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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 02.10.2014, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna octombrie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.186/26.09.2014 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului din 26.09.2014 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului din 26.09.2014.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsid domnul Vartolomei Eugen.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din luna septembrie. 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, 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 alegerea presedintelui de sedinta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pe anul 2014, trimestrul IV.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local
de Urbanism aferent P.U.Z. – „Introducere în intravilan şi lotizare pentru realizarea unui complex
turistic” beneficiar Primaria comunei Corbu, investitor Menadi Anisoara.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15
lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri
intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15 lit.c) ale
Legii nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Ordine
Interioara (R.O.I.) al aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind punerea la dispoziția Proiectului“ Executarea branşamentelor de apă
şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa” a terenurilor, bunurilor și străzilor,

pentru execuția lucrărilor aferente acestuia.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului,, Dezvoltarea incluziunii sociale pentru o viata
mai buna.’’
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi investiţiilor propuse în localitatea Corbu prin Proiectul „Executarea
branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa”.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia lucrarii ,,Racordare la reteaua electrica a
gospodariilor din comuna Corbu’’ a terenurilor care se afla in domeniul public al comunei Corbu
pentru executia lucrarilor aferente acesteia.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
12. Proiect de hotarrae privind aprobarea anulării numărului cadastral 916, precum şi sistarea cărţii
funciare nr. 17979 având ca obiect terenul în suprafaţă de 1.081,24 mp situat în localitatea Corbu,
str. Bisericii, nr. 18, comuna Corbu, jud. Constanţa.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament
Local de Urbanism aferent P.U.Z. – „Introducere în intravilan (trup izolat) si parcelare terenansamblu rezidential(locuire si dotari aferente).
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
14. Proiect de hotarare privind vanzarea prin negociere directa catre S.C. LASCU BROS S.R.L. a
unui teren extravilan situat in parcelele 305/1 si 306 din comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Stanciu Gheorghe -viceprimar;
15. 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 alegerea presedintelui de sedinta.
Iniţiator- Gălbinaşu Marian- primar
Se fac propuneri in vederea desemnarii consilierului local care va conduce sedintele de
consiliu pentru urmatoarele 3 luni. D-na Misea Georgeta propune pe doamna consilier Fricosu
Elena.
Urmare a supunerii la vot, este desemnata doamna Fricosu Elena in unanimitate de voturi
care va conduce sedintele Consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta pentru o
perioada de 3 luni.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pe anul 2014, trimestrul IV.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament
Local de Urbanism aferent P.U.Z. – „Introducere în intravilan şi lotizare pentru realizarea
unui complex turistic” beneficiar Primaria comunei Corbu, investitor Menadi Anisoara.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 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 rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul
art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu 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, vor fi reziliate contractele de concesiune datorita retragerii conform art.9 din
Contractul de concesiune pentru urmatorii beneficiari: Draghici Ovidiu Nicolae, Sava Valentina,
Hobu Marian Danut, Cocolos Alexandru Nicolae si Pivniceru Ionut.
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 concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri
intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15
lit.c) ale Legii nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu 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, vor fi atribuite terenuri in temeiul Legii nr.50/1991, urmatorilor beneficiari:
Andrusca Florentina, Ene Alin Cristian, Bitan Florin Constantin si Radulescu Andrei.
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 modificarii si completarii Regulamentului de
Ordine Interioara (R.O.I.) al aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu,
judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate
au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.

