTIES S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea concesionarii, fara licitatie publica a unor
terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judetul Constanta in
conformitate cu prevederile art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;

4. Proiect de hotarare 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.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar

6. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
8. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune
nr.22/14.01.2003 incheiat intre Consiliul Local Corbu si domnul Gheorghe Marin.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara si a Regulamentului
de Organizare si Functionare ale aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu, judetul
Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
11. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului - teren
in suprafata de 6.756 mp situat in parcela A 538/16 care face parte din domeniul privat al comunei
Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
12. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea concesionarii
unei suprafete de teren situata in extravilanul comunei Corbu, parcela Np 523 in vederea construirii
unui spatiu de depozitare materiale de constructii.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar

13. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea achizitionarii de motorina
pentru masinile care deservesc Compartimentul Salubrizare din cadrul Primariei comunei Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
14. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta cu titlu gratuit catre Asociatia
Sportiva ,,Litoral Corbu’’ a terenului in suprafata de 8.413 mp situat in parcela A 423, proprietate
publica a comunei Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatoarele proiecte de hotarare:

1. Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului comunei Corbu sa semneze contractul de
vanzare-cumparare intre comuna Corbu si numitii Ghinea Gheorghe si Ghinea Ana conform
deciziei civile nr.163 din 04.03.2011 pronuntata de Tribunalul Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale in vederea amenajarii
unui refugiu pentru statiile de transport in comun situate pe raza comunei Corbu.
Initiator- Scarlat Ion-consilier local;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane
in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului de a incheia contracte de asistenta juridica
cu avocati in vederea reprezentarii, asistarii si consilierii comunei Corbu, Consiliul local al
comunei Corbu, precum si pentru functionarii publici, membrii Consiliului local care sunt parti in
dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata in exercitarea functiei sau a mandatului.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
În urma supunerii la vot a fost aprobată cu unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi
a sedintei.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Domnul primar explica consilierilor ca se suplimenteaza domeniul privat al comunei Corbu
cu suprafete de teren identificate prin planuri de situatie situate in extravilanul comunei Corbu,
parcelele: A 573 cu suprafata de 0,079 ha; A 565 A-B cu suprafata de 0,369 ha, A 544/1/2 cu
suprafata de 0,07 ha, A 544/2/2 cu suprafata de 0,0935 ha; Cc 8 cu suprafata de 11.500 mp; Np
532 cu suprafata de 4.100 mp precum si cu urmatoarele terenuri intravilane: str.Vulturul plesuv 1.000 mp; str.Mihail Sadoveanu-720 mp si str.Tractorului -1.735 mp.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului
privind documentatia de urbanism in vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z. –
Cartier rezidential -comuna Corbu, judetul Constanta beneficiar S.C. HALARAS
PROPERTIES S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;

Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea concesionarii, fara licitatie publica a
unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judetul
Constanta in conformitate cu prevederile art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Astfel, vor fi atribuite terenuri in temeiul Legii nr.50/1991, urmatorilor beneficiari:
Andrei Aurel -388 mp; Cojocaru Adelina-706 mp; Butnariu Mihai-403 mp; Croitoru Bogdan-510
mp; Mihai Mihaela-510 mp; Pivniceru Ionut-510 mp; Cocolos Alexandru Nicolae-510 mp;
Cocolos Bogdan Stefan-510 mp; Ionescu Ionela-510 mp; Blet Iulian-510 mp; Murgoi Elena-510
mp; Frunza Alina-510 mp; Mosiesei Dumitru Iulian-510 mp; Ifrim Gabriel -510 mp; Timisescu
Ciprian-510 mp; Duca Maria-300 mp; Pivniceru Nicolae Benone-577 mp si Alupoae Costel-510
mp.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
4. Proiect de hotarare 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.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Astfel, vor fi reziliate urmatoarele contracte de concesiune datorita retragerii conform art.9
din Contractul de concesiune: Casapu Violeta, Alexe Petra, Mocanu Nicoleta, Vasile Marian,
Casapu Florian, Spiridon Ionela, Popa Marius, Mirescu Eugen, Mitica Adrian, Iordache Elena,
Mosor Traian, Dobrin Nuti, Pepenel Sandel, Mocanu Ionut, Stancila Adrian, Balasa Vasilica si
Pase Ion Corneliu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si resurse
umane si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru novarea urmatoarelor
contracte de concesiune:

