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NR17/30.01.2013

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 30.01.2013, 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.15/24.01.2013 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.01/24.01.2013 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.02/24.01.2013.
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 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
ordinara din data de 19.12.2012. 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 actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului extravilan situat
in parcela Ps 453, lot 1, tarla 97 in suprafata de 36.000 mp catre S.C. CELCO S.A.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor sociale ce se vor acorda elevilor din
cadrul Scolii gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’Corbu si din structurile aferente acesteia, pentru anul
scolar 2012-2013.
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 aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
6. 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
7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.109/29.11.2012.
Initiator –Galbinasu Marian –primar
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 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 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, vor fi introduse in domeniul privat al comunei Corbu urmatoarele bunuri imobile: - teren
intravilan in suprafata de 462 mp situat pe str.Ioan Stanei nr.87A, teren intravilan in suprafata de
2.118 mp situat in Vadu, str.Pescarilor nr.24, teren intravilan in suprafata de 25.284,53 mp situat
pe Dj 226, km 25 si teren extravilan in suprafata de 1.021 mp situat in parcela A 538.
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 vanzarii prin negociere directa a terenului
extravilan situat in parcela Ps 453, lot 1, tarla 97 in suprafata de 36.000 mp catre S.C.
CELCO S.A.
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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Domnul primar aduce la cunostinta consilierilor ca la momentul cand S.C.Celco S.A. a
construit fabrica de var acesteia i s-a atribuit si suprafata de 3,6 ha situata in parcela Ps 453 prin
incheierea unui contract de asociere in participatiune cu Primaria comunei Corbu. Mai arata ca
dupa incheierea procesului-verbal de delimitare, parcela Ps 453 a trecut la Mihail Kogalniceanu
insa noi suntem proprietari pe acest teren si precum Lafarge, societatea intentioneaza sa cumpere
terenul dupa terminarea lucrarii de excavare.
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 cuantumului burselor sociale ce se vor acorda
elevilor din cadrul Scolii gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’Corbu si din structurile aferente
acesteia, pentru anul scolar 2012-2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul 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.
Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen propune sa se verifice situatia copiilor inscrisi in
tabelul inaintat de Scoala gimnaziala ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu, pe ce criterii au fost intocmite
aceste liste, prin intocmirea unor achete sociale de catre Compartimentul Asistenta sociala din
cadrul Primariei pentru fiecare copil si sa se verifice si prezenta la cursuri.
In urma supunerii la vot se aproba in unanimitate stabilirea bursei sociale ce se va acorda
elevilor din cadrul Scolii gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’Corbu si din structurile aferente acesteia,

pentru anul scolar 2012-2013 in cuantum de 15 lei/luna/elev.
Durata acordarii acestor burse este de 9 luni/an (ianuarie-iunie 2013, respectiv octombriedecembrie 2013).
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 rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. Senior
Accounting Services 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 suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public 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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, vor fi introduse in domeniul public al comunei Corbu urmatoarele doua strazi: strada
Macului si strada Salcamului.
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 ,,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 si arata ca, comisiile de
specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul primar precizeaza ca sunt 20 de beneficiari ai ajutorului social care vor presta actiunile
si lucrarile de interes local prevazute in anexa la proiectul de hotarare.
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 modificarii H.C.L. nr.109/29.11.2012.
Initiator –Galbinasu Marian –primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Impozite si taxe
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de

specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul primar precizeaza ca este optiunea Consiliilor locale daca maresc sau nu taxele si
impozite locale, conform legii, exceptie facand Primariile care au datorii inregistrate mai mari de
3 luni, acestea fiind obligate sa majoreze taxele si impozitele locale. In cazul nostru, Trezoreria
Navodari ne-a comunicat ca nu avem inregistrate arierate mai mari de 90 de zile, deci in anul 2013
nu vom majora taxele si impozitele locale.
Se supune aprobarii Consiliului Local majorarea cuantumului taxei furnizare apa potabila in
localitatile Corbu de Sus, Vadu si Luminita de la 2, 5 lei/mc –T.V.A. inclus la 3 lei/mc - T.V.A.
inclus si se va institui taxa de habitat pentru persoanele fizice si juridice de pe raza comunei Corbu
care nu au incheiat contract de salubrizare cu Primaria in cuatum de :
-100 lei/an/locuinta pentru persoanele fizice ;
-300 lei/an/punct de lucru pentru persoanele juridice ;
Domnul primar invoca instituirea taxei de habitat prin faptul ca multe persoane anuleaza
contractul de salubrizare, neplatind taxa de salubrizare, iar prin aceasta taxa ii obligam sa vina sa
incheie contractul de salubrizare cu Primaria.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 1 vot ,,împotrivă” (Nistorache Nicusor) din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri
locali în funcţie.
Se trece la Capitolul Diverse:
1. Cererea depusa de domnul Scarlat Ion inregistrata sub nr.297/16.10.2013 prin care solicita
cumpararea terenului in suprafata de 1.021 mp situata in parcela A 538 conform planului
de situatie.
In urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate aprobarea acesteia.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Halici Vasile

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr.Sotreanu Mirela
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NR.62/29.03.2013

