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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 09.02.2015, 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.30/02.02.2015 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr…. din 02.02.2015 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr. ……..din 02.02.2015.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Vaduva Paul si in calitate de invitati participa domnul
Stan Mirel, d-na Condrea Aurelia, d-ul Focuta Gheorghe si Robaciu Victor din partea Asociatiei
Litoral Corbu.
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 de
indata din data de 12.12.2014. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Nistorache Nicusor care a fost desemnat conform
H.C.L. nr.132/02.12.2014 si care va supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe
ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + R.L.U. aferent
P.U.Z. – „ Construire pensiune D+P+1E+M, introducere teren extravilan in intravilan„ parcela A
538/3/1/ tarla 98, in suprafata de 7630 mp beneficiar Primaria comunei Corbu, investitori Chirica
Liliana si Chirica Viorel .
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului :
Intocmire P.U.Z.-in vederea amenajarii a doua campinguri situate in parcelele 594/3/1/1/1 si
594/3/1/1/2 in suprafata totala de 2,8 ha comuna Corbu, judetul Constanta, beneficiari Topa Mircea
Alexandru si Caraman George –Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre S.C. RCS&R.D.S. S.A.a
unor suprafete de teren in vederea realizarii lucrarii ,,Extindere retea subterana si aeriana pentru
furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet si telefonie’’ comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.108/13.11.2014
referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu, judetul
Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Statutului Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta si a Dispozitiilor Generale din contractul de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
Initiator-Galbinasu 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 rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15
lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin contract.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. 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.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
Corbu pentru anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2015-2016 la nivelul
comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului :
Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal -Lotizare sat de vacanta cu specific pescaresc -1’’ in
extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, beneficiari S.C. BLEACK SEA TRANSPORT
S.R.L. si Rusu Cristian Ionut.
Initiator-Stanciu Gheorghe -viceprimar;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului :
Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Lotizare sat vacanta cu specific pescaresc -3’’ in
extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, beneficiari: S.C. BLEACK SEA TRANSPORT
S.R.L., Balta Corneliu, Marin Stefan si Georgeta, Zaif Daniel, Ciocan Gabriel.
Initiator-Stanciu Gheorghe -viceprimar;
13. 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 ale Legii
nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
14. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.93/2013 referitoare la actualizarea
domeniului public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la controlul reproducerii tuturor
cainilor de pe domeniul public sau privat al comunei Corbu.
Initiator- Stanciu Gheorghe -viceprimar;
16. Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.
In continuare, se supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatorul proiect de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a unor contracte de inchiriere
precum si incheierea unor noi contracte in baza O.U.G. nr.34/2013.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi a
sedintei.
In deschiderea sedintei, se da cuvantul invitatilor:
1) Domnul Stan Mirel explica consilierilor ca are concesiune pe str.Ioan Stanei si nu are
curent electric, a ridicat casa si nu o poate finaliza din acest motiv.
Domnul viceprimar Stanciu Gheorghe arata ca a fost in zona impreuna cu domnul Dragoi si cu
reprezentantii S.C. Enel S.A. si au dat ca solutie instalarea unui post trafo care costa 2 mld lei
vechi, mai spune ca a solicitat in nenumarate randuri introducerea curentului in zona de la Enel,
insa nu s-a facut nimic la care domnul Marin Cornel propune sa mai revenim cu o adresa la Enel
si sa solicitam un punct de vedere la fata locului.
Domnul viceprimar arata ca se va mai face o adresa catre Enel pe care o va depune personal la
Enel impreuna cu domnul Dragoi.
Domnul Halici –sa dea Enel o solutie de rezolvare a problemei, sa vina pe teren iar domnul
viceprimar aminteste de legea reformei energiei electrice de vazut si ca exista posibilitatea ca
consumatorii sa incheie contract cu alta firma.
Domnul consilier Bostina intervine si propune sa punem noi stalpii, dar trebuie post trafo de la
Enel si in aceasta situatie, iar domnul Halici spune ca a pus 3 stalpi de beton pe cheltuiala sa, insa
utilitatile trebuie asigurate de Primarie.
In continuare, domnul Stan Mirel cere permisiunea de a se retrage din cadrul sedintei care se
accepta.
2) Se da cuvantul urmatorului invitat doamna Condrea Aurelia care aduce la cunostiinta
consilierilor ca are animale de la Mihai Ion si doreste teren de la Primarie pentru infiintarea
unei ferme.

Domnul consilier Bostina precizeaza ca se va rezilia contractul cu Simioana Ion si se va acorda
teren d-nei Condrea, mai spune ca trebuie sa se puna in aplicare hotararea de consiliu care s-a
adoptat referitoare la cele 2 ha de la pichetul de graniceri care se vor parcela si se vor da
crescatorilor de animale cu licitatie.
Doamna Condrea intreaba consilierii ce sa faca daca cumpara animalele, unde le va tine, cum
va dobandi terenul de la Primarie, iar domnul consilier Marin Cornel raspunde sa cumpere teren
de la persoane private, noi nu avem teren disponibil.
In continuare, doamna Condrea Aurelia cere permisiunea de a se retrage din cadrul sedintei
care se accepta.
3) Se da cuvantul urmatorilor invitati: domnul Focuta Gheorghe si domnul Robaciu Victor
din partea Asociatiei Litoral Corbu care informeaza consilierii ca vor sa se retraga, pentru ca nu
mai fac fata ori sa predea echipa intrucat joaca marti si sambata, dar nu mai vine lumea acum cum
venea inainte intrucat programul e stabilit de liga si ii depaseste situatia, dansul precizand ca
doreste sa ramana la nivel de amatorism, nu profesionist.
Domnul Focuta precizeaza ca dupa ce se va consulta si cu domnul Robaciu Victor, o sa ne
comunice ce decizie va lua referitor la echipa de fotbal.
Domnii Focuta Gheorghe si Robaciu Victor cer permisiunea de a se retrage din cadrul
sedintei care se accepta.
In continuarea sedintei, se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + R.L.U.
aferent P.U.Z. – „ Construire pensiune D+P+1E+M, introducere teren extravilan in
intravilan„ parcela A 538/3/1/ tarla 98, in suprafata de 7630 mp beneficiar Primaria comunei
Corbu, investitori Chirica Liliana si Chirica Viorel .
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
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.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului : Intocmire P.U.Z.-in vederea amenajarii a doua campinguri situate in parcelele
594/3/1/1/1 si 594/3/1/1/2 in suprafata totala de 2,8 ha comuna Corbu, judetul Constanta,
beneficiari Topa Mircea Alexandru si Caraman George –Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
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.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre S.C. RCS&R.D.S.
S.A.a unor suprafete de teren in vederea realizarii lucrarii ,,Extindere retea subterana si
aeriana pentru furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet si telefonie’’ comuna
Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
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 aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.108/13.11.2014
referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu,
judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu 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.
Doamna secretar precizeaza ca se vor introduce noi taxe astfel:
- se va institui taxa speciala pentru eliberarea fotocopiilor dupa Registrul agricol al comunei
Corbu in cuantum de 1 leu/pagina ;
- se va institui taxa speciala pentru eliberarea adeverintelor catre A.P.I.A. astfel :
-5 lei pentru persoanele fizice ;
-10 lei pentru persoanele juridice, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale,
persoane fizice autorizate;
Celelalte prevederi ale HCL nr.108/13.11.2014 raman nemodificate.
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 modificarii si completarii Statutului Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta si a Dispozitiilor Generale din
contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de secretarul comunei si
arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 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 intocmit de Compartimentul
asistenta sociala din cadrul Primariei si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul consilier Halici Vasile propune ca doamna Brabete Ioana sa prezinta o situatie cu
beneficiarii de ajutor social, daca se presteaza aceste activitati.
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 rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul
art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate
prin contract.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru
proiectul supus aprobarii.
Domnul Halici Vasile propune sa ii urmarim pe toti cei care nu au platit redeventa de exemplu,
domnul Volintiru Vasile si sa venim cu propunere de reziliere a tuturor contractelor.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 1
abţinere (Nistorache Nicusor) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de
15 consilieri locali în funcţie.
8. 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.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al