-

contract nr.33/10.04.2008 titular Criveanu Dumitru care cedeaza in favoarea lui Radu CatalinIulian,
contract nr.276/05.10.2010 titular Bejenaru Daniela care cedeaza in favoarea lui Andries Nelu;
contract nr.29/31.01.2002 titular Burghelea Vasile care cedeaza in favoarea lui Spiridon
Ionela,
contract nr.39/28.06.2005 titular Popa Elena care cedeaza in favoarea lui Kinda Mihaela,
contract nr.40/10.04.2008 titular Barac Carmen Alina care cedeaza in favoarea lui Duminica
Ionut
contract nr.4/28.06.2005 cu titular Oancea Victoria care cedeaza in favoarea lui Radu Daniel
Ioan si a S.C. 2NA FARM S.R.L.

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Procesul-verbal al comisiei de inventariere
nr.194/23.08.2012 si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul
supus aprobarii.
Astfel, vor fi introduse in domeniul public al comunei Corbu doua imobile:teren extravilan situat
in parcela A 423 cu suprafata de 8.413 mp si aleea de acces –str.Postei nr.18, lot 2/4 cu suprafata
de 198 mp.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul doamnei secretar in care se
mentioneaza ca, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al
majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni,
care va conduce sedintele consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta. De asemenea,
consilierul ales poate fi schimbat din functie la initiativa a cel putin unei treimi din numarul
consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in functie. Este propusa sa fie
desemnata presedinte de sedinta doamna Fricosu Elena.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate
asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul
Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;

Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de
concesiune nr.22/14.01.2003 incheiat intre Consiliul Local Corbu si domnul Gheorghe
Marin.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu in care se mentioneaza ca este vorba de contractul de concesiune nr.22/14.01.2003
concesionar Gheorghe Marin cu suprafata de 1.000 mp iar in urma masuratorilor efectuate a
rezultat o suprafata de 1.045 mp si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara si a
Regulamentului de Organizare si Functionare ale aparatului de specialitate al primarului
comunei Corbu, judetul Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de
specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului
- teren in suprafata de 6.756 mp situat in parcela A 538/16 care face parte din domeniul
privat al comunei Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea
concesionarii unei suprafete de teren situata in extravilanul comunei Corbu, parcela Np 523
in vederea construirii unui spatiu de depozitare materiale de constructii.

Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Domnul primar explica consilierilor ca este vorba de doua suprafete de teren din comuna
Corbu care vor fi scoase la licitatie publica, respectiv:
-

teren extravilan situat in parcela Np 523 pe care se va amenaja un spatiu de depozitare
materiale de constructii, avand urmatoarele vecinatati: N-Rampa C.F.;
S-teren Consiliu Local;
E-Terasament C.F., rampa C.F.;
V- cimitirul comunei Corbu;
teren intravilan in suprafata de 1.735 mp situat in localitatea Vadu, str.Tractorului, comuna
Corbu, judetul Constanta pe care se va edifica o ferma de crestere a prepelitelor, avand
urmatoarele vecinatati:

-

N- Baciu Iulian.;
S-teren Consiliu Local;
E- Iordan Gheorghita;
V- strada Tractorului;

De asemenea, licitatia publica are caracter deschis prin strigare si pot participa atat persoane
fizice cat si persoane juridice.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
13. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea achizitionarii de
motorina pentru masinile care deservesc Compartimentul Salubrizare din cadrul Primariei
comunei Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar

Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de doamna Murgoi
Marioara –administrator in cadrul Compartimentului Salubrizare inregistrata la Primaria comunei
Corbu sub nr.5974/13.08.2012 si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Doamna Murgoi Marioara, invitata in cadrul sedintei aduce la cunostinta consilierilor ca la
Ovidiu au fost colectate 125 tone de deseuri menajere, iar din anul 2010 de cand a fost infiintat
Compartimentul Salubrizare, pana in prezent, in luna august 2012 s-a strans cel mai mult gunoi.
Domnul consilier Lemnaru intervine si arata ca trebuie aplicate amenzi persoanelor care
arunca gunoiul la care domnul primar precizeaza ca de luna urmatoare politia rurala revine in
comuna si se va verifica cuantumul amenzilor pentru cei care incalca legea.
Doamna Murgoi propune sa asiguram paza la vechile amplasamente ale gropilor de gunoi
deoarece se arunca in continuare gunoiul acolo la care domnul primar raspunde ca nu se poate
asigura paza intrucat trebuie suplimentat serviciul de paza.
Domnul Halici Vasile intreaba daca nu s-au amortizat cheltuielile cu Salubrizarea si ce incasari
au fost la care domnul viceprimar raspunde ca a venit o comisie de la Bruxelles si a spus ca nu se
poate amortiza, comunitatea locala sprijina acest serviciu de Salubrizare si ca pentru o perioada de
5 ani nu se poate instraina, fiind investiti bani europeni.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri

şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta cu titlu gratuit catre
Asociatia Sportiva ,,Litoral Corbu’’ a terenului in suprafata de 8.413 mp situat in parcela A
423, proprietate publica a comunei Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Domnul primar aduce la cunostinta consilierilor ca o sa suportam noi cheltuielile cu cadastru,
dezmembrarea si intabularea terenului atribuit in folosinta gratuita, precum si proiectul tehnic
pentru cladire.
Mai precizeaza ca terenul se va acorda in folosinta gratuita pe durata existentei Asociatiei
Sportiv ,,Litoral Corbu’’ cu obligarea renuntarii la folosinta atunci cand interesul national sau local
o impune.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
15. Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului comunei Corbu sa semneze
contractul de vanzare-cumparare intre comuna Corbu si numitii Ghinea Gheorghe si
Ghinea Ana conform deciziei civile nr.163 din 04.03.2011 pronuntata de Tribunalul
Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de
specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale in vederea
amenajarii unui refugiu pentru statiile de transport in comun situate pe raza comunei
Corbu.
Initiator- Scarlat Ion-consilier local;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Domnul consilier Scarlat Ion, initiatorul proiectului de hotarare explica ca orice statie de
autobuz trebuie sa aiba un refugiu ca sa nu se blocheze soseaua in momentul stationarii si da
exemplu statia de la Troita unde microbuzul opreste in intersectie.
Domnul primar propune sa se faca refugii betonate cu care consilierii sunt de acord.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri

intravilane in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei
Corbu in care se mentioneaza ca se atribuie in folosinta gratuita loturi pentru doi beneficiari: Pelea
Constantin cu suprafata de 720 mp si Caldararu Ionut Florin cu suprafata de 500 mp si arata ca,
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
18. Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului de a incheia contracte de asistenta
juridica cu avocati in vederea reprezentarii, asistarii si consilierii comunei Corbu, Consiliul
local al comunei Corbu, precum si pentru functionarii publici, membrii Consiliului local care
sunt parti in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata in exercitarea functiei sau a
mandatului.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si Resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate
au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
Se trece la Capitolul: ,,Diverse”:
1) Cererea Bisericii Adventiste de ziua a saptea inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.6367/28.08.2012 prin care solicita sprijin material pentru repararea acoperisului bisericii
.
Domnul presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
aprobarea acesteia.
2) Cererea domnului Marin Stefan administrator al S.C. MARIN AGRO S.R.L. inregistrata
la Primaria comunei Corbu sub nr.6331/27.08.2012 prin care solicita cumpararea prin
negociere directa a terenului in suprafata de aproximativ 7.000 mp aferenta Fermei
vegetale nr.2 .
Domnul presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
aprobarea acesteia.
3) Cererea doamnei Bica Silvia inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.5521/27.07.2012 prin care solicita sprijin financiar pentru investitiile care au fost
efectuate la institutiile de invatamant de pe raza comunei Corbu.
Domnul presedinte citeste cererea si in urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate
aprobarea acesteia.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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NR……../15.11.2012

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 15.11.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna noiembrie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.390/08.11.2012 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.245/08.11.2012 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.246/08.11.2012.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de doamna Fricosu Elena desemnata preşedinte de şedinţă prin
H.C.L. nr.75/30.08.2012.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 27.09.2012. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa si doamna secretar Sotreanu Mirela.
Doamna presedinte supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
3. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea achizitionarii de motorina
pentru masinile care deservesc Consiliul Local Corbu in situatii de urgenta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
6. Proiect de hotarare privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa
Canal Constanta si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
7. Proiect de hotarare privind aderarea orasului Predeal in cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,,Apa-Canal Constanta’’ .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar

8. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional nr.11 din 18.10.2012 la
contractul de prestari servicii de deszapezire si combaterea lunecusului nr.2554/18 din 29.12.2001.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.24/28.02.2012 privind
aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a suprafetei de 115 mp situata in parcela Ps 230 catre
Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral in vederea realizarii lucrarii ,,Alimentare cu
energie electrica pentru cordon Litoral Nord Midia LEA 20 KV Vadu- Periboina –Gura Portitei’’.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
10. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului - teren
in suprafata de 22800 mp situat in parcela CD 521 care face parte din domeniul privat al comunei
Corbu, avand numarul cadastral 110833.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
11. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii terenului intravilan in suprafata de
37.546,09 mp aferent blocurilor situate in comuna Corbu, str.Sibioarei de la lichidatorul judiciar
al S.C.AGROIND TOUR S.A.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
12. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.112/25.11.2011 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale ale comunei Corbu pentru anul 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
13. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de folosinta si consolidare a unor
drumuri de exploatare agricola si amplasare de cabluri electrice in subteranul drumurilor de acces
cu S.C. SERVOPLANT ECO ENERGIE S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
14. Proiect de hotarare privind aprobarea suportarii cheltuielilor reprezentand 25% din cuantumul
anual pentru persoana institutionalizata Neculaes Paraschiva conform H.C.J. nr.72/05.04.2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
15. Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul doamnei secretar in care se
mentioneaza ca, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al
majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni,
care va conduce sedintele consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta. De asemenea,
consilierul ales poate fi schimbat din functie la initiativa a cel putin unei treimi din numarul
consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in functie. Este propus sa fie desemnat
presedinte de sedinta domnul Halici Vasile.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0

abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Proiectul de hotarare a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei.
1. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea achizitionarii de
motorina pentru masinile care deservesc Consiliul Local Corbu in situatii de urgenta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul domnului viceprimar, Stanciu
Gheorghe si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Domnul consilier Halici Vasile intervine si propune sa vedem cu cine incheiem contractul
de deszapezire la Vadu, ca sa fie eficient, intrucat R.A.J.D.P. intarzie cu executarea contractului
la care domnul consilier Lemnaru Banu Eugen mentioneaza ca numai R.A.J.D.P. detine utilaje
pentru deszapezire, nu avem pe altcineva sa intervina in caz de inzapezire a drumurilor. Mai
explica ca R.A.J.D.P. nu fac fata cu utilajele acestora, de aceea se impune suplimentarea cotei de
motorina pentru masinile noastre.
Domnul Halici mai propune sa luam un utilaj mai mare de la cariera iar domnul Lemnaru
spune ca nu este nevoie .
Domnul Marin Cornel intervine si mentioneaza ca avem noi vola, buldoexcavator, doua
masini si este suficient.
Domnul viceprimar Stanciu Gheorghe vine cu propunerea sa montam parazapezi in curba la
Corbu si la Vadu iar domnul Lemnaru spune ca s-a interesat pentru zona de la Petromar si nu sunt
utile intrucat fiind confectionate din plastic le zboara vantul iar costurile sunt foarte mari, zapada
trece si prin ele, in unele cazuri sare chiar peste ele.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca,
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Astfel, avand in vedere anchetele sociale intocmite de Compartimentul asistenta sociala se
propune acordarea unor ajutoare de urgenta urmatorilor beneficiari:
-Cioara Elena cu suma de 500 lei pentru o perioada de 6 luni;
-Nistor Marioara cu suma de 400 lei pentru o perioada de 3 luni;
-Ciuciumis Ionela cu suma de 1.300 lei;
-Tair Fezie cu suma de 2.112 lei;
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea novării unor contracte de concesiune .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar

Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
novarea urmatoarelor contracte de concesiune:
- contract nr.338/31.05.2012 titular Mirescu Alexandru care cedeaza in favoarea lui Stefanopol
Victor,
- contract nr.185/15.01.2010 titular Vilau Constantin care cedeaza in favoarea lui Dobre
Constantin Cornel;
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Apa Canal Constanta si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului
de apa si de canalizare.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca,
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
7. Proiect de hotarare privind aderarea orasului Predeal in cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,,Apa-Canal Constanta’’ .
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de secretarul comunei
Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional nr.11 din 18.10.2012 la
contractul de prestari servicii de deszapezire si combaterea lunecusului nr.2554/18 din
29.12.2001.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Domnul consilier Marin Cornel propune sa incheiem actul aditional pentru o valoare mai
mica decat cea mentionata de R.A.J.D.P. in adresa inaintata, respectiv 49.966,21 lei ce reprezinta
valoarea minima a actului aditional pentru iarna 2012-2013 intrucat nu au vazut masinile acestora
sa actioneze in comuna Corbu.
In urma supunerii la vot, se aproba in unanimitate suma minima de plata pentru iarna 20122013 suma de 20.000 lei, aceasta putand fi mai mare in functie de situatia reala de actionare cu
mijloace de deszapezire si combaterea lunecusului in perioada de iarna.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali

în funcţie.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.24/28.02.2012
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a suprafetei de 115 mp situata in parcela
Ps 230 catre Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral in vederea realizarii lucrarii
,,Alimentare cu energie electrica pentru cordon Litoral Nord Midia LEA 20 KV VaduPeriboina –Gura Portitei’’.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului
- teren in suprafata de 22800 mp situat in parcela CD 521 care face parte din domeniul privat
al comunei Corbu, avand numarul cadastral 110833.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, se propune dezmembrarea imobilului - teren in suprafata de 22800 mp situat in parcela
CD 521 care face parte din domeniul privat al comunei Corbu, avand numarul cadastral 110833 in
doua loturi:
- LOTUL 1 – Imobil teren in suprafata de 21900 mp, cu nr cadastral 110872 parcela CD 521,
ce apartine domeniului privat al comunei Corbu;
- LOTUL 2 – Imobil teren in suprafata de 900 mp, cu nr. Cadastral 110873, parcela CD 521
ce s-a atribuit in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii terenului intravilan in suprafata de
37.546,09 mp aferent blocurilor situate in comuna Corbu, str.Sibioarei de la lichidatorul
judiciar al S.C.AGROIND TOUR S.A.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca,
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen explica consilierilor ca in prima etapa achizitionam
noi terenul de la lichidatorul judiciar al S.C.AGROIND TOUR S.A. urmand ca apoi sa il vindem
noi la proprietarii apartamentelor in baza unui raport de evaluare prin negociere directa iar domnul
viceprimar mai arata ca proprietarii apartamentelor nu pot face cadastru pe casa pentru ca nu detin
terenul.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0

abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.112/25.11.2011 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale ale comunei Corbu pentru anul 2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Impozite si
taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Astfel, se supune aprobarii Consiliului Local completarea H.C.L. nr.112/25.11.2011 -cap.Taxe
speciale cu urmatoarea taxa:
,, Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice,
ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol,
precum si a altor exploatari care se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren
afectat de foraj sau de excavatie cu valoarea de 7 lei.’’
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” 1
abţinere ( Fricosu Elena) şi 4 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de folosinta si consolidare
a unor drumuri de exploatare agricola si amplasare de cabluri electrice in subteranul
drumurilor de acces cu S.C. SERVOPLANT ECO ENERGIE S.R.L.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea suportarii cheltuielilor reprezentand 25% din
cuantumul anual pentru persoana institutionalizata Neculaes Paraschiva conform H.C.J.
nr.72/05.04.2012.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Asistenta
sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de
specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii, constand in aprobarea
suportarii cheltuielilor in suma de 5.516,16 lei reprezentand 25% din cuantumul anual pentru
persoana institutionalizata Neculaes Paraschiva conform H.C.J. nr.72/05.04.2012.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă.

Se trece la Capitolul: ,,Diverse”:
1) Doamna presedinte citeste cererea doamnei Cretu Elena inregistrata la Primaria

comunei Corbu sub nr.8607/14.11.2012 prin care solicita decontarea sumei de 5.500 lei pentru
sarbatorirea zilei de 3 Decembrie declarata ,,Ziua persoanelor cu dizabilitati.’’
In urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate aprobarea acesteia.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-vrbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Fricosu Elena

jr.Sotreanu Mirela