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi, 29.03.2013, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna martie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.83/27.03.2013 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.20/27.03.2013 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.21/27.03.2013.
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 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 30.01.2013. 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 imputernicirea primarului comunei Corbu sa semneze contractul de
vanzare-cumparare intre comuna Corbu si numitii Vulpe Alexandru si Vulpe Nicoleta conform
Deciziei civile nr.105/C din 23.03.2011 pronuntata de Curtea de Apel Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar 2.
Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului - teren in
suprafata de 23.7600 mp situat in parcela Ps 67 si a terenului in suprafata de 16.3063 mp situat in
parcela Ps 21 care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
3. Proiect de hotarare privind aprobarea imputernicirii unei persoane care sa reprezinte interesele
Consiliului Local Corbu in Adunarea Generala a Actionarilor SC RAJA SA
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
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 imputernicirea primarului comunei Corbu sa semneze
contractul de vanzare-cumparare intre comuna Corbu si numitii Vulpe Alexandru si Vulpe
Nicoleta conform Deciziei civile nr.105/C din 23.03.2011 pronuntata de Curtea de Apel
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 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 hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului
- teren in suprafata de 23.7600 mp situat in parcela Ps 67 si a terenului in suprafata de
16.3063 mp situat in parcela Ps 21 care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu.
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 aprobarea si insusirea propunerii de dezlipire a imobilului - teren in
suprafata de 23.7600 mp situat in parcela Ps 67 care face parte din domeniul privat al comunei
Corbu, avand numar cadastral 110609, astfel:
- parcela Ps 67/1 avand suprafata masurata de 53000 mp si nr.cadastral 111109;
- parcela Ps 67/2 avand suprafata masurata de 30000 mp si nr.cadastral 111110;
- parcela Ps 67/3 avand suprafata masurata de 10816 mp si nr.cadastral 111111;
- parcela Ps 67/4 avand suprafata masurata de 10000 mp si nr.cadastral 111112;
- parcela Ps 67/5 avand suprafata masurata de 40000 mp si nr.cadastral 111113;
- parcela Ps 67/6 avand suprafata masurata de 50000 mp si nr.cadastral 111114;
- parcela Ps 67/7 avand suprafata masurata de 20000 mp si nr.cadastral 111115;
-parcela Ps 67/8 avand suprafata masurata de 18000 mp si nr.cadastral 111116;
- parcela Ps 67/9 avand suprafata masurata de 4162 mp si nr.cadastral 111117;
- parcela Ps 67/10 avand suprafata masurata de 1622 mp si nr.cadastral 111118;
De asemenea, se propune aprobarii si insusirea propunerii de dezlipire a imobilului - teren in
suprafata de 16.3063 mp situat in parcela Ps 21 care face parte din domeniul privat al comunei
Corbu, avand numar cadastral 110956, astfel:
- parcela Ps 21/1 avand suprafata masurata de 4899 mp si nr.cadastral
- parcela Ps 21/2 avand suprafata masurata de 50000 mp si nr.cadastral
- parcela Ps 21/3 avand suprafata masurata de 10000 mp si nr.cadastral
- parcela Ps 21/4 avand suprafata masurata de 12814 mp si nr.cadastral
- parcela Ps 21/5 avand suprafata masurata de 47186 mp si nr.cadastral
- parcela Ps 21/6 avand suprafata masurata de 34600 mp si nr.cadastral
- parcela Ps 21/7 avand suprafata masurata de 3564 mp si nr.cadastral 111099;

111093;
111094;
111095;
111096;
111097;
111098;

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 imputernicirii unei persoane care sa reprezinte
interesele Consiliului Local Corbu in Adunarea Generala a Actionarilor SC RAJA SA
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 si arata ca,
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii, fiind desemnat
domnul Pletea Gheorghe sa reprezinte interesele Consiliului Local Corbu in Adunarea Generala a
Actionarilor SC RAJA SA .
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.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Halici Vasile

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr.Sotreanu Mirela
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NR.72/04.04.2013

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 04.04.2013, 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.87/28.03.2013 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.28/28.03.2013 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.29/28.03.2013.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Galbinasu Ion 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
extraordinara din data de 29.03.2013. 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 doamna contabil Pandelas
Ramona.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii 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
2. Proiect de hotarare privind 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;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
Corbu pentru anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii 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 modificarea Contractului de delegare de gestiune
a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar

5. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de acces, utilizare, modernizare si
consolidare a drumurilor de exploatare necesar pentru construirea si operarea unui parc eolian in
favoarea S.C. Total Natural S.R.L. pe toata durata de existenta a parcului eolian.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
6. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea concesionarii
unui spatiu situat pe str.Principala pentru infiintarea unui centru de colectare a deseurilor
provenind din echipamente electrice si electronice.
Iniţiator-Gălbinaşu Marian- primar
7. Proiect de hotarare privind aprobarea dizolvarii structurii Scoala primara nr.1 Vadu apartinand
Scolii gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu.
Iniţiator-Gălbinaşu Marian- primar
8. Proiect de hotarare privind stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor
publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor privind gospodarirea
localitatilor si stabilirea faptelor care constituie contraventii in domeniul bunei gospodariri a
localitatii.
Iniţiator-Gălbinaşu Marian- primar
9. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are
ca obiect edificarea de locuinte.
Iniţiator-Gălbinaşu Marian- primar
10. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
11. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
12. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului - teren
in suprafata de 1.676 mp situat in comuna Corbu, str.Postei nr.18, judetul Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
13. Proiect de hotarare privind aprobarea redenumirii unor parcele care fac parte din domeniul
privat al comunei Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminelor
Culturale din comuna Corbu, judetul Constanta.
Iniţiator- Nistorache Nicusor-consilier;
15. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu pentru