Doamna secretar Sotreanu Mirela explica consilierilor ca este vorba de introducerea unui nou
capitol “Masuri de protectie sociala reglementate de O.U.G. nr. 96/2003” in Regulamentul de
Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa
aprobat prin H.C.L. NR. 78/30.08.2012.
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 acordarii unor ajutoare de urgenta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca,
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Astfel, se propune acordarea unor ajutoare de urgenta urmatoarelor persoane:
- Spataru Nicoleta –suma de 500 lei/luna pe perioada frecventarii scolii de catre fiica sa Spataru
Catalina Georgiana in vederea achizitionarii abonamentului pe ruta Corbu-Constanta si retur.
- Ismana Florentina - suma de 500 lei/luna pe perioada frecventarii scolii de catre fiul sau Ismana
Mihai Gabriel in vederea achizitionarii abonamentului pe ruta Corbu-Constanta si retur.
-Visan Cristinel-suma de 25.000 lei in vederea decontarii costului interventiei chirurgicale;
-Iorgu Marius Gheorghe-suma de 1.000 lei pentru tratamentul sotiei sale Iorgu Georgeta grav
bolnava;
-Croitoriu Lavinia- suma de 500 lei/luna pe o perioada de 6 luni pentru achizitionare lapte praf
pentru copilul minor Scutariu Ile Gabriel in varsta de 2 luni.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
8. Proiect de hotarare privind punerea la dispoziția Proiectului“ Executarea branşamentelor
de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa” a terenurilor,
bunurilor și străzilor, pentru execuția lucrărilor aferente acestuia.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului,, Dezvoltarea incluziunii sociale pentru
o viata mai buna.’’
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului 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
2.157.225 lei, echivalentul a 490.000 euro, iar suma de 43.145 lei pentru cofinantarea proiectului!”
Dezvoltarea incluziunii sociale pentru o viata mai buna’’ reprezinta contributia solicitantului.
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.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi investiţiilor propuse în localitatea Corbu prin Proiectul „Executarea
branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa”.
Initiator-Galbinasu 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.
Valoarea totala a proiectului ,,Executarea bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare
in regiunea Constanta-Ialomita este de 4.480.302 lei (inclusiv T.V.A.) si de 1.011.469 euro
(inclusiv T.V.A.). Prin acest proiect se propune executarea a 25 de bransamente de apa si 837
racorduri de canalizare.
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.
11. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia lucrarii ,,Racordare la reteaua electrica
a gospodariilor din comuna Corbu’’ a terenurilor care se afla in domeniul public al comunei
Corbu pentru executia lucrarilor aferente acesteia.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea anulării numărului cadastral 916, precum şi
sistarea cărţii funciare nr. 17979 având ca obiect terenul în suprafaţă de 1.081,24 mp situat
în localitatea Corbu, str. Bisericii, nr. 18, comuna Corbu, jud. Constanţa.
Initiator-Galbinasu 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.
De asemenea, se supune aprobarii si dezmembrarea imobilului -teren in suprafata de 1559 mp
situat in comuna Corbu, str.Principala nr.75 avand nr.cadastral 106709 astfel:
- nr.cadastral 112351 –Lot 1 in suprafata de 1250 mp
- nr.cadastral 112352 –Lot 2 in suprafata de 309 mp;
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.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal +
Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. – „Introducere în intravilan (trup izolat) si

parcelare teren-ansamblu rezidential(locuire si dotari aferente).
Initiator-Galbinasu 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.
De asemenea, se supune aprobarii si introducerea in intravilan a suprafetei de 17.500 mp situata
în extravilanul comunei Corbu în sola 111, parcela A571/34 şi A571/35 lot 1, aflată în proprietatea
privată a numitilor Podiuc Vladimir Alexandru şi Alina Ştefania, Neagu Andrei Vasile şi Viana
Jenifer Elena, Woinarovski Andrei şi Cristina Mihaela, Anghel Laurenţiu Petre şi Silvia, Neagu
Lucian Gabriel şi Amalia Sofia, Enache Adrian şi Ruxandra Gabriela, Gruia Gelu Alexandru şi
Cristina Nicoleta, Rolea Sorinel şi Fabiola, Lapoviţă Pavel şi Ana, Nedelcu Anişoara şi Torino
Cosimo, Aron Cristea şi Elena.
Dupa aprobare, in vederea efectuarii modificarilor in evidentele cadastrale, prin grija
beneficiarului se va transmite O.C.P.I. Constanta hotararea insotita de documentatia de aprobare a
P.U.Z.
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.
14. Proiect de hotarare privind vanzarea prin negociere directa catre S.C. LASCU BROS
S.R.L. a unui teren extravilan situat in parcelele 305/1 si 306 din comuna Corbu, judetul
Constanta.
Initiator-Stanciu Gheorghe -viceprimar;
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.
Doamna Ionita Simona Madalina, invitata in cadrul sedintei explica consilierilor locali ca in
luna decembrie 2013 s-a adoptat hotararea de vanzare a terenului in suprafata de 9,17 ha catre S.C.
LASCU BROS S.R.L., ulterior Institutia Prefectului-judetul Constanta a atacat-o in instanta pe
motiv ca domnul Lascu nu a fost constructor de buna-credinta.
Avand in vedere faptul ca hotararea a fost atacata de Prefectura, existand dosar in instanta, in
luna august 2014, consiliul local Corbu a revocat aceasta hotarare.
Doamna Ionita a mai precizat ca intre timp, Lascu a dovedit ca este constructor de buna
credinta, astfel incat se va relua procedura de vanzare a terenului la care domnul Halici Vasile
raspunde ca el nu este de acord cu vanzarea acestui teren la care domnul primar arata ca domnul
Lascu doreste sa devina proprietar, vrea sa investeasca acolo prin ridicarea unui complex turistic
care va cuprinde pescuit, calarie, agricultura bio, cu spatii de cazare.
Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen intervine si arata ca trebuie sa sprijinim investitorii,
nu trebuie sa-i indepartam, in acest mod colectand bani la bugetul local.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” 2
abţineri (Cojocaru si Bobes Dan) şi 2 voturi ,,împotrivă” (Halici Vasile) din cei 14 consilieri
prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
In continuarea sedintei, se trece la Capitolul ,,Diverse’’:
1) Doamna presedinte citeste cererile depuse de Robaciu Victor, Ruta Daniel Gabriel si
Lumanare Vasile prin care solicita concesionarea imobilelor pe care le utilizeaza reprezentand