urmatoarele 3 luni.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
16. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui autovehicul prin Programul ,,Rabla’’.
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 alocarea unei sume de bani catre Asociatia Sportiva ,,Litoral
Corbu’’.
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 si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului - teren
in suprafata de 858000 mp situat in parcela Ps 230 care face parte din 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 rezilierii 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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, vor fi reziliate contractele de concesiune datorita retragerii conform art.9 din
Contractul de concesiune pentru urmatorii beneficiari:Dragan Camelia, Ghinet Mariana, Meirosu
Nicolae, Chicet Constantin Daniel si Balan Ionel.
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 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
primarului 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: Olteanu
Carmen Costiana-632 mp, Adam Cristina-510 mp, Trandafir Marius Florin-510 mp, Caldararu
Bogdan Ionut-560 mp si Dicu Mihai-300 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.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pentru anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. Senior
Accounting Services si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul
supus aprobarii.
Doamna Pandelas Ramona invitata in cadrul sedintei arata ca bugetul pe anul 2012 a fost de
9.185.000 lei la capitolul venituri si de 8.800.000 reprezentand cheltuielile cu salarii, utilitati,
materiale, transport, combustibil, etc.
Domnul primar intervine si explica consilierilor ca aproximativ 600.000 lei din bugetul local au
reprezentat in anul 2012 cheltuielile cu invatamantul, noua lege a invatamantului a intrat in vigoare
de la 1 septembrie, pana la aceasta data fiind alocati bani pentru iluminat, utilitati, zugraveli,
intretinere, service, paza, centrale termice, magazie lemne, urmand ca de la 1 septembrie la
Consiliul local sa ramana doar cheltuielile cu abonamentul cadrelor didactice-5.000 lei/luna,
transportul elevilor pe ruta Vadu-Corbu, Corbu-Luminita, reparatiile capitale si investitiile,
concursuri, olimpiade.
Mai arata ca se doreste construirea unui Grup sanitar la Scoala nr.2 (corpul vechi) si la Gradinita
nr.2.
De asemenea, se vor cofinanta proiectele existente, astfel:
-zona Metropolitana –Centrul de tineret se va aloca suma de 594.043 lei;
-centru de informare turistica- se va aloca suma de 200.000 lei ;
- campanii de promovare produse pescaresti – suma de 306.000 lei;
Referitor la capitolul Investitii domnul primar aminteste cele 3 cofinantari, apa si canalizarea.
Prioritare sunt remiza P.S.I.si atelierul mecanic care se ridica la valoarea de 400.000 lei, cele doua
puturi la Corbu de Sus (fosta statie de pompare a CAP-ului) si un put la Vadu. De asemenea, se va
reface acoperisul de la Caminul Cultural din Vadu iar din ce bani mai raman se refac drumurile:
str.Satu Nou, Pepinierei, Margaretelor, Sperantei si Pescarilor.
Tot la capitolul Investitii se va face canalizarea pe: 4 km pe Dj 226, Str.G.Toparceanu
str.Ogorului, str.Bisericii, str.Campului, str.Pacii, str.Principala, str.Teiului, str.Caragiale, Rozelor,
Lastunului, Morii, Postei, Trandafirului, Vulturului, Scolii, Frunzelor si V.Sassu. Domnul primar
mai explica consilierilor ca pentru drumuri ramane suma de 1.600.000 lei si vor intra doar
drumurile unde nu intra RAJA cu apa sau canalizarea.
De asemenea, se mai doreste incheierea unui contract cu un executor judecatoresc pentru
recuperarea restantelor, intrucat procedurile sunt foarte greoaie, dureaza mai mult de 1 an.
Doamna consilier Misea Georgeta intervine si explica ca doreste aducerea gazelor naturale in
comuna la care domnul Lemnaru Banu Eugen ii raspunde ca singurul autorizat cu distributia
gazelor este Congaz, s-a realizat un studiu si s-a ajuns la concluzia ca nu se merita sa se investeasca
in aceasta zona intrucat trebuie recuperata investitia in minim 5 ani, S.F. e realizat si este la
Ministerul Economiei pnetru avizare .

Domnul primar mai arata ca nu suntem pregatiti pentru gaze, sunt costurile mari care se ridica
la 10.000 lei/casa pentru racordarea la reteaua de gaze iar prin reteaua de canalizare se dubleaza
costul la factura de apa.
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 modificarii 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 modificarea
Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul doamnei secretar si arata ca,
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Astfel, se va modifica art.215(10) din cadrul Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare in sensul ca ,,Pentru utilizatorii- agenti economici cantitatea de apa meteorica
preluata de reteaua de canalizare nu se factureaza.’’
De asemenea, se va modifica art.36, pct.4 din Contractul de delegare de gestiune a serviciilor
publice de alimentare cu apa si canalizare, Partea Dispozitii Generale, astfel:
,, Redeventa
datorata anual de catre Operator Autoritatii Delegante (unitatea administrativ teritoriala ori
autoritatea administratiei publice locale) va fi stabilita avand ca baza valoarea reala a
mijloacelor fixe care alcatuiesc bunurile concesionate, in procent de 0,1 din valoarea mijloacelor
fixe luate in concesiune reevaluate de operator.’’
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 constituirii unui drept de acces, utilizare,
modernizare si consolidare a drumurilor de exploatare necesar pentru construirea si
operarea unui parc eolian in favoarea S.C. Total Natural S.R.L. pe toata durata de existenta
a parcului eolian.
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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, se supune aprobarii Consiliului Local constituirea unui drept de acces, utilizare,
modernizare si consolidare a drumurilor de exploatare Dc 574 –pe o lungime de 620 m si De 612/2
–pe o lungime de 512 m necesar pentru construirea si operarea unui parc eolian in favoarea S.C.
Total Natural S.R.L. pe toata durata de existenta a parcului eolian.
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 organizarii unei licitatii publice in vederea
concesionarii unui spatiu situat pe str.Principala pentru infiintarea unui centru de colectare
a deseurilor provenind din echipamente electrice si electronice.
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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, se propune aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea concesionarii unui
imobil-constructie in suprafata de 4,20 mp situat pe str.Principala F.N. ce face parte din domeniul
public al comunei Corbu pentru infiintarea unui centru de colectare a deseurilor provenind din
echipamente electrice si electronice identificat conform planului de situatie. Pretul minim al
redeventei este de 2,25 euro/mp/ luna fara T.V.A. conform raportului de evaluare intocmit de S.C.
GECO M.E.C. 2003 S.R.L. iar durata concesiunii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin
hotararea Consiliului Local.
De asemenea, caietul de sarcini, comisiile de licitatie, data si locul organizarii licitatiei publice
vor fi stabilite prin dispozitia primarului.
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 dizolvarii structurii Scoala primara nr.1 Vadu
apartinand Scolii gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu.
Iniţiator-Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul doamnei secretar si arata ca,
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul primar arata ca erau cheltuieli foarte mari cu intretinerea scolii intrucat nu a fost
permisa infiintarea clasei pregatitoare la Vadu cu 6 elevi, acestia au fost inscrisi la scoala cu
personalitate juridica si vor continua clasele I-IV la scoala centru de comuna la care au fost inscrisi,
motiv pentru care la Scoala primara Vadu va ramane o clasa de simultan formata din clasele II, II
si IV cu un efectiv de 25 elevi.
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 stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor care revin
institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor privind
gospodarirea localitatilor si stabilirea faptelor care constituie contraventii in domeniul bunei
gospodariri a localitatii.
Iniţiator-Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul domnului viceprimar 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 organizarii licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu
ce are ca obiect edificarea de locuinte.
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

primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, se supune aprobarii Consiliului Local organizarea licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are
ca obiect edificarea de locuinte in comuna Corbu, judetul Constanta.
Terenurile ce fac obiectul licitatiei publice deschise, pretul de pornire si pasul de strigare
sunt identificate conform anexei nr.1, parte integranta din proiectul de hotarare, iar terenurile vor
fi concesionate pe toata durata existentei constructiei.
De asemenea, se supune aprobarii si documentatia de participare la licitatia publica deschisa
-caietul de sarcini- care va putea fi achizitionat la pretul de 50 lei.
Taxa de inscriere la licitatie este de 50 lei, iar garantia de participare este de 200 lei.
Valoarea rezultata in urma licitatiei va fi actualizata anual prin aplicarea coeficientului de
inflatie.
Componenta comisiei de licitatie si a comisiei de contestatii precum si data si locul organizarii
licitatiei vor fi stabilite prin dispozitia primarului.
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 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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, se propune suplimentarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al
comunei Corbu, judeţul Constanţa cu urmatoarele bunuri imobile:
-teren intravilan in suprafata de 462 mp situat pe str.Ioan Stanei nr.87 bis,
-teren intravilan in suprafata de 228 mp situat pe str.Ioan Stanei,
-teren intravilan in suprafata de 8.550 mp situat pe str.Zorilor si
-teren intravilan in suprafata de 341 mp situat pe str.Zorilor.
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 suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public 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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, se propune suplimentarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
comunei Corbu, judeţul Constanţa cu urmatoarele bunuri imobile:
- statie mijloc de transport prevazuta cu refugiu pentru calatori situata pe str.Principala;
- teren aferent statiei in suprafata de 65 mp;
- aleea Zorilor –drum de pamant;
- intr.Vasile Sassu –drum de pamant;
- Dc 83 –drum betonat si drum pietruit;

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 si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului
- teren in suprafata de 1.676 mp situat in comuna Corbu, str.Postei nr.18, 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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Terenul in suprafata de 1676 mp se dezmembreaza astfel:
-suprafata de 1.478 mp reprezentand teren intravilan apartine numitei NeculaeFlorentina;
-suprafata de 198 mp reprezentand alee de acces face parte din domeniul public al comunei Corbu
;
De asemenea, se mandateaza primarul comunei Corbu, in calitate de administrator al
domeniului public si privat al comunei Corbu de a indeplini formalitatile si semna contractul de
partaj cu Neculae Florentina prin care s-a preluat Lotul 5 –aleea de acces in 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.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea redenumirii unor parcele care fac 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
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.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Caminelor Culturale din comuna Corbu, judetul Constanta.
Iniţiator- Nistorache Nicusor-consilier;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Cultura 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.
15. 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 Galbinasu Ion.
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 achizitionarii unui autovehicul prin Programul
,,Rabla’’.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
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.
17. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani catre Asociatia Sportiva ,,Litoral
Corbu’’.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de
specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Se supune aprobarii Consiliului local alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul local, sub forma
de sprijin financiar acordat Asociatiei Sportive ,,Litoral Corbu’’ pentru sustinerea echipei
sportive.
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 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
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.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului
- teren in suprafata de 858000 mp situat in parcela Ps 230 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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Se supune aprobarii Consiliului Local propunerea de dezlipire a imobilului - teren in
suprafata de 858000 mp situat in parcela Ps 230 care face parte din domeniul privat al comunei
Corbu avand numar cadastral 111029, astfel:
- Lot 1 – parcela Ps 230 in suprafata de 857885 mp avand numar cadastral 111121;
- Lot 2 – parcela Ps 230 in suprafata de 115 mp avand numar cadastral 111122;
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. Fisa de Proiect depusa de Asociatia ,,Suflete curajoase’’ din comuna Corbu prin care solicita
decontarea sumei de 2.000 lei pentru plata cheltuielilor de personal din cadrul Centrului de
recuperare pentru copii cu dizabilitati din comuna Corbu este citita de presedintele sedintei care
explica ca a fost depus proiectul in cadrul programului ,,Tara lui Andrei’’ si spera sa obtina
finantarea.
In urma supunerii la vot se aproba in unanimitate de voturi
2. Cererea numitului Misu Mircea Marian inregistrata cu nr.746/05.02.2013 prin care solicita
acordarea in folosinta a terenului in suprafata de 350 mp pe care este amplasata o baraca metalica,
proprietate personala.
In urma supunerii la vot se hotaraste in unanimitate amanarea acesteia pana la solutionarea
definitiva si irevocabila a procesului din instanta ce are ca obiect acest teren.
3. Cererea S.C. BM&MS Company SRL inregistrata cu nr.965/12.02.2013 prin care solicita
concesionarea unei suprafete de 200 mp teren intravilan pentru realizarea unei statii Peco.
In urma supunerii la vot se aproba in unanimitate de voturi.
4. Cererea Asociatiei O.N.G. Salmaris inregistrata cu nr.1000/13.02.2013 prin care solicita
acordul de a organiza un parc turistic de rulote in zona plajei Corbu si Vadu .
In urma supunerii la vot se respinge in unanimitate de voturi.
5. Domnul presedinte citeste Nota de investitii depusa de doamna Bica Silvia si in urma
supunerii la vot se aproba doar decontarea cheltuielilor prevazute de lege.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 27.05.2013, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna mai.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.110/22.05.2013 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.107/22.05.2013 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.108/22.05.2013.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Galbinasu Ion desemnat preşedinte de şedinţă.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Criveanu Jean.
Domnul presedinte intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 16.05.2013. 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, domnul primar, Galbinasu
Marian si doamna Bica Silvia-director al Scolii gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani catre Zona Metropolitana Constanta in
vederea sustinerii implementarii proiectului ,,Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din
Zona Metropolitana Constanta, localitatea Corbu, in vederea utilizarii acesteia drept Centru de
tineret ‘’ in cadrul Programului operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1:,,Sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, domeniul major de interventie 1.1.-Planuri
integrate de dezvoltare, subdomeniul Poli de Crestere.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar 2.
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic intocmit de S.C. MEGA PROIECT
CONSTRUCT S.R.L. si a indicatorilor tehnico-economici aferenti in vederea realizarii investitiei
,,Amenajare drumuri in intravilan comuna Corbu, judetul Constanta’’.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
3. Proiect de hotarare privind vanzarea prin negociere directa a unor suprafete de teren intravilan
aferente blocurilor situate pe str.Sibioarei si aflate in domeniul privat al comunei catre proprietarii
acestor imobile.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar 4.
Proiect de hotarare privind suplimentarea sumei de bani acordata Parohiei Corbu de Sus pentru
realizarea lucrarilor de refacere a acoperisului la Biserica ortodoxa Corbu de Sus.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar;
5. Diverse.