magazii pentru a desfasura activitati de depozitare utilaje si cereale .
Domnul primar explica ca este vorba de magaziile preluate de la sefii de asociatie la desfiintarea
C.A.P.-urilor si ca aceste constructii trebuie cadastrate si intabulate, dupa care le vom concesiona,
inchiria.
Domnul Cojocaru Gheorghe intervine si arata ca la desfiintarea C.A.P-urilor s-au incheiat
protocoale de predare-primire a magaziilor, insa acestea nu mai exista.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi concesionarea, inchirierea
magaziilor cu respectarea procedurilor legale.
2) Cererea d-lui Lami Maurizio administrator al S.C.ITAL FLOR 2003 S.R.L. inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.6633/08.09.2014 prin care solicita inchiderea spatiului din fata
magazinului pentru siguranta si expunere marfa .
Urmare a supunerii la vot, cererea este respinsa in unanimitate de voturi.
3) Cererea doamnei Borzia Ioana Manuela administrator al S.C.ZOGIC FARM S.R.L.
inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.6845/16.09.2014 prin care solicita punerea la
dispozitie a unui spatiu in sat Vadu pentru deschiderea unui punct de lucru farmaceutic.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi cererea, locatia fiind cele doua
camere din cadrul Caminului Cultural Vadu.
4)Cererea preotului paroh Ciocanel Viorel Marian inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.5985/14.08.2014 prin care solicita achizitionarea unei centrale termice pentru incalzirea
bisericii.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Fricosu Elena

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela
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Nr.8931/02.12.2014

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 02.12.2014, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna decembrie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.229/27.11.2014 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.8834/27.11.2014 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului din 27.11.2014.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela si domnul primar Galbinasu
Marian.
Doamna presedinte supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea insusirii unor rapoarte de evaluare asupra unor terenuri
care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15
lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei comunei Corbu la finantarea proiectului
,,Executarea bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare in regiunea ConstantaIalomita.’’
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind trasmiterea in folosinta gratuita a unor terenuri aflate in domeniul
public al comunei Corbu catre Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului de iluminat public pe raza comunei Corbu,
judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional nr.13 la contractul de prestari
servicii de deszapezire si combaterea lunecusului nr.2554/18 din 29.12.2001.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pe anul 2014, trimestrul IV.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
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 insusirii unor rapoarte de evaluare asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu 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 .
Se fac discutii referitoare la rapoartele de evaluare supuse aprobarii consiliului local, domnul
Halici Vasile precizand ca valorile din zona islaz sunt prea mici in comparatie cu pretul terenurilor
din zona, ca acum cativa ani erau mai mari, insa domnul primar explica ca este vorba de valoarea
redeventei pentru concesiune, care se plateste anual, ulterior pentru vanzarea acestor terenuri se
va intocmi un nou raport de evaluare pentru cumparare care va fi supus aprobarii consiliului local.
Domnul consilier Halici Vasile, impreuna cu Misea Georgeta si Nistorache Nicusor aduc la
cunostiinta consilierilor ca sunt de acord cu acest proiect de hotarare cu conditia ca la momentul
vanzarii acestor terenuri sa se supuna aprobarii consiliului local rapoartele de evaluare pentru
vanzare.
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 in temeiul
art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei comunei Corbu la finantarea
proiectului ,,Executarea bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare in regiunea
Constanta-Ialomita.’’
Initiator-Galbinasu 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.
Domnul primar precizeaza ca este vorba de alocarea din bugetul local al comunei Corbu a c/v
in lei a sumei de 7.454,60 euro, reprezentand cofinantarea proiectului ,,Executarea bransamentelor

de apa si a racordurilor de canalizare in regiunea Constanta-Ialomita’’.Valoarea in lei va fi stabilita
la cursul euro de la data semnarii Contractului de Finantare.
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 trasmiterea in folosinta gratuita a unor terenuri aflate in
domeniul public al comunei Corbu catre Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.
Initiator-Galbinasu 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.
Domnul primar explica ca la solicitarea A.R.B.D.D. nr.28552/28.11.2014 inregistrata la
Primaria comunei Corbu cu nr.8887/28.11.2014 a initiat acest proiect de hotarare prin care propune
darea in folosinta gratuita catre Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a unor terenuri
in suprafata totala de 1,96 mp situate in parcela Nm 539 ( zona de acostament a drumului de
exploatare dintre localitatea Vadu si grindul Chituc-la intersectia drumurilor de exploatare Nm
522/1 si Nm 539/149), aflate in domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta, pe toata
durata existentei constructiilor care urmeaza a fi amplasate.
Terenurile se atribuie in vederea amplasarii pe teritoriul comunei Corbu a 2 panouri de
informare si de semnalizare a zonelor strict protejate de pe teritoriul A.R.B.D.D. in cadrul
investitiei ,,Delta Dunarii-Paradisul Proape Pierdut! Campanie de informare si de constientizare
cu privire la protejarea biodiversitatii Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.’’- Proiect finantat prin
POS Mediu.
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 infiintarea Serviciului de iluminat public pe raza comunei
Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu 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.
Domnul primar explica ca prin infiintarea acestui serviciu de iluminat public pe raza comunei
Corbu noi preluam administrarea acestui serviciu, urmeaza sa inventariem toti stalpii de iluminat
din comuna, extinderile de retea care s-au realizat cu bani din bugetul local al comunei, toate aceste
bunuri urmand sa treaca in domeniul public al comunei. De asemenea, mai arata ca primaria
Craiova a infiintat acest serviciu.
Domnul consilier Marin Cornel intervine si arata ca se va da drumul la centrala eoliana,
urmand a produce noi energia electrica, incheindu-se si un contract de furnizare a energiei electrice
in acest sens.
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 incheierii actului aditional nr.13 la contractul de
prestari servicii de deszapezire si combaterea lunecusului nr.2554/18 din 29.12.2001.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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.
Domnul primar explica ca avand in vedere adresa R.A.J.D.P. Constanta nr.10525/14.11.2014
inregistrata la Primaria comunei Corbu cu nr.8773/25.11.2014 prin care ne comunica actul
aditional nr.13 la contractul de prestari servicii de deszapezire si combaterea lunecusului
nr.2554/18 din 29.12.2001 a initiat acest proiect de hotarare.
Valoarea minima a
actului aditional pentru iarna 2014-2015 este de 19.992,71 lei, din care T.V.A. 3.869,56 lei, aceasta
putand fi mai mare in functie de situatia reala de actionare cu mijloace de deszapezire si
combaterea lunecusului in perioada de iarna.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu 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 de catre doamna Misea Georgeta sa fie desemnat presedinte de sedinta domnul
consilier Nistorache Nicusor .
Doamna Fricosu Elena il propune presedinte de sedinta pe domnul Marin Cornel.
Urmare a supunerii la vot, este desemnat domnul Nistorache Nicusor astfel incat proiectul
de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 1 abţinere şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15
consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pe anul 2014, trimestrul IV.
Initiator-Galbinasu 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.
In continuarea sedintei, se trece la Capitolul ,,Diverse’’:
1) Cererea d-lui Stelian Virgil administrator al S.C.STELMAR STAR S.R.L. inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.8932/02.12.2014 prin care solicita inchirierea spatiului disponibil