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
urmatorul proiect de hotarare:
1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru efectuarea platii la combustibilul
lemnos necesar institutiilor de invatamant din comuna 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 alocarea unei sume de bani catre Zona Metropolitana
Constanta in vederea sustinerii implementarii proiectului ,,Reabilitarea, extinderea si
dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Corbu, in vederea
utilizarii acesteia drept Centru de tineret ‘’ in cadrul Programului operational Regional
2007-2013, Axa prioritara 1:,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de
crestere, domeniul major de interventie 1.1.-Planuri integrate de dezvoltare, subdomeniul
Poli de Crestere.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Integrare
europeana din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul primar explica consilierilor ca Zona Metropolitana a obtinut un imprumut pe
finantare, este coordonator pe acest proiect si a venit prima factura pentru aceasta plata.
Cheltuielile sunt toate eligibile, dar nu pot fi platiti constructorii pentru ca nu sunt bani, de aceea
trebuie sa achitam noi aceasta suma dupa care se restituie.
De asemenea mai precizeaza ca este vorba de alocarea sumei de 60.000 lei ce reprezinta
cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile si T.V.A catre Zona Metropolitana Constanta in vederea
sustinerii implementarii proiectului ,,Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona
Metropolitana Constanta, localitatea Corbu, in vederea utilizarii acesteia drept Centru de 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.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic intocmit de S.C. MEGA
PROIECT CONSTRUCT S.R.L. si a indicatorilor tehnico-economici aferenti in vederea
realizarii investitiei ,,Amenajare drumuri in intravilan comuna 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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.

Domnul primar mentioneaza ca in vederea asfaltarii tuturor strazilor din comuna a fost realizat
un studiu de fezabilitate in anul 2006 iar in anul 2012 a fost intocmit proiectul tehnic pentru aceste
drumuri care este supus aprobarii Consiliului local.
Astfel, cu suma de 10-15 miliarde lei vom amenaja strazile unde nu intra R.A.J.A. cu apa si
canalizarea la Corbu de Sus, Corbu de Jos si Vadu.
Mai precizeaza ca toate strazile incepute in acest an au fost realizate cu strat de covor asfaltic
de 5 cm, rigole dalate si trotuare pe o parte, fiind alocati aproximativ 86 miliarde lei pentru toata
comuna pentru amenajarea strazilor pentro o perioada de 1-3 ani.
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 vanzarea prin negociere directa a unor suprafete de teren
intravilan aferente blocurilor situate pe str.Sibioarei si aflate in domeniul privat al comunei
catre proprietarii acestor imobile.
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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Domnul primar mentioneaza ca este vorba de terenul de sub blocurile situate pe str.Sibioarei
si a terenurilor aferente acestora cumparate de Primarie de la lichidatorul S.C.AGROINDTOUR
S.R.L.
Aceste terenuri vor fi vandute prin negociere directa catre proprietarii apartamentelor, in raport
de suprafata locativa detinuta de fiecare in parte, in acest sens fiind intocmite rapoarte de evaluare
si planuri releveu care vor sta la baza negocierilor.
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 suplimentarea sumei de bani acordata Parohiei 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 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 primar mentioneaza ca este vorba de alocarea sumei de 19.048 lei necesara pentru
continuarea lucrarilor de refacere a acoperisului la biserica ortodoxa Corbu de Sus.
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 hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru efectuarea platii la
combustibilul lemnos necesar institutiilor de invatamant din comuna Corbu.
Iniţiator – Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. Senior
Accounting Services si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul
supus aprobarii.
Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen o intreaba pe doamna Bica Silvia daca pentru
achizitiile efectuate a organizat selectii de oferte la care doamna director ii raspunde ca au fost

organizate, au fost depuse si la Primarie documente in acest sens.
Se mentioneaza ca de la anul se va racorda Scoala la reteaua de canalizare, astfel incat vor fi
reduse si cheltuielile. Doamna Bica precizeaza ca cheltuielile la nivelul scolilor sunt foarte mari,
a facut si o estimare a tuturor cheltuielilor pentru stabilirea bugetului pe anul 2013 si arata ca
Ministerul Invatamantului aloca suma de 1.984,750 lei, bani insuficienti .
Domnul primar intervine si precizeaza ca nu este posibil sa alocam la invatamant aceeasi suma
de bani ca anul trecut, respectiv 600.000 lei, intrucat nu ne mai raman bani pentru alte investitii in
comuna, la acest moment la drumuri ne raman 15 miliarde lei vechi.
Mai arata ca pana in luna septembrie platim noi paza la scoli, in septembrie expira contractul
incheiat cu firma de paza.
Domnul Lemnaru Banu Eugen arata ca in anii trecuti fiecare persoana facea paza la scoli, un
parinte pe zi facea paza si propune doamnei Bica Silvia ca la sedinta urmatoare sa vina cu un Plan
de masuri pentru reducerea cheltuielilor.
Se va avea in vedere ca de acum inainte la fiecare achizitie publica organizata de scoala sa
participe si un reprezentant din partea Primariei.
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 Bisericii Baptiste ,,Harul’’ Corbu nr.67/27.05.2013 inregistrata cu
nr.3632/27.05.2013 prin care solicita achizitionarea unui numar de 8 plase de gard pentru
imprejmuirea terenului bisericii.
In urma supunerii la vot se aproba in unanimitate de voturi.
2. Solicitarea domnul primar inregistrata cu nr.3643/27.05.2013 pentru aprobarea sumei de 700 lei
necesara achizitionarii unor alimente pentru un numar de 15 veterani de razboi.
Domnul Bobes Dan propune ca sa se acorde suma de 200 lei pentru fiecare veteran de razboi .
In urma supunerii la vot se aproba in unanimitate de voturi alocarea sumei de 3.000 lei.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 16.05.2013, 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.108/09.05.2013 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.74/09.05.2013 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.75/09.05.2013.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Galbinasu Ion 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
ordinara din data de 04.04.2013. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
La lucrarile sedintei participa doamna Ionita Simona Madalina 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 rezilierii 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
2. Proiect de hotarare privind 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;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pentru anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii cheltuielilor ocazionate de deplasarea la
Amsterdam a domnului Galbinasu Marian pentru participarea in cadrul Conferintei Internationale
cu tema Transport Urban si Mediu desfasurate in perioada 19-22 iunie 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru 2014-2020 pentru RAJA
Constanta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar

6. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
7. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Bonea Gica.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
8. Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor evenimente cultural artistice organizate in
comuna Corbu, judetul Constanta, in anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
9. Diverse.
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 hotărâre privind întocmirea documentaţiei în vederea elaborării unui Plan Urbanistic
Zonal – ,, Introducere în intravilan pentru realizarea unei baze sportive cu teren de fotbal , sală de
sport şi spaţii pentru activităţi recreative ,,
Iniţiator – Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri în baza Legii nr.
15/2003 .
Iniţiator – Gălbinaşu Marian- primar
3. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea HCL nr. 109/29.11.2012 privind
impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 .
Initiator – Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului extravilan care face parte din
domeniul privat al comunei Corbu în suprafaţă de 82.741 mp situat în parcela A 266/8/11 .
Iniţiator – Gălbinaşu Marian- primar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării prin programul rabla 2013 a autoturismului Dacia
CT 21 PCC şi obţinerea primei de casare aferente .
Iniţiator – Gălbinaşu Marian- primar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii unei sume de bani catre Scoala Gimnaziala
,,Gheorghe Lazar’’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 rezilierii 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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, vor fi reziliate contractele de concesiune datorita retragerii conform art.9 din
Contractul de concesiune pentru urmatorii beneficiari: Surugiu Cristian, Dinu Maria, Ciuciuc
Dobre, Dicu Nicolae, Burca Iuliana, Stoian Marian, Scutariu Marian si Ali Metin.
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 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
primarului 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:
Moroianu Laurentiu George-408 mp; Titei Anamaria-Gabriela-476 mp; Vilau Cosmin Victoras746 mp; Stanciu Florin-300 mp; Streinu Silviu Vasile-367 mp si Manolache Andreea Raluca-368
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.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pentru anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. Senior
Accounting Services 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 acoperirii cheltuielilor ocazionate de deplasarea la
Amsterdam a domnului Galbinasu Marian pentru participarea in cadrul Conferintei
Internationale cu tema Transport Urban si Mediu desfasurate in perioada 19-22 iunie 2013.
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 si arata ca,
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul primar mentioneaza ca la invitatia Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona
Metropolitana Constanta va participa in perioada 19-22 iunie 2013 la Conferinta Internationala cu

tema Transport Urban si Mediu desfasurate la Amsterdam.
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 Strategiei de tarifare pentru 2014-2020 pentru
RAJA 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
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.
6. 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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, se propune suplimentarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al
comunei Corbu, judeţul Constanţa cu urmatoarele bunuri imobile:
- teren extravilan in suprafata de 187301 mp situat in parcela Ps 541/31.
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 acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Bonea
Gica.
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 si arata ca,
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Astfel, se propune acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Bonea Gica domiciliata in comuna
Corbu, str.G.Toparceanu nr.161, judetul Constanta in cuantum de 500 lei 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.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor evenimente cultural artistice
organizate in comuna Corbu, judetul Constanta, in anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Cultura 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 alocarea sumei de 6.000 lei, fara T.V.A. pentru organizarea zilei copilului1 Iunie precum si a sumei de 5.000 lei, fara T.V.A. pentru organizarea zilei de 1 Decembrie- Ziua
Nationala a Romaniei.
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 hotărâre privind întocmirea documentaţiei în vederea elaborării unui Plan
Urbanistic Zonal – ,, Introducere în intravilan pentru realizarea unei baze sportive cu teren
de fotbal , sală de sport şi spaţii pentru activităţi recreative ,,
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
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 hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri în baza 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
primarului 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.15/2003 urmatorilor beneficiari:
-Fricosu Marian -500 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.
11. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea HCL nr. 109/29.11.2012 privind
impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 .
Initiator – Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Impozite si taxe
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 modificarea si
nr.109/29.11.2012 astfel:

completarea Anexei ,,Alte taxe locale’’ din H.C.L.

- se introduce taxa pentru rebransare la reteaua proprie de apa care este in cuantum de 200 lei;
- se modifica cuantumul taxei inchiriere motocositoare de la 20 lei/ora la 35 lei/ora;
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 1 vot ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului extravilan care face
parte din domeniul privat al comunei Corbu în suprafaţă de 82.741 mp situat în parcela A
266/8/11 .

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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, se supune aprobarii si insusirii lucrarea de dezmembrare a imobilului - teren in
suprafata de 82741 mp situat in extravilanul comunei Corbu, sola A 266/8/11, judetul Constanta
care se dezmembreaza astfel:
Lotul 1 cu suprafata de 10.000 mp cu acces din De 266/7 si De 266/8/1;
Lotul 2 cu suprafata de 5.000 mp cu acces din De 266/7 si De 266/8/1;
Lotul 3 cu suprafata de 20.000 mp cu acces din De 266/7 si De 266/8/1;
Lotul 4 cu suprafata de 47.741 mp cu acces din De 266/7 si De 266/8/1;
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 hotărâre privind aprobarea casării prin programul rabla 2013 a
autoturismului Dacia CT 21 PCC şi obţinerea primei de casare aferente .
Iniţiator – Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
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 supune aprobarii casarea prin programul Rabla 2013 a autoturismului marca Dacia
cu numărul de înmatriculare CT 21 PCC şi obţinerea primei de casare corespunzătoare. Datele
autoturismului uzat sunt următoarele :
 tip/categorie – autoturism


marca- dacia



nr. înmatriculare- CT 21 PCC



anul fabricaţiei – 2001



nr. de identificare – UU1R1171112970021

Valoarea primei de casare este de 6500 lei, iar diferenţa până la acoperirea integrală a preţului
de achiziţionare a unui autorturism nou va fi suportată 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.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii unei sume de bani catre Scoala
Gimnaziala ,,Gheorghe Lazar’’Corbu.
Iniţiator – Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. Senior
Accounting Services si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul

supus aprobarii.
Se discuta despre dezinsectie, domnului consilier Lemnaru Eugen suma i se pare prea mica,
iar domnul Halici Vasile intreaba cum si-a permis doamna diector sa faca deratizare.
Se hotaraste in unanimitate ca la urmatoarea sedinta sa prezinte selectia de oferte organizata
pentru deratizare, dezinfectie, lemnele de foc.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 4 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
In continuare, se trece la Capitolul ,,Diverse’’:
1. Cererea domnului Chirila Sergiu inregistrata cu nr.2846/25.04.2013 prin care solicita
concesionarea spatiului din Vadu pentru infiintarea unui Cabinet Medical Individual de
Medicina de Familie.
In urma supunerii la vot se aproba in unanimitate de voturi.
2. Cererea S.C. PETROSEPT TRANS S.R.L. inregistrata cu nr.3290/14.05.2013 prin care
solicita prelungirea contractului de inchiriere pentru o perioada de un an.
In urma supunerii la vot se aproba in unanimitate de voturi.
3. Cererea domnului Ionescu Vasile inregistrata cu nr.2760/23.04.2013 prin care solicita
cumpararea imobilului in care locuieste cu chirie.
In urma supunerii la vot se aproba in unanimitate de voturi.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Galbinasu Ion

jr.Sotreanu Mirela

ROMÂNI A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A
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NR………./11.06.2013

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 11.06.2013, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna iunie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.127/07.06.2013 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.124/07.06.2013 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.125/07.06.2013.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Galbinasu Ion desemnat preşedinte de şedinţă.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
extraordinara din data de 27.05.2013. 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 rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pentru anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei - cadru de închiriere a spaţiilor disponibile
din unităţile de învăţământ de pe raza teritorial-administrativă a comunei Corbu
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar ;
3. Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatorul proiect de hotarare:
1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru achizitionarea de carti pentru
premiile ce vor fi acordate elevilor din cadrul unitatilor de invatamant de pe raza 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 pentru anul 2013.

Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar ;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. Senior
Accounting Services 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 hotarare privind aprobarea Metodologiei - cadru de închiriere a spaţiilor
disponibile din unităţile de învăţământ de pe raza teritorial-administrativă a comunei
Corbu.
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 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 hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru achizitionarea de carti
pentru premiile ce vor fi acordate elevilor din cadrul unitatilor de invatamant de pe raza
comunei Corbu.
Iniţiator – Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. Senior
Accounting Services 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. Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen propune schimbarea gazonului de la balonul
sportiv din Corbu .
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi propunerea domnului consilier
Lemnaru Eugen.
2. Domnul presedinte prezinta consilierilor Raportul semestrial nr.4052/10.06.2013 intocmit
de doamna Brabete Ioana referent cu atributiuni de asistenta sociala in cadrul Primariei
comunei Corbu referitor la situatia asistentilor personali .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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Nr.160/03.07.2013

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 03.07.2013, 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.138/27.06.2013 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.135/27.06.2013 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.136/27.06.2013.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Marin Cornel desemnat preşedinte de şedinţă in
unanimitate de voturi, in urma supunerii la vot.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
extraordinara din data de 11.06.2013. 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 rezilierii 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
2. Proiect de hotarare privind 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;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pentru anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar ;
4. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar ;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar

6. Proiect de hotarare privind retragerea unor procese-verbale de atribuire in folosinta gratuita
conform prevederilor art.5 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personala.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
7.Proiect de hotarare privind aprobarea modelului Contractului de voluntariat pentru personalul
S.V.S.U.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
8. Proiect de hotarare privind reglementarea activitatilor de colectare de fonduri de la populatie de
catre reprezentanti ai asociatiilor/fundatiilor;
Initiator- Nistorache Nicusor-consilier;
9. Proiect de hotarare privind executarea investitiei-lucrari de racordare la reteaua de apa potabila
pentru cimitirele situate pe raza comunei Corbu, judetul Constanta;
Initiator- Nistorache Nicusor-consilier;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
11. Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatorul proiect de hotarare:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.6/30.01.2013 pentru aprobarea modificarii si
completarii H.C.L. nr. 109/29.11.2012 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2013 in comuna Corbu, judetul Constanta.
Iniţiator – Gălbinaşu Marian- primar
În urma supunerii la vot a fost aprobată cu unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi
a sedintei.
In deschiderea sedintei, se trece la alegerea presedintelui de sedinta :
1 . Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Doamna secretar 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 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.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii 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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, vor fi reziliate contractele de concesiune datorita retragerii conform art.9 din
Contractul de concesiune pentru urmatorii beneficiari: Tascu Alexandru, Cobzaru Anca Cristina,
Cobzaru Florin si Ionescu Vasilica.
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 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
primarului 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:
- Zaharia Adriana - 447 mp; Stancu Adrian -510 mp si Cojocaru Ruben -343 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 aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pentru anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar ;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. Senior
Accounting Services 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 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
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.
6. Proiect de hotarare privind retragerea unor procese-verbale de atribuire in folosinta
gratuita conform prevederilor art.5 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea 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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, vor fi reziliate procesele-verbale de atribuire in folosinta gratuita pentru urmatorii
beneficiari: Petre Adrian.
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 modelului Contractului de voluntariat pentru
personalul S.V.S.U.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de domnul Ciuciuleaca
Stan- sef al S.V.S.U. 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.
8. Proiect de hotarare privind reglementarea activitatilor de colectare de fonduri de la
populatie de catre reprezentanti ai asociatiilor/fundatiilor;
Initiator- Nistorache Nicusor-consilier;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de Compartimentul
Juridic 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.
9. Proiect de hotarare privind executarea investitiei-lucrari de racordare la reteaua de apa
potabila pentru cimitirele situate pe raza comunei Corbu, judetul Constanta;
Initiator- Nistorache Nicusor-consilier;
Domnul 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 nefavorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost respins cu 3 voturi ,,pentru”
(Nistorache Nicusor, Bobes Dan si Misea Georgeta); 0 abţineri şi 12 voturi ,,împotrivă” din cei
15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
10. 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 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.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.6/30.01.2013 pentru aprobarea
modificarii si completarii H.C.L. nr. 109/29.11.2012 referitoare la stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2013 in comuna Corbu, judetul Constanta.
Iniţiator – Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Taxe si
impozite 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.
Se trece la Capitolul ,,Diverse’’:
1.Cererea inregistrata la Primaria Corbu sub nr.4493/28.06.2013 depusa de Romtelecom SA prin
care solicita instalarea unui echipament indoor in cadrul Caminului Cultural din Corbu.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi solicitarea.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Marin Cornel

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr.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.176/23.07.2013

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 23.07.2013, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna iulie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.151/18.07.2013 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.162/18.07.2013 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.163/18.07.2013.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Marin Cornel desemnat preşedinte de şedinţă
conform H.C.L. nr.55/03.07.2013.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 03.07.2013. 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 modificarii organigramei si a statului de functii din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani pentru achizitionarea de combustibil
pentru masinile din cadrul Compartimentului Salubrizare.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
3.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului-cadru de prestare a serviciului de
salubrizare in comuna Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5. 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
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pentru anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar

7. Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.
In deschiderea sedintei, se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de Compartimentul
Juridic 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.
2. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani pentru achizitionarea de
combustibil pentru masinile din cadrul Compartimentului Salubrizare.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de Compartimentul
Salubrizare 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.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului-cadru de prestare a
serviciului de salubrizare in comuna Corbu.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de Compartimentul
Juridic 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.
4. 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 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.