din statia de autobus pentru comercializarea de materiale pirotehnice clasa IA..
Urmare a supunerii la vot, cererea este respinsa in unanimitate de voturi.
2) Adresa Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu nr.1114/02.12.2014 inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.8925/02.12.2014 prin care solicita alocarea unei sume de 6.000
lei pentru organizarea unor spectacole de Craciun.
Urmare a supunerii la vot, se propune in unanimitate de voturi alocarea sumei de 2.000 lei,
tinand cont ca se vor oferi si pachete copiilor din toate unitatile de invatamant din Corbu, pentru
acestea fiind aprobata suma de 20.000 lei.
In inchiderea sedintei, domnul Halici Vasile reia problema necesitatii achizitionarii unei freze
pentru deszapezire, iar domnul consilier Bostina Dragos arata ca putem achizitiona si o freza
second hand care este mai ieftina decat una noua, a gasit oferte in acest sens pe internet si propune
si achizitionarea unei camere de filmat pentru sedintele Consilului local.
Domnul primar explica ca in masura in care legislatia permite, se va proceda la achizionarea
unei freze second hand.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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Nr.8474/13.11.2014

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 13.11.2014, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna noiembrie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.212/07.11.2014 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului din 07.11.2014 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului din 07.11.2014.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, lipsind domnul primar
Galbinasu Marian.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
extraordinara din luna octombrie. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
Doamna 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 pe anul 2014, trimestrul IV.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea insusirii unor rapoarte de evaluare asupra unor terenuri
care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri
intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15 lit.c) ale
Legii nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului – teren
in suprafata de 407672 mp situat in extravilanul comunei Corbu, parcela Ps 248/5.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea inchirierii unor
imobile-constructii si teren aferent situate in comuna Corbu care fac parte din domeniul privat al
comunei Corbu pentru desfasurarea unor activitati de depozitare utilaje agricole si cereale.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
7. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii si modificarii H.C.L. nr.93/26.09.2013
privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul public al comunei Corbu,
judetul
Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate aferent proiectului :Intocmire

P.U.Z.-Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren pentru construirea unui ansamblu
rezidential
(locuire
si
dotari
aferente).
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9.
Proiect de hotarare privind modificarea anexei H.C.L. nr.101/02.10.2014 referitoare la punerea la
dispoziția Proiectului“ Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în
regiunea Constanţa – Ialomiţa” a terenurilor, bunurilor și străzilor, pentru execuția lucrărilor
aferente acestuia.
InitiatorGalbinasu
Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind angajarea unui aparator pentru a reprezenta interesele primarului si
ale Consiliului local Corbu in dosarul civil nr.8742/212/2014 aflat pe rolul Judecatoriei Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Proiect de hotarare privind modificarea anexei H.C.L. nr.41/13.03.2009 referitoare la atribuirea
unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu catre S.C. RAJA S.A. in vederea
realizarii investitiei ,,Proiect de modernizare a infrastructurii de apa/apa uzata in judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu
Marian-primar;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a terenului
intravilan in suprafata de 10.000 mp situat in comuna Corbu, str.Cocorilor nr.1, judetul Constanta,
pentru realizarea unui complex turistic si nautic.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in
suprafata de 48 mp situat in comuna Corbu, str.Pacii nr.4 catre domnul Rosca Eugen-Gabriel.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractelor de furnizare a energiei electrice
nr.2644/30.09.2014 si nr.2645/30.09.2014 incheiate intre S.C. Enel Energie S.A. si comuna Corbu,
judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie
Dobrogea S.A.a unor suprafete de teren in vederea realizarii lucrarii ,,Alimentare cu energie
electrica, statii de pompare ape uzate 1 si 2’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
16. Proiect de hotarare privind conferirea tilului de ,,cetatean de onoare al comunei Corbu’’
domnului Wolfgang J.Leeb.
Initiator-Lemnaru Banu Eugen-consilier;
17. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15
lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
18. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani pentru 1 decembrie si sarbatorile de
iarna.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
19. 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 rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pe anul 2014, trimestrul IV.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 Halici Vasile propune sa achizitionam o freza necesara pentru deszapezire

la care domnul Lemnaru Banu Eugen raspunde ca nu sunt bani anul acesta, in 2015 se va avea in
vedere achizitionarea acesteia, explica ca sunt scumpe, costa in jur de 50.000 euro, trebuie sa fie
performanta, sa ne putem amortiza cheltuielile.
Domnul Marin Cornel intervine si propune ca pentru inceput sa luam o lama care se monteaza
la masina de gunoi deoarece freza costa mult.
In continuare, se fac discutii referitoare la rectificarea bugetara, se citeste lista de investitii care
s-au realizat de la bugetul local pentru anul acesta propusa pentru aprobare.
Domnul Scarlat spune ca trebuie achizitionate 2 km de parazapezi pentru iarna aceasta.
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 insusirii unor rapoarte de evaluare asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu 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
Se fac discutii referitoare la rapoartele de evaluare supuse aprobarii consiliului local, domnul
Halici Vasile precizand ca valorile din zona islaz sunt prea mici in comparatie cu pretul terenurilor
din zona.
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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de Compartimentul Taxe
si impozite si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus
aprobarii.
Doamna secretar aduce la cunostiinta consilierilor ca taxele si impozitele pentru anul 2015
raman la nivelul celor de anul acesta.
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 concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri
intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15
lit.c) ale Legii nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali

în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului
– teren in suprafata de 407672 mp situat in extravilanul comunei Corbu, parcela Ps 248/5.
Initiator-Galbinasu 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.
Doamna secretar explica ca avand in vedere Planul de amplasament si delimitare a imobilului
cu propunere de dezlipire intocmit de S.C.TOPOCAD SERV S.R.L. se va dezmembra parcela Ps
248/5, tarla 51, numar cadastral 112.346 in doua loturi astfel: lot 1 in suprafata de 31807 mp situat
in parcela Ps 248/5/1 –nr.cadastral 112358 si lot 2 in suprafata de 375865 mp situat in parcela Ps
248/5/2 –nr.cadastral 1123599 .
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
inchirierii unor imobile-constructii si teren aferent situate in comuna Corbu care fac parte
din domeniul privat al comunei Corbu pentru desfasurarea unor activitati de depozitare
utilaje agricole si cereale.
Initiator-Galbinasu 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.
Domnul Marin Cornel intreaba de ce sunt scoase la licitatie si terenuri libere alaturi de cei
care detin magaziile fostelor C.A.P.-uri.
Invitata in cadrul sedintei, doamna Raicu Aneta explica ca s-a avut in vedere scoaterea la
licitatie a mai multor imobile pentru ca sunt numeroase solicitari in acest sens, sunt interesati sa
cumpere teren si alte persoane care nu folosesc magaziile C.A.P.-urilor.
Se supune aprobarii consiliului local intocmirea documentatiei cadastrale, a documentatiei de
licitatie (caiet de sarcini, studiu de oportunitate) precum si a raportului de evaluare pentru imobilele
prevazute, care ulterior intocmirii vor fi supuse aprobarii Consiliului Local.
Durata inchirierii este de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii prin hotararea 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, cu conditia sa fie scoase la licitatie doar suprafetele de teren aferente magaziilor, nu si
cele libere.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii si modificarii H.C.L.
nr.93/26.09.2013 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul
public
al
comunei
Corbu,
judetul
Constanta.
Initiator-Galbinasu 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.
Doamna secretar explica ca se suplimenteaza bunurile din domeniul public cu bunurile
prevazute in anexa la proiectul de hotarare.
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 avizului de oportunitate aferent proiectului
:Intocmire P.U.Z.-Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren pentru
construirea
unui
ansamblu
rezidential
(locuire
si
dotari
aferente).
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
9. Proiect de hotarare privind modificarea anexei H.C.L. nr.101/02.10.2014 referitoare la
punerea la dispoziția Proiectului“ Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de
canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa” a terenurilor, bunurilor și străzilor, pentru
execuția lucrărilor aferente acestuia.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
10. Proiect de hotarare privind angajarea unui aparator pentru a reprezenta interesele
primarului si ale Consiliului local Corbu in dosarul civil nr.8742/212/2014 aflat pe rolul
Judecatoriei Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului juridic si
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca,
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
11. Proiect de hotarare privind modificarea anexei H.C.L. nr.41/13.03.2009 referitoare la
atribuirea unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu catre S.C.
RAJA S.A. in vederea realizarii investitiei ,,Proiect de modernizare a infrastructurii de