5. 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
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.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pentru anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. Senior
Accounting Services 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 inregistrata la Primaria Corbu sub nr.5138/23.07.2013 depusa de doamna Ursu
Mioara Lenuta prin care solicita acordul pentru amenajarea terenului proprietate
personala pentru pista de zbor .
Urmare a supunerii la vot, cererea se va amana pentru o sedinta ulterioara, in vederea stabilirii
cadrului legal.
2. Cererea inregistrata la Primaria Corbu sub nr.5107/22.07.2013 depusa de S.C.AMIR
A.SHIPPING LTD S.R.L. prin care solicita concesionarea suprafetei de 45751 mp in Hb
525 .
Urmare a supunerii la vot, cererea se va amana pentru o sedinta ulterioara, in vederea
identificarii terenului.
3. Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen aduce la cunostinta consilierilor numele firmei de
cadastru care va face parte din Comisia de inventariere a terenurilor constituita conform
Legii nr.165/2013, precizand ca este vorba de S.C. TOPOCAD SERV S.R.L.
Domnul primar intervine si mentioneaza ca aceasta lucrare de identificare a terenurilor va fi
realizata in colaborare si cu S.C.Car Top S.R.L., ambele firme urmand sa lucreze la acest
proiect si de asemenea, il mandateaza pe domnul viceprimar sa semneze contractul de prestari
servicii .
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate propunerea domnului primar.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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Nr.192/12.08.2013

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 12.08.2013, 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.173/05.08.2013 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.178/05.08.2013 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.179/05.08 2013.
Şedinţa de astăzi va fi deschisă de domnul Marin Cornel desemnat preşedinte de şedinţă
conform H.C.L. nr.55/03.07.2013.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
extraordinara din data de 23.07.2013. 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 organizarii unei licitatii publice in vederea concesionarii
terenului in suprafata totala de 1486,62 mp situat in zona PUZ Vadu, comuna Corbu in vederea
edificarii unui complex turistic.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
2. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite în temeiul art.15
lit.,,c” din Legea nr.50/1991, republicată datorită nerespectării publicaţiilor asumate prin contract.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar 3.
Proiect de hotarare privind concesionarea, fără licitaţie publică a unor terenuri intravilane care fac
parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa în temeiul prevederilor art.15 lit.,,c”
din Legea nr.50/1991, republicată.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar 4.
Proiect de hotarare privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a obiectivului
,,Parc Cismea zona Sud’’.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Ajuta grupurile vulnerabile din comunitatea
ta!”
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pentru anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar

7. Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.
In deschiderea sedintei, se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea
concesionarii terenului in suprafata totala de 1486,62 mp situat in zona PUZ Vadu, comuna
Corbu in vederea edificarii unui complex turistic.
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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Domnul primar explica consilierilor ca este vorba de concesionarea terenului in suprafata totala
de 1486,62 mp situat in zona PUZ Vadu, comuna Corbu in vederea edificarii unui complex
turistic.De asemenea, mai arata ca documentatia de participare la licitatie ( studiu de oportunitate,
caiet de sarcini si instructiuni de participare) va fi supusa ulterior aprobarii Consiliului Local.
Taxa de inscriere la licitatie este in cuantum de 700 lei, garantia de participare este de 1.000
lei iar caietul de sarcini este de 300 lei.
Pretul de pornire la licitatia publica precum si redeventa vor fi stabilite conform raportului de
evaluare care ulterior intocmirii va fi supus aprobarii Consiliului 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.
2. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite în temeiul
art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, republicată datorită nerespectării publicaţiilor 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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Astfel, vor fi reziliate contractele de concesiune datorita retragerii conform art.9 din
Contractul de concesiune pentru urmatorii beneficiari: Maniga Paraschiva, Grumezecu Nicolae
Ciprian, Pasaliuc Andreea Florentina si Ifrim Gabriel.
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 concesionarea, fără licitaţie publică a unor terenuri
intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa în
temeiul prevederilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, republicată.
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
primarului 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:
Priemschi Laura Alexandra, Moroianu Romica, Adam Monica, Gutu Catalina Ioana, Doicaru
Florin, Draghici Ovidiu.
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. Nicolae, Matei Claudiu si Nita Vasile.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a obiectivului ,,Parc
Cismea zona Sud’’.
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
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Domnul primar arata ca este vorba de statia de pompare din parcul Cismea Corbu de Sus unde
s-a solicitat aviz de bransare pentru proiecatrea si executia unui transformator nou iar cheltuielile
pentru realizarea investitiei in cuantum de 90.000 lei vor fi suportate 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.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Ajuta grupurile vulnerabile din
comunitatea ta!”
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de Compartimentul
Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de
specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul primar explica consilierilor ca valoarea totala a proiectului este in cuantum de
11.130.750,00 lei din care suma de 155.830,50 lei reprezinta cofinantarea proiectului “Ajuta
grupurile vulnerabile din comunitatea ta!”reprezentand contributia solicitantului.
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 rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pentru anul 2013.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. Senior
Accounting Services 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 inregistrata la Primaria Corbu sub nr.5455/31.07.2013 depusa de S.C. ALYSSA
A FISH FARM S.R.L. prin care solicita concesionarea suprafetei de 45751 mp in Hb 525
.
Urmare a supunerii la vot, cererea se aproba in unanimitate, urmand sa se intocmeasca planul
de situatie si sa de demareze procedurile pentru organizarea licitatiei in vederea concesionarii
terenului.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Marin Cornel

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr.Sotreanu Mirela