apa/apa uzata in judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu 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.
Doamna secretar explica ca se va modifica anexa H.C.L. nr.41/2009 in sensul ca la pozitia nr.4
se va inscrie corect: teren intravilan in suprafata de 250 mp situat pe str.Ogorului nr.9 iar celelalte
prevederi ale H.C.L. nr.41/13.03.2009 raman neschimbate.
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 vanzarii prin licitatie publica deschisa a terenului
intravilan in suprafata de 10.000 mp situat in comuna Corbu, str.Cocorilor nr.1, judetul
Constanta, pentru realizarea unui complex turistic si nautic.
Initiator-Galbinasu 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.
Doamna secretar explica ca se supune aprobarii documentatia pentru scoaterea la licitatie
publica deschisa a terenului intravilan in suprafata de 10.000 mp situat in comuna Corbu,
str.Cocorilor nr.1, judetul Constanta, pentru realizarea unui complex turistic si nautic, respectiv
studiul de oportunitate, caietul de sarcini si instructiunile de participare la licitatie care prevazute
in anexele nr.1, 2 si 3 parti integrante din proiectul de hotarare.
Pretul de pornire la
licitatie este de 10 euro/mp (fara T.V.A.) conform raportului de valuare intocmit de S.C. GECO
M.E.C.2003 S.R.L.
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 vanzarii prin negociere directa a terenului
intravilan in suprafata de 48 mp situat in comuna Corbu, str.Pacii nr.4 catre domnul Rosca
Eugen-Gabriel.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractelor de furnizare a energiei electrice
nr.2644/30.09.2014 si nr.2645/30.09.2014 incheiate intre S.C. Enel Energie S.A. si comuna
Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

Doamna 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.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre S.C. Enel
Distributie Dobrogea S.A.a unor suprafete de teren in vederea realizarii lucrarii
,,Alimentare cu energie electrica, statii de pompare ape uzate 1 si 2’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
16. Proiect de hotarare privind conferirea tilului de ,,cetatean de onoare al comunei Corbu’’
domnului Wolfgang J.Leeb.
Initiator-Lemnaru Banu Eugen-consilier;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul doamnei secretar si arata ca,
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul Lemnaru Banu Eugen, initiatorul acestui proiect de hotarare explica ca este vorba de
directorul Petromarului, domnul Wolfgang J.Leeb care incheie acum mandatul si propune
acordarea acest titlu drept recunostinta pentru cei 4 ani in care a ajutat comunitatea cu bani, au fost
acordate 5 premii comunei Corbu. De asemenea, mai arata ca in fiecare an, impreuna cu oamenii
de la O.M.V. a adunat gunoaiele din comuna, a dat bani pentru grupurile sanitare de la gradinita,
pentru achizitionarea unui buldoexcavator, s-a implicat in problemele comunitatii ori de cate ori a
fost solicitat.
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 rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul
art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
18. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani pentru 1 decembrie si sarbatorile

de iarna.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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.
Doamna secretar arata ca este vorba de alocarea sumei de 5.000 lei pentru organizarea
evenimentului 1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei in comuna Corbu, judetul Constanta
precum si de suma de 20.000 lei pentru achizitionarea cadourilor de sarbatori tuturor copiilor din
unitatile de invatamant de pe raza 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.
In continuare, se trece la Capitolul,,Diverse’’:
1) Cererile S.C. AZIZ LIVESTOCK S.R.L. nr.20 si 21 din 22.10.2014 inregistrate la
Primaria comunei Corbu sub nr.7875 si 7874 din 22.10.2014 prin care solicita incheierea
unui contract de inchiriere pentru terenul aferent celor 3 puturi detinute de societate precum
si adoptarea unei hotarari de consiliu local prin care un procent de 50% din incasarile
institutiei noastre din furnizarea apei potabile sa revina societatii proprietare a izvorului.
Doamna presedinte citeste cererile si urmare a supunerii la vot, ambele cereri sunt respinse
in unanimitate intrucat nu exista cadrul legal pentru punerea in aplicare.
2) In incheiere, doamna presedinte prezinta cele doua oferte pentru realizarea unui studiu de
fezabilitate pentru reabilitarea drumului Dc 83 care urmare a supunerii la vot sunt respinse
in unanimitate de voturi.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Fricosu Elena

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela
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Nr.9225/12.12.2014

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 12.12.2014, cu ocazia desfasurarii sedintei de indata a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna decembrie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.243/11.12.2014 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului din 11.12.2014 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului din 11.12.2014.
La sedinta de consiliu participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnii consilieri Bobes Dan si Criveanu Jean.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela si domnul primar Galbinasu
Marian.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 02.12.2014. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
Doamna 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 pe anul 2014, trimestrul IV.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
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 rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pe anul 2014, trimestrul IV.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. Senior Accounting
Services .
Domnul primar explica ca la solicitarea Institutiei Prefectului-judetul Constanta a fost
convocata de indata sedinta de consiliu local intrucat se impune de urgenta rectificarea bugetului
de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu pe anul 2014 cu sumele de bani prevazute prin
hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in
favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.
Astfel, se va rectifica bugetul dupa cum urmeaza:
La capitolul VENITURI:
11.02

Sume defalcate de tva............................................................................. + 53 616 lei
11.06
Sume echilibru....................................................................................... -61.000 lei
TOTAL.................................................................................................

– 7384 lei

La Capitolul CHELTUIELI:
Cap.65.10
Cheltuieli personal.................................................................................. + 53 616 lei
Cap.67.20
Bunuri si servicii ...................................................................................... -61.000 lei
___________________________________________________________________
TOTAL

- 7384 lei

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
In continuarea sedintei, la capitolul Diverse se iau in discutie urmatoarele:
1. Se analizeaza ofertele depuse pentru achizitionarea de parazapezi.
Domnul Lemnaru Banu Eugen arata ca ofertele depuse sunt pentru plasa parazapezi si nu sunt
bune pentru ce avem noi nevoie, trebuie doua randuri ca sa faca fata.
Domnul primar explica ca parazapezile costa 27.000 lei (sunt lamele de plasa) la care domnul
Lemnaru spune ca sunt de 1 m, sunt mai mari.
Domnul Lemnaru aduce la cunostinta consilierilor ca s-a interesat de achizitionarea unei freze,
sunt oferte solicitate de S.M.U.R.D., I.S.U. care nici lor nu le-a furnizat aceste utilaje, e vorba de
freze noi, cele vechi nu sunt bune si spune ca in 2015 se vor solicita oferte pentru freza.
Domnul Halici Vasile intervine si explica consilierilor ca lama se blocheaza, nu face fata si
poate fi folosita doar pentru strazile laterale, nu e buna pentru drumurile judetene la care domnul
Lemnaru raspunde ca se va avea in vedere pentru iarna urmatoare, nu pentru aceasta, acum nu dam
bani pentru parazapezi, iar domnul Bostina Dragos nu este de acord cu aceasta propunere.
Domnul primar spune ca pentru iarna aceasta avem buldoexcavatorul, lama si vola care vor
interveni la nevoie iar domnul Lemnaru mai arata ca se va ocupa personal de achizitionarea unei
freze, va strange oferte in acest sens.
Domnul primar explica ca trebuie sa fie o freza multifunctionala, cu tractiune integrala, cu 3
osii care costa peste 125.000 euro fabricate in Belarus.
2. Doamna presedinte de sedinta citeste cererea depusa de Nita Vasile inregistrata cu
nr.9200/11.12.2014 prin care solicita acordarea unui sprijin financiar intrucat a fost
incendiu in apartamentul proprietate personala situat pe str.Sibioarei iar intreg
apartamentul a fost afectat in totalitate.
Domnul Lemnaru Banu Eugen propune sa reparam noi, urmand a se face un deviz cu suma la

care se ridica reparatiile.
Astfel, in urma supunerii la vot se aproba in unanimitate sa suportam noi cheltuielile cu
zugraveala, tencuit, instalatia electrica, tot ce tine de interiorul apartamentului, in baza unui deviz.
3. Doamna presedinte citeste cererea domnului Stelian Virgil inregistrata cu
nr.9084/08.12.2014 prin care solicita ocuparea a 2 mp pe domeniul public pentru a
comercializa artificii .
In urma supunerii la vot, cererea este respinsa in unanimitate de voturi.
4. Doamna presedinte citeste Raportul Semestrial nr.9172/10.12.2014 intocmit de
Compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Corbu.
La finalul sedintei, domnul primar aduce la cunostinta consilierilor ca a gandit o actiune de
voluntariat desfasurata in cadrul Centrului de tineret pe data de 22.12.2014 ora 17,00 unde vor
venii copii care au obtinut medalii la diverse competitii sportive (fotbal, dansuri, karate), cu
rezultate deosebite, vor fi in jur de 100 copii pe care ii vom cunoaste sa-i felicitam pentru
rezultatele obtinute.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Fricosu Elena

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela