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 bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pentru anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. SENIOR
ACCOUNTING SERVICES S.R.L.si arata ca, doamna contabila Pandelas Ramona Mihaela a
prezentat proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu in cadrul
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local care s-au intrunit in data de 05.02.2015.
Domnul consilier Bostina Dragos intreaba daca banii pentru reabilitarea drumului Corbu-Vadu
sunt prinsi la buget-raspuns Da.
In continuare, au loc discutii pe marginea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
iar domnul consilier Cojocaru Gheorghe propune sa vina din nou contabila in cadrul sedintei sa
prezinte bugetul si sa se amane aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
Corbu pentru anul 2015.
Domnul presedinte de sedinta, supune la vot propunerea domnului Cojocaru Gheorghe.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost amanat 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 organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2015-2016 la
nivelul comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de secretarul comunei si
arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 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 aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului : Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal -Lotizare sat de vacanta cu specific
pescaresc -1’’ in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, beneficiari S.C. BLACK
SEA TRANSPORT S.R.L. si Rusu Cristian Ionut.
Initiator-Stanciu Gheorghe -viceprimar;
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 .

Domnul viceprimar Stanciu Gheorghe explica consilierilor ca S.C. BLACK SEA
TRANSPORT S.R.L. a obtinut avizele necesare, dar au expirat si trebuie obtinute iar la care
domnul Halici Vasile propune sa vina reprezentantii societatii sa explice ce a facut societatea in
cei 3 ani de cand s-a incheiat contractul de asociere in participatiune cu comuna Corbu si intreaba
cum au dobandit teren in parcela 594 persoanele fizice mentionate in proiect.
Domnul Scarlat Ion propune sa vina doamna avocat in cadrul sedintei de consiliu si sa explice
legalitatea acestui proiect de hotarare.
Domnul Marin Cornel arata ca sa vina fiecare proprietar cu harta unde are fiecare teren in parcela
594.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost amanat 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 avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului : Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Lotizare sat vacanta cu specific
pescaresc -3’’ in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, beneficiari: S.C. BLACK
SEA TRANSPORT S.R.L., Balta Corneliu, Marin Stefan si Georgeta, Zaif Daniel, Ciocan
Gabriel.
Initiator-Stanciu Gheorghe -viceprimar;
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 .
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost amanat 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 concesionarii, fara licitatie publica, a unor
terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor
art.15 ale Legii nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
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.
14. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.93/2013 referitoare la actualizarea
domeniului public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
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.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la controlul
reproducerii tuturor cainilor de pe domeniul public sau privat al comunei Corbu.
Initiator- Stanciu Gheorghe -viceprimar;
Domnul 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.
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.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a unor contracte de
inchiriere precum si incheierea unor noi contracte in baza O.U.G. nr.34/2013.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
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.
In continuarea sedintei, se trece la Capitolul ,, Diverse’’:
1.
a)
b)
c)

Se prezinta Consiliului Local Corbu urmatoarele Rapoarte:
Raportul primarului comunei Corbu pe anii 2013 si 2014;
Raportul de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anii 2013 si 2014;
Raportul primarului comunei Corbu asupra situatiei gestionarii bunurilor conform art.122
si 63 (5) lit.d) din Legea nr.215/2001, republicata, pentru anii 2013 si 2014;

2.

Cererea Asociatiei Sortive Sana Sport Constanta inregistrata la Primaria comunei
Corbu sub nr.842/04.02.2015 prin care ne aduc la cunostiinta despre organizarea
Concursului International de Ciclism ,, Beach Race Xco’’ in data de 25.04.2015 pe raza
comunei Corbu.

Urmare a supunerii la vot, cererea este aprobata cu unanimitate de voturi.
3. Adresa Fundatiei World Vision inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.944/09.02.2015 prin care solicita punerea la dispozitie a unui spatiu in vederea
infiintarii unui centru-atelier de creatie.
Urmare a supunerii la vot, cererea este aprobata cu unanimitate de voturi.
4. Cererile numitilor Condrea Aurelia, Fraigmut Petrica, Stefan Ionut, Ene Stefan
inregistrate la Primaria comunei prin care solicita teren pentru infiintarea unor ferme de
animale.
Se propune sa vina Compartimentul Urbanism cu un plan de situatie pentru terenul disponibil,
iar domnul Bostina propune ca cele doua ha de la Vadu sa fie dezmembrate si atribuite pentru
ferme.
Urmare a supunerii la vot, cererile sunt aprobate cu unanimitate de voturi.
5. Adresa Scolii gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu nr.1142/08.12.2014 inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.9092/08.12.2014 referitoare la Proiectele Planului de
scolarizare pentru anul scolar 2015-2016.
Urmare a supunerii la vot, cererea este aprobata cu unanimitate de voturi.
6. Cererea d-nei Borzia Ioana inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.645/28.01.2015 prin care solicita acordarea unui spatiu in Vadu pentru deschiderea
unei farmacii.
Urmare a supunerii la vot, cererea este aprobata cu unanimitate de voturi.
7. Cererea Asociatiei Suflete Curajoase inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.208/13.01.2015 prin care solicita sprijin financiar pentru achizitionarea unei bai
galvanice necesara pentru functionarea centrului terapeutic.
Urmare a supunerii la vot, cererea este aprobata cu unanimitate de voturi.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Nistorache Nicusor

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela
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Nr……./13.02.2015

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 13.02.2015, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna februarie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.47/10.02.2015 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului din 10.02.2015 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului din 10.02.2015.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Bobes Dan.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, domnul primar Galbinasu
Marian, d-na Grasu Paula si in calitate de invitati av. Boita Petrina si Cristinel, d-na contabila
Pandelas Ramona si Condrea Aurelia.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 09.02.2015. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Nistorache Nicusor care a fost desemnat conform
H.C.L. nr.132/02.12.2014 si care va supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe
ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
Corbu pentru anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului :
Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal -Lotizare sat de vacanta cu specific pescaresc -1’’ in
extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, beneficiari S.C. BLACK SEA TRANSPORT
S.R.L. si Rusu Cristian Ionut.
Initiator-Stanciu Gheorghe -viceprimar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului :
Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Lotizare sat vacanta cu specific pescaresc -3’’ in
extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, beneficiari: S.C. BLACK SEA TRANSPORT
S.R.L., Balta Corneliu, Marin Stefan si Georgeta, Zaif Daniel, Ciocan Gabriel.
Initiator-Stanciu Gheorghe -viceprimar;

Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.
In deschiderea sedintei, se da cuvantul invitatilor:
Doamna Condrea Aurelia precizeaza ca a cumparat de la Mihai Ion animale si doreste teren de
la Primarie pentru infiintarea unei ferme pentru cresterea animalelor.
Domnul consilier Marin Cornel declara ca se va organiza o licitatie publica pentru concesionarea
terenurilor pentru fermieri dupa identificarea loturilor disponibile, fiind mai multe cereri in acest
sens.
Domnul primar raspunde d-nei Condrea ca are dreptul la pasune pe O.U.G. nr.34/2013, iar pentru
infiintarea unei ferme se va organiza licitatie publica.
Doamna Condrea vrea sa aiba o siguranta din partea Consiliului local cu privire la achizitionarea
terenului, in sensul ca nu doreste sa cumpere animalele si sa nu poata primi teren, ii este frica sa
nu fie data afara de acolo daca nu detine si terenul.
Domnul consilier Halici Vasile –propune ca cele doua ha din Ps 264 de la Vadu sa le lotizam si
sa scoatem la licitatie.
Doamna Condrea mai aduce la cunostiinta consiliului local ca drumul de la lotizarea Derea Vest
este prost la care domnul primar raspunde ca se va asfalta si acel drum.
In continuarea sedintei, se da cuvantul doamnei Boita Petrina care precizeaza ca, Casa de
avocatura se va ocupa de dosarele Primariei Corbu din instanta.
Domnul primar explica ca la rugamintea consilierilor doreste sa reia procesul de graniutire cu
Navodari.
Domnul Halici Vasile intervine si arata ca referitor la insula Ada sa o recuperam la comuna
Corbu si portul Midia care a fost predat de fostul primar Bobes Eugen la Navodari.
Doamna Boita Petrina mentioneaza ca toate dosarele care au fost pe rolul instantelor de judecata
si s-au terminat au fost castigate, au mai ramas cateva dosare dar care sunt foarte importante:
-dosarul cu comuna Sacele referitor la suprafata de 388 ha s-a dat sentinta, dar care nu
avantajeaza pe nimeni, ne vom folosi de hotararea aceasta in Dosarul cu anularea Protocolului
incheiat intre Sacele si A.D.S. pentru suprata de 729 ha din care fac parte si cele 388 ha;
-dosarul referitor la anularea Protocului pentru suprafata de 729 ha , alte anulari si in care ne
reprezinta in instanta av.Andrei Griber si av.Boita Cristinel.
In acest ultim dosar, doamna Boita precizeaza ca Sacele au invocat granita semnata de Corbu
cu Sacele precum si retragerea actiunii noastre din instanta .
Domnul Lemnaru Banu Eugen intervine si mentioneaza ca Legea nr.2/1968 este in vigoare, orice
modificare de delimitare se face prin Referendum si intreaba daca nu este nul procesul-verbal de
delimitare cand legea prevede ca modificarea granitelor se face prin referendum.
Doamna Boita raspunde ca actele sunt lovite de nulitate daca nu a fost respectata legea, procesulverbal de delimitare fiind incheiat gresit si mai precizeaza ca si cu A.D.S. este o problema pentru
ca nu trebuia sa dea nici un hectar la Sacele, nu s-a respectat procedura cand a fost incheiat
Protocolul cu Sacele. Acum incercam sa anulam p-v al A.D.S.-ului pe considerentul ca nu s-a
respectat procedura, dar e foarte greu dosarul in instanta.
Domnul primar mai arata ca zona tampon si zona strict protejata din grindul Chituc sunt
domeniul public al statului si ca nu va fi nimeni proprietar acolo.
-dosarul nr.1190/2011 cu Ministerul Apararii Nationale se refera la suprafata de 611 ha unde
am castigat la Constanta, la I.C.C.J. M.A.P.N. a facut recurs si dosarul a fost casat, in acest moment
fiind intors la Constanta. Conform expertului Dumitrescu in cele 611 ha intra suprafata de 237 ha
care sunt proprietatea M.A.P.N. si ramane de revendicat diferenta.

Doamna Boita Petrina –S.C.Black Sea S.R.L. a depus solicitare pentru aviz de oportunitate
pentru P.U.Z. , domnul Halici intreaba daca este corect la care domana Boita raspunde ca nu stie
exact situatia, dar P.U.Z. este realizat de proprietari, care detin contracte pentru terenul ce face
obiectul P.U.Z.
Domnul primar readuce in discutie problema granituirii cu Navodariul la care doamna Boita
arata ca s-a facut adresa la Prefectura sa faca o adresa corecta catre O.C.P.I. pentru granituirea
corecta cu Navodariul, insa nu s-a realizat nimic, O.C.P.I. zicand ca avem granituire.
Domnul primar aduce la cunostiinta consilierilor ca podul a fost preluat de Navodari acum 3
ani pentru reabilitare, urmand sa preia granita supraterana, nu si ce este sub pod, pe acest motiv a
trecut podul la Navodari.
Doamna Petrina Boita arata ca trebuie sa vedem ce acte administrative au adoptat sau emis in
legatura cu podul Consiliul local Navodari, apoi in termen de 6 luni trebuie contestate in instanta.
In continuare, doamna Pandelas Ramona prezinta consilierilor bugetul de venituri si
cheltuieli al consiliului local Corbu pe anul 2015. Mentioneaza ca acesta cuprinde doua sectiuni:
functionare si dezvoltare, prezinta lista de investitii si arata ca in anul 2014 am avut acelasi buget.
Cap. VENITURI: - suma de 11.548.873 lei ;
Cap. CHELTUIELI – suma de 11.548.873 lei;
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 va fi repartizat astfel:
- 7.898.503 lei la Sectiunea de functionare detaliat conform anexei nr.1,
- 3.650.370 lei la Sectiunea de dezvoltare detaliat conform anexei nr.2,
De asemenea, se aproba folosirea excedentului din anii trecuti pentru sectiunile de functionare si
dezvoltare in suma de 800.000 lei.
Dupa ce invitatii parasesc sala de sedinta, se trece la proiectele inscrise pe ordinea de zi a
sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pentru anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. SENIOR
ACCOUNTING SERVICES S.R.L.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului : Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal -Lotizare sat de vacanta cu specific
pescaresc -1’’ in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, beneficiari S.C. BLACK
SEA TRANSPORT S.R.L. si Rusu Cristian Ionut.
Initiator-Stanciu Gheorghe -viceprimar;
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.
Domnul consilier Bostina Dragos mentioneaza ca in anul 2014 S.C. BLACK SEA

TRANSPORT S.R.L. trebuia sa vina in consiliul local sa prezinte o dare de seama cu avizele
obtinute.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 8 voturi ,,pentru” 6 abţineri
(Bostina, Fricosu, Scarlat, Misea, Halici si Nistorache) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14
consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului : Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Lotizare sat vacanta cu specific
pescaresc -3’’ in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, beneficiari: S.C. BLACK
SEA TRANSPORT S.R.L., Balta Corneliu, Marin Stefan si Georgeta, Zaif Daniel, Ciocan
Gabriel.
Initiator-Stanciu Gheorghe –viceprimar
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.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 8 voturi ,,pentru” 6 abţineri
(Bostina, Fricosu, Scarlat, Misea, Halici si Nistorache) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14
consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
Se trece la capitolul ,,Diverse’’ :
1. Raportul Centrului Cultural Corbu inregistrat la Primaria comunei Corbu sub
nr.839/04.02.2015 cu activitatile derulate in anul 2014 in cadrul Centrului.
Urmare a supunerii la vot a fost aprobat in unanimitate de voturi.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Nistorache Nicusor

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela
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Nr.88/23.03.2015

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 23.03.2015, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna martie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.78/16.03.2015 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.49 din 16.03.2015 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.50 din 16.03.2015.
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, domnul primar Galbinasu
Marian.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 13.02.2015. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Nistorache Nicusor care a fost desemnat conform
H.C.L. nr.132/02.12.2014 si care va 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 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. 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 pentru
ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) extravilanul comunei Corbu , parcelele A 573/39lot1, A 573/39 –lot 2 si A 573/40.
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 (trup izolat) si parcelare teren pentru
ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) extravilanul comunei Corbu, sola 111, parcela A
573/45-lot 2/2.
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 modificarii si suplimentarii H.C.L. nr.94/2013 privind
actualizarea domeniului privat al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii Nomenclatorului stradal al comunei Corbu,
judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane
in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea aplicarii la Programul ROSENC de Eficientizare
Energetica in Iluminat in vederea modernizarii sistemului de iluminat public stradal din comuna
Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statutului ADI Apa-Canal Constanta
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind actualizarea si aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
din comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.42/2005, H.C.L. nr.78/2005 si a
H.C.L. nr.117/2008.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
12. 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;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local
de Urbanism aferent P.U.Z.-,,Construire ferma pentru cresterea puilor broiler in extravilanul
comunei Corbu, sola 3, parcela A 6/17-lot 2 in suprafata de 50.000 mp investitor S.C. FARM LINE
GROUP S.R.L.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
14. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Corbu
Asociatiei ,,Suflete Curajoase’’ in vederea achizitionarii unei bai galvanice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
15. Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.

In continuare, se supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.108/13.11.2014 referitoare la stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului si a functionarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu sa faca toate demersurile legale ce se impun
in vederea stabilirii corecte a granitei ce desparte U.A.T. Corbu de U.A.T. Navodari pe latura de
sud.
Initiator-Halici Vasile-consilier local;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice in vederea
actualizarii lucrarii ,,Reabilitare si asfaltare drumuri in intravilanul comunei Corbu, judetul
Constanta’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice in vederea
construirii unei sali de mese pe terenul aferent Bisericii Ortodoxe ,,Sfantul Mare Mucenic
Dimitrie’’ din localitatea Luminita, comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator- Halici Vasile-consilier local;
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi a
sedintei.
In deschiderea sedintei, se da cuvantul invitatilor:
Stan Marinela Raluca si Vasilcanu Georgian reclama probleme cu curentul pe str.Ioan
Stanei au teren concesionat, au construit casa la rosu dar nu au curent si vor sa se mute anul acesta.
Domnul primar le explica ca s-a demarat studiul de fezabilitate cu Enel, a luat toate autorizatiile
si in 2-3 luni spera sa se alimenteze cu energie electrica, invitatii nu s-au racordat la Enel pentru
ca e distanta mare, Enel le-a dat respingere au facut adresa in acest sens.
Domnul primar mai completeaza ca si in zona islaz s-a depus documentatie pentru racordare la
energie electrica, se va monta un transformator nou au venit sa identifice terenul.
Invitatii parasesc sala de sedinta.
In continuare, se trece la 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 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. SENIOR
ACCOUNTING SERVICES S.R.L.
Avand in vedere Adresa emisa de ANAF Constanta nr.2372/27.02.2015;

Vazand H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe anul 2015;
În temeiul prevederilor art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.186/2014–legea bugetului
de stat pe anul 2015, se supune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2015, trimestrul I, după cum urmează :
VENITURI:
11.02
Sume defalcate de tva.................................................................. + 247 566 lei
TOTAL......................................................................................... + 247 566 lei
CHELTUIELI :
Cap.65.10
Cheltuieli personal .................................................................. + 247 566 lei
______________________________________________________________
TOTAL

+247 566 lei

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
2. 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
pentru ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) extravilanul comunei Corbu ,
parcelele A 573/39-lot1, A 573/39 –lot 2 si A 573/40.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu.
Vazand H.C.L. nr.113/2014 privind aprobarea avizului de oportunitate aferent proiectului:
Intocmire P.U.Z. –Introducere in intravilan(trup izolat) si parcelare teren pentru construirea unui
ansamblu residential(locuire si dotari aferente)
Având în vedere prevederile art. 27 alin. 1, lit. c) şi a art. 56, alin 6 şi 7 din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile avizului favorabil al Consiliului Judeţean Constanţa nr. 3532/04.03.2015 emis în baza
art. 104, alin. 1, lit. f din Legea nr. 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 56 şi a punctului 11, cap. B – Plan Urbanistic Zonal

şi regulament local aferent acestuia din Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul;
In temeiul dispozitiilor Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.5) lit.,,c’’, art.45 alin.1, art.115 alin.1) si art.121 din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se supune aprobarii documentaţia Plan Urbanistic Zonal +
Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z – „Introducere în intravilan (trup izolat) si parcelare
teren pentru ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) beneficiar Primaria comunei Corbu si
investitori: Cerghizan Elena, Pirlea Laurentiu Cristian, Popescu Laurentiu, Matei Marius Dorin,
Matei Raluca Coralia, Airinei Marian, Airinei Liliana, Ion Dumitru, Ion Nicoleta reprezentati de
Pirlea Laurentiu Cristian.
De asemenea, se propune aprobarii si introducerea in intravilan a suprafetei de 37.800 mp
situata în extravilanul comunei Corbu, parcelele A 573/39-lot1, A 573/39 –lot 2 si A 573/40.
Dupa aprobare, in vederea efectuarii modificarilor in evidentele cadastrale, prin grija
investitorilor 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 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 documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament
Local de Urbanism aferent P.U.Z. – „Introducere în intravilan (trup izolat) si parcelare teren
pentru ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) extravilanul comunei Corbu, sola
111, parcela A 573/45-lot 2/2.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu.
Vazand H.C.L. nr.69 /2014 privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului: Intocmire P.U.Z. –Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren -ansamblu
rezidential (locuire si dotari aferente) extravilan comuna Corbu, sola 111, parcela A 573/45 –lot
2/2;
Având în vedere prevederile art. 27 alin. 1, lit. c) şi a art. 56, alin 6 şi 7 din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile avizului favorabil al Consiliului Judeţean Constanţa nr.3531/04.03.2015 emis în baza
art. 104, alin. 1, lit. f din Legea nr. 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 56 şi a punctului 11, cap. B – Plan Urbanistic Zonal
şi regulament local aferent acestuia din Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul;
In temeiul dispozitiilor Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.5) lit.,,c’’, art.45 alin.1, art.115 alin.1) si art.121 din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se supune aprobarii documentaţia Plan Urbanistic Zonal +
Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z – „Introducere în intravilan (trup izolat) si parcelare
teren pentru ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) beneficiar Primaria comunei Corbu si
investitori: Siromascenko Stefan, Siromascenko Nina, Risca Elena-Catalina reprezentati de Pirlea
Laurentiu Cristian.
De asemenea, se supune aprobarii si introducerea in intravilan a suprafetei de 5.000 mp situata
în extravilanul comunei Corbu, sola 111, parcela A 573/45-lot 2/2.
Dupa aprobare, in vederea efectuarii modificarilor in evidentele cadastrale, prin grija
investitorilor 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 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;
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.
Având în vedere solicitările depuse în temeiul art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Conform dispozitiilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Tinand cont de cele mentionate, se propune concesionarea, 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 urmatorilor beneficiari: Grosu Marian-300 mp; Trasca
Marius-300 mp si Ghinet Mihaela Ionela-514 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.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si suplimentarii H.C.L. nr.94/2013
privind actualizarea domeniului privat al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu.
Avand in vedere H.C.L. nr.94/2013 privind actualizarea domeniului privat al comunei Corbu,
judetul Constanta.

In conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr.18/1991, republicata-Legea fondului funciar,
cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu cele ale art.4 din Legea nr.213/1998
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
Tinand cont de cele mentionate, se propune modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.94/2013, in
sensul ca la pozitia 90 se va inscrie corect suprafata de 969 mp conform planului de situatie
intocmit de P.F.Bordei Niculae.
De asemenea, se supune aprobarii si suplimentarea H.C.L. nr.94/2013 cu suprafata de 700 mp
situata in parcela A 266/8/7/2.
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 Nomenclatorului stradal al comunei
Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu.
In temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.d) din Legea nr.215/2001 Legea administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
In baza dispozitiilor art.45 alin.1) si art. 115 al.1 lit.b , din Legea nr.215/2001 Legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se propune suplimentarea Nomenclatorului stradal al
comunei Corbu, judetul Constanta cu o noua alee: Aleea Derelei.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri
intravilane in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu.
In conformitate cu dispozitiile art.1 alin.2, art.2 alin.2 si art.4 din Legea nr.15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile legale, se propune atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri
intravilane in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 urmatorilor beneficiari: Ilie Oana
Raluca –suprafata de 308 mp la Vadu, Lot 18 SMT.
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 aplicarii la Programul ROSENC de Eficientizare
Energetica in Iluminat in vederea modernizarii sistemului de iluminat public stradal din
comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Avand in vedere dispozitiile prevazute in Ghidul solicitantului referitor la Programul ROSENC
de Eficientizare Energetica in Iluminat;
In temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare ,
In conformitate cu dispozitiile art. 36 al. 2 lit.d) , alin.6) pct.14, art. 45 alin.1 art. 115 al.1,
lit. b si art.125 din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicata in 2007 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea aplicarii la Programul ROSENC
de Eficientizare Energetica in Iluminat in vederea modernizarii sistemului de iluminat public
stradal din comuna Corbu, judetul Constanta.
De asemenea, se aproba derularea, in cazul obtinerii unui loc in program, a procedurilor de
achizitie pentru lucrari de modernizare a sistemului de iluminat public stradal al comunei Corbu,
in conditiile programului.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statutului ADI Apa-Canal Constanta
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Avand in vedere Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Canal “ Constanta
cu nr. 53/26.02.2015 si inregistrata sub nr.1772/05.03.2015 la Primaria comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile H.G. nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr.2 si 4 la
H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor
de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;
Luand in considerare prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ApaCanal Constanta;
In temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu
modificarile si completarile ulterioare, art.36, al.2, lit.d, al.6, lit.a ,pct 14, art.45, art. 115 al.1, lit.b
din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile la zi,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea modificarii Statutului ADI Apa-Canal
Constanta .
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 actualizarea si aprobarea Planului de analiza si acoperire a
riscurilor din comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
In conformitate cu prevederile art.10 lit.d) din Legea nr.481/2004 privind protectia civila,
republicata coroborate cu cele ale art.13 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, actualizata.
In baza dispozitiilor art.6 din Ordinul nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare
a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire
a riscurilor;
Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.d) si alin.6 lit.a) pct.8 ; art.45 alin.1 din Legea nr.
215/ 2001 republicată -legea administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea si actualizarea Planului de analiza si
acoperire a riscurilor din comuna Corbu, judetul Constanta.
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 revocarii H.C.L. nr.42/2005, H.C.L. nr.78/2005 si
a H.C.L. nr.117/2008.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Avand in vedere H.C.L. nr.42/18.08.2005 privind aprobarea concesionarii suprafe tei de
6,45 ha aferenta parcelei Ps 67 ce face parte din domeniul privat al comunei Corbu in vederea
amplasarii unui parc eolian; H.C.L. nr.78/15.12.2005 privind aprobarea intocmirii unui P.U.D.
pentru concesionarea unui teren in suprafata de 1,35 ha din sola Np 360 pentru amplasarea unei
centrale eoliene si H.C.L. nr.117/17.07.2008 privind incheierea contractului de asociere in
participatiune intre comuna Corbu si S.C. Dobromin S.A. pentru realizarea unui parc eolian;
Tinand cont de faptul ca aceste hotarari nu au fost puse in aplicare si nici nu au produs efecte
juridice;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2) lit.,,c’’ si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001-legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea revocarii H.C.L. nr.42/2005, H.C.L.
nr.78/2005 si a H.C.L. nr.117/2008.
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 rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul
art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism
si amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu
Având în vedere solicitările depuse în temeiul art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Conform dispozitiilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.c) ; alin.5 lit.b) si art.45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, se propune rezilierea contractului de concesiune a domnului
Matei Claudiu conform art.12 lit.d) din contract.
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 documentaţiei Plan Urbanistic Zonal +
Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.-,,Construire ferma pentru cresterea puilor
broiler in extravilanul comunei Corbu, sola 3, parcela A 6/17-lot 2 in suprafata de 50.000 mp
investitor S.C. FARM LINE GROUP S.R.L.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu.
Având în vedere prevederile art. 27 alin. 1, lit. c) şi a art. 56, alin 6 şi 7 din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile avizului favorabil al Consiliului Judeţean Constanţa emis în baza art. 104, alin. 1, lit.
f din Legea nr. 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, art. 56 şi a punctului 11, cap. B – Plan Urbanistic Zonal şi regulament local aferent
acestuia din Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
In temeiul dispozitiilor Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.5) lit.,,c’’, art.45 alin.1, art.115 alin.1) si art.121 din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal
+ Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.-,,Construire ferma pentru cresterea puilor broiler
in extravilanul comunei Corbu, sola 3, parcela A 6/17-lot 2 in suprafata de 50.000 mp investitor

S.C. FARM LINE GROUP 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.
14. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei
Corbu Asociatiei ,,Suflete Curajoase’’ in vederea achizitionarii unei bai galvanice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Avand in vedere cererea Asociatiei ,,Suflete Curajoase’’ inregistrata la Primaria comunei
Corbu sub nr.208/13.01.2015 prin care solicita acordarea unui sprijin financiar pentru
achizitionarea unei bai galvanice necesara pentru desfasurarea activitatilor de recuperare
terapeutica;
In baza dispozitiilor art.46 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicata si actualizata coroborate cu cele ale Legii nr.448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizata;
In temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare ,
In conformitate cu dispozitiile art. 36 al.2, art. 45 alin.1 si art. 115 al.1, lit. b din Legea nr.
215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicata in 2007 cu modificarile si completarile
ulterioare.
Tinand cont de cele mentionate, se propune alocarea sumei de 22.500 lei din bugetul local
al comunei Corbu Asociatiei ,,Suflete Curajoase’’ in vederea achizitionarii unei bai galvanice
necesara pentru desfasurarea activitatilor de recuperare terapeutica.
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 modificarea H.C.L. nr.108/13.11.2014 referitoare la
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Avand in vedere H.C.L. nr.108/13.11.2014 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2015 in comuna Corbu, judetul Constanta.
In baza dispozitiilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.45 alin.1)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Au loc discutii referitoare la taxele stabilite pentru accesul in baza sportiva, doamna Misea
Georgeta spunand ca este impotriva majorarii acestor taxe, dorind preturi mai mici, iar domnul
consilier Lemnaru Banu Eugen spune ca taxa nu acopera investitia, sunt facute pentru a ajuta
tineretul din comuna.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 1

abţinere (Bobes Dan) şi 1 vot ,,împotrivă” (Misea Georgeta) din cei 15 consilieri prezenţi din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
16. Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului si a functionarilor publici din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu sa faca toate demersurile
legale ce se impun in vederea stabilirii corecte a granitei ce desparte U.A.T. Corbu de U.A.T.
Navodari pe latura de sud.
Initiator-Halici Vasile-consilier local;
Domnul consilier Halici Vasile citeste proiectul de hotarare si spune ca a initiat acest proiect
cu scopul de a recupera din terenul comunei Corbu care a trecut la Navodari, in acest sens urmand
sa se numeasca un expert care sa stabileasca exact vechile granite.
Domnul primar prezinta harta din anul 1970 cu delimitarea cu Navodari si precizeaza ca in
prezent insula Ada nu mai apare in hartile de acum la care domnul Halici propune sa vedem cum
a trecut insula Ada la Navodari, daca s-a dat o hotarare de guvern in acest sens.
Domnul consilier Lemnaru intervine si intreaba daca avem harta aferenta Legii nr.2/1968, iar
domnul primar precizeaza ca sa intram in instanta si sa vedem ce dispune instanta si prezinta
consilierilor hartile din 1972 unde grindul Chituc era tot la noi. In anul 1987 pe harta apare intregul
Grind –IAS Sacele –trup Chituc- apare la Sacele grindul Chituc si mai arata ca pe toate aceste
suprafete de teren ne judecam, s-a cerut si o extraexpertiza in dosarul cu anularea Protocoalelor.
Domnul primar, mai precizeaza ca a solicitat O.C.P.I.-ului sa ne dea in scris in ce baza a trecut
terenul la Sacele.
Domnul consilier Bostina Dragos intervine si propune sa inaintam o adresa la C.N.U. prin care
sa solicitam in ce baza a detinut terenul, compania platind taxele la Corbu.
In temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.1 alin.2) lit,,b’’ din O.G. nr.26/2012 privind unele masuri
de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare
a unor acte normative;
În baza dispozitiilor art.36 alin.9), art.45 alin.1) și art. 115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.
215/2001 (r2) privind administrația publică locală,
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Tinand cont de anchetele sociale intocmite de reprezentantul Compartimentului Asistenta
sociala si autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu,
judetul Constanta din care rezulta necesitatea acordarii ajutoarelor de urgenta.
In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.41, art.43 si art.44 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In baza prevederilor art.36 alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001-legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune acordarea unor ajutoare de urgenta astfel: d-na
Tair Fezie suma de 500 lei pentru o perioada de 6 luni si d-na Ionescu Elena Ioana suma de 21.500
lei necesara in vederea efectuarii unei operatii.
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 intocmirii documentatiei tehnico-economice in
vederea actualizarii lucrarii ,,Reabilitare si asfaltare drumuri in intravilanul comunei
Corbu, judetul Constanta’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Domnul primar explica ca este vorba de reabilitarea si asfaltarea unui numar de 7 strazi , in
acest este necesara actualizarea documentatiei tehnico-economice , mai arata ca sunt 3 societati
care au depus oferte .
Domnul consilier Halici Vasile propune ca in caietul de sarcini sa se precizeze ca nu se mai
fac suplimentari la contracte, fara acte aditionale referitoare la prt.
Avand in vedere studiul de fezabilitate nr.8/2006 precum si proiectul tehnic nr.2/2012
referitoare la reabilitarea si asfaltarea drumurilor in intravilanul comunei Corbu, judetul Constanta.
In conformitate cu dispozitiile O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
coroborată cu H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii;Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
În baza prevederilor art.36 alin.4 lit.d) si alin.7 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea nr. 215 din 2001
republicată- legea administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune intocmirea documentatiei tehnico-economice in
vederea actualizarii S.F. nr.8/2006 si a P.T. nr.2/2012 aferente lucrarii ,,Reabilitare si asfaltare
drumuri in intravilanul comunei Corbu, judetul Constanta’’.
Documentatia
consta in actualizarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic, precum si efectuarea de
expertize tehnice, a studiului geotehnic, studii si ridicari topografice. Valoarea estimativa aferenta
lucrarii se va stabili de o firma specializata, urmand a se rectifica bugetul local cu suma prevazuta.
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 intocmirii documentatiei tehnico-economice in
vederea construirii unei sali de mese pe terenul aferent Bisericii Ortodoxe ,,Sfantul Mare
Mucenic Dimitrie’’ din localitatea Luminita, comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator- Halici Vasile-consilier local;
Domnul consilier Halici Vasile citeste proiectul de hotarare si spune ca a initiat acest proiect in
vederea construirii unei sali de mese pe terenul aferent Bisericii Ortodoxe ,,Sfantul Mare Mucenic
Dimitrie’’ din localitatea Luminita, comuna Corbu, judetul Constanta.
Domnul consilier Scarlat intreaba cati locuitori are satul Luminita la care primarul raspunde ca
in jur de 100 persoane, domnul Halici solicitand sprijinul Primariei pentru achizitionarea de
ciment, BCA, mana de lucru, in vederea realizarii investitiei.
Având în vedere Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
coroborată cu Hotărârea de Guvern nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii;Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
actualizata;
În baza prevederilor art.36 alin.4 lit.d) si alin.7 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea nr. 215 din 2001
republicată- legea administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
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 Marin Cornel mentioneaza sa se faca propuneri pentru numirea consilierilor
care sa faca parte din comisiile de licitatie organizate de Primarie.
Astfel, se propun domnii Lemnaru Banu Eugen, Halici Vasile si Vartolomei Eugen in
comisiile de licitatie iar domnul Marin Cornel in comisia de contestatii.
Urmare a supunerii la vot, propunerile au fost aprobate in unanimitate de voturi.
2. Domnul Scarlat Ion propune sa infiintam o societate comerciala pentru serviciul de salubrizare.
Domnul primar explica ca a dorit sa infiinteze aceasta societate, care sa cuprinda toate
domeniile, mai putin constructii, insa cativa consilieri au spus ca este riscant, daca ii dam bani si
nu avem lucrari nu se pot autosustine, apoi Consiliul local a zis sa ne mai gandim.
In ceea ce priveste salubrizarea, fiind pe fonduri europene, 7 ani nu se poate externaliza.
Mai arata ca societatea trebuie sa aiba profit, sa se autosustina, astfel este riscant si o sa avem
probleme cu Curtea de Conturi iar problema este daca avem contracte sa se poata sustine. De
asemenea, Consiliul de administratie al societatii va participa la licitatie publica se va constitui ca
orice societate.
Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen intervine si explica ca trebuie initiat un studiu sa vedem
daca este rentabila infiintarea acestei societati comerciale, sa luam un expert contabil care sa

verifice ce lucrari s-au facut in decurs de 4 ani si cu cati bani poate sustine primaria aceasta firma.
Domnul consilier Bobes Dan intreaba de ce nu se mai face paza la ssoli la care domnul primar
raspunde ca legal nu mai avem voie, sunt patrule nopatea, sunt montate camere video.
3. In incheiere, tinand cont ca se apropie Ziua veteranilor, se propune in unanimitate de voturi
alocarea sumei de 650 lei pentru un numar de 13 persoane care vor participa la festivitatea
organizata in cinstea lor.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 23.04.2015, 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.95/16.04.2015 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.91 din 16.04.2015 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.92 din 16.04.2015.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Lemnaru Banu Eugen.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, domnul primar Galbinasu
Marian.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 23.03.2015. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
In deschiderea sedintei, se trece la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni.
Domnii consilieri il propun pe domnul Criveanu Jean, care in urma supunerii la vot este
desemnat presedinte in unanimitate de voturi, dansul abtinandu-se de la vot.
In continuare, se trece la supunerea aprobarii Consiliului Local a proiectelor inscrise pe
ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ,,Biroul
European al Regiunii Sud-Est’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind continuarea participarii comunei Corbu, in calitate de membru al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana Constanta.’’
Initiator -Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii pajistilor disponibile aflate in domeniul privat
al comunei Corbu precum si aprobarea contractului-cadru de inchiriere.
Initiator -Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei ,,Amenajare si dotare sala de
intretinere corporala’’ in imobilul situat in comuna Corbu, str.Principala nr.287 ce face parte din

domeniul public al comunei Corbu.
Initiator -Galbinasu Marian-primar;
5. 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.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are
ca obiect realizarea de exploatatii zootehnice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.34/27.05.2010 referitoare la initierea
unui P.U.Z. pe cheltuiala proprie a numitului Calin Gheorghe in vederea trecerii din extravilan in
intravilanul comunei Corbu a suprafetei de 9900 mp situate in parcela A 255/1.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei in vederea inchirierii prin licitatie publica
a unor imobile-constructii si teren aferent ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu pentru
desfasurarea unor activitati de depozitare utilaje agricole si cereale precum si edificarea de
constructii agrozootehnice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarii ,,Reabilitarea (repararea) drumului
comunal Dc 83 Corbu-Vadu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul I, anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii H.C.L. nr.94/2013 referitoare la
actualizarea domeniului privat al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
12. Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.
In continuare, se supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.13/09.02.2015 referitoare la
prelungirea, prin act aditional a unor contracte de inchiriere precum si incheierea unor noi contracte
in baza O.U.G. nr.34/2013.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a unui spatiu din imobilul situat in comuna

Corbu, str.Principala nr.23 (Caminul Cultural Corbu de Jos) ce face parte din domeniul public al
comunei Corbu catre Fundatia World Vision in vederea amenajarii si dotarii unui Centru –atelier
de creatie.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi
a sedintei.
In continuare, domnul consilier Marin Cornel prezinta Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
din care fac parte oameni din toate categoriile sociale: Brabete Monica, Virtosu Camelia, Badea
Elena, Bica Silvia, Varvara Daniela, preoti, doctori, d-ul Marin Cornel fiind presedintele
Asociatiei. Precizeaza ca se vor incepe 3 cursuri de calificare pentru cetatenii comunei de sudori,
crescatori de animale, zugravi si zidari.Asociatia isi desfasoara activitatea din sponsorizari. De
asemenea, in cadrul Asociatiei a fost amenajat un loc de joaca pentru copii de catre Fundatia World
Vision, au o bucatarie.
In deschiderea sedintei, se da cuvantul invitatilor:
1.Domnul Stan Mirel explica consilierilor ca are concesiune pe str.Ioan Stanei si nu are curent
electric, a ridicat casa si nu o poate finaliza din acest motiv si intreaba in ce stadiu suntem cu Enel.
Domnul viceprimar Stanciu Gheorghe explica ca in urma cu o saptamana a fost cu reprezentantul
Enel la fata locului, s-au facut poze, urmand ca in cateva saptamani sa se dea o solutie.
Domnul consilier Scarlat propune sa montam noi stalpii, la care domnul Marin Cornel raspunde
ca nu se poate.
Domnul Cojocaru Gheorghe explica ca dureaza mult hartiile pana se racordeaza la curentul
electric la care domnul Stan Mirel explica ca a facut solicitare pentru organizarea de santier dau a
primit raspuns negativ. I se da raspuns sa faca adresa la primarie si sa astepte raspunsul.
Domnul Stan Mirel paraseste sala de sedinta.
2.Domnul Remus Lucian –arhitect adduce la cunostiinta consilierilor ca a cumparat un lot de
teren pe malul lacului Corbu si a inceput o investitie, ridicarea unei Pensiuni, curentul electric s-a
racordat de la domnul Scarlat, problema e cu drumul care se afla in domeniul public al comunei si
pe care l-am dezmembrat. Domnul primar explica ca in ceea ce priveste apa si canalizarea incep
racordurile
la
canalizare,
sa
faca
cerere
in
acest
sens.
Domnul Remus mai precizeaza ca are nevoie de muncitori la pensiune: zugravi, cameriste la
care domnul primar raspunde ca se fac cursuri de calificare in acest sens, unde se face si
practica.Domnul Remus Lucian paraseste sala de sedinta.
In continuarea sedintei, domnul Cojocaru Gheorghe propune consilierilor sa se stabileasca o zi
din luna si ora la care vor avea loc sedintele Consiliului Local.
Se fac propunei in acest sens, fiind aprobata in unanimitate de voturi ca sedintele de Consiliu
local sa aiba loc in ultima joi din fiecare luna, orele 14,30.
De asemenea, domnul Cojocaru Gheorghe mai propune ca persoanele delegate de catre
Consiliul Local pentru diferite probleme, in comisii, sa vina in cadrul Consiliului Local si sa spuna
ce a facut.
Domnul Marin Cornel explica ca astazi a avut loc comisia de negociere pentru cumpararea
terenului detinut de numita Baloiu Kety Diana in urma careia s-a adjudecat la pretul de 21 euro/mp
.
Domnul primar intervine si arata ca anul viitor va incepe constructia noului sediu al Primariei pe

acest teren, unde se va mai face un loc de recreere pentru batrani si un loc de joaca pentru copii.
Domnul Halici Vasile intreaba in ce stadiu ne aflam cu delimitarea cu orasul Navodari si
precizeaza ca pana la sedinta urmatoare sa incepem procesul cu Navodari.
Doamna secretar explica ca s-au inmanat avocatului care ne reprezinta toate documentele
referitoare la acest dosar, urmand sa depuna actiunea in instanta.
In continuarea sedintei, se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ,,Biroul
European al Regiunii Sud-Est’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
In conformitate cu dispozitiile O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, actualizata;
În temeiul prevederilor art. 11, 12, 13, ale art. 36 al. 2 lit. e), alin. (7), lit. c) şi ale art. 92 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se supune aprobarii Consiliului local asocierea comunei Corbu, prin Consiliul Local
Corbu, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii Sud-Est”,
persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001
republicată si actualizata.
De asemenea, se va aproba si Actul Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
“Biroul European al Regiunii Sud-Est” în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi
Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii Sud-Est” în forma
prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii Sud-Est” va avea sediul
în România, Aleea Obcina Mică nr. 5, bl. A5, ap. 55, sector 6, București şi un patrimoniu iniţial
de 10.500 (zece mii cinci sute) RON. Se aprobă participarea Consiliului Local Corbu la
patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 500 RON.
Se împuterniceşte Domnul Galbinasu Marian, primar al comunei Corbu, să semneze în numele
şi pe seama Consiliului Local Corbu, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară “Biroul European al Regiunii Sud-Est”, anexate la prezenta hotărâre.
Se împuternicește domnul IUTU MARIAN, consilier personal al primarului comunei Corbu
să reprezinte comuna Corbu în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
“Biroul European al Regiunii Sud-Est” .
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 continuarea participarii comunei Corbu, in calitate de
membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana Constanta.’’
Initiator -Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Avand in vedere adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana
Constanta nr.326/27.03.2015 inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.2489/02.04.2015;

In temeiul prevederilor O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2 lit.e) si alin.7) lit.,,c’’ si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea continuarii participarii comunei Corbu,
in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana
Constanta’’ precum si apobarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona
Metropolitana Constanta’’, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
De asemenea, se vor imputernici d-l Iutu Marian CNP 1590429131241 ca titular si a d-na Grasu
Paula CNP 2811112132818, ca supleant sa reprezinte UAT comuna Corbu in calitatea acesteia de
membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana Constanta’’.
Contributia financiara anuala a comunei Corbu, in calitate de membru al Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana Constanta’’ este in cuantum de 1,3 lei pentru
fiecare cetatean al comunei, conform datelor statistice oficiale ale ultimului Recensamant al
populatiei, si se realizeaza din bugetul local al comunei.
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 inchirierii pajistilor disponibile aflate in domeniul
privat al comunei Corbu precum si aprobarea contractului-cadru de inchiriere.
Initiator -Galbinasu Marian-primar;
Acest proiect de hotarare a fost retras de ordinea de zi a sedintei.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei ,,Amenajare si dotare sala de
intretinere corporala’’ in imobilul situat in comuna Corbu, str.Principala nr.287 ce face
parte din domeniul public al comunei Corbu.
Initiator -Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Avand in vedere prevederile art.19 din O.U.G. nr.34/3006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, actualizata;
In temeiul H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
In baza dispozitiilor art.36 alin.1) si alin.9) si art.45 alin. 6) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Domnul primar explica ca la solicitarea multor tineri din comuna s-a initiat acest proiect de
hotarare, de amenajare si dotare sala de intretinere corporala’’ in imobilul situat in comuna Corbu,
str.Principala nr.287 ce face parte din domeniul public al comunei Corbu. Toata investitia se ridica
la 15.000 lei, fiind prinsa in planul de achizitii.
Domnul Halici Vasile intreaba daca aparatura se cumpara de Primarie, utilitatile le pltaesc
beneficiarii, la care domnul Cojocaru Gheorghe explica catrebuie dat spatiul la o asociatie, incheiat
un contract cu o societate care isi va desfasura activitatea acolo.
Domnul primar propune ca domnul Galbinasu Ion sa supravegheze investitia, insa acesta

refuza.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost amanat cu unanimitate de voturi pana
la clarificarea situatiei juridice.
5. 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.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte de sedinta citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului
Urbanism si amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Corbu.
Avand in vedere prevederile art.13 alin.1, art.16-18 lit.b) si art.20-22 din Legea nr.50/1991,
republicata, actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
In temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b) si c) ; art.45 alin.1) ; art.123 alin.1) si alin.2) din
Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată.
Tinand cont de prevederile legale, se propune 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 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 prezenta hotarare, iar terenurile vor fi
concesionate pe toata durata existentei constructiei.Aprobarea documentatiei de participare la
licitatia publica deschisa prevazuta in anexa nr.2 -caietul de sarcini- ce face parte integranta din
prezenta hotarare care va putea fi achizitionat la pretul de 50 lei.Taxa de inscriere la licitatie este
de 150 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 12 voturi ,,pentru” 2
abţineri (Bobes Dan si Nistorache Nicusor) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi
din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu
ce are ca obiect realizarea de exploatatii zootehnice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte de sedinta citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului
Urbanism si amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Corbu.
Avand in vedere prevederile art.13 alin.1, art.16-18 lit.b) si art.20-22 din Legea nr.50/1991,
republicata, actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
In temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b) si c) ; art.45 alin.6) ; art.123 alin.1) si alin.2) din

Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea organizarii licitatiei publice deschise
in vederea concesionarii unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al comunei
Corbu ce are ca obiect realizarea de exploatatii zootehnice.
Terenurile ce fac obiectul licitatiei publice deschise, pretul de pornire si pasul de strigare sunt
identificate conform anexei nr.1, parte integranta din prezentul proiect de hotarare, iar terenurile
vor fi concesionate pe o perioada de…….ani.
Aprobarea documentatiei de participare la licitatia publica deschisa prevazuta in anexa nr.2 caietul de sarcini- ce face parte integranta din prezentul proiect de hotarare care va putea fi
achizitionat la pretul de 100 lei.
Taxa de inscriere la licitatie este de 200 lei, iar garantia de participare este de 300 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.
Domnul Bostina Dragos nu este de acord cu locatia unde se va scoate la licitatie intrucat este
teren arabil A 258, este la drumul comunal Corbu-Vadu si propune un nou amplasament, respectiv
parcela Ps 248.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost amanat cu unanimitate de voturi pana
la identificarea de noi locatii.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.34/27.05.2010 referitoare la
initierea unui P.U.Z. pe cheltuiala proprie a numitului Calin Gheorghe in vederea trecerii
din extravilan in intravilanul comunei Corbu a suprafetei de 9900 mp situate in parcela A
255/1.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte de sedinta citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului
Urbanism si amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Corbu.
Tinand cont ca s-a propus identificarea de noi parcele pentru infiintarea de exploatatii
zootehnice, numitul Calin Gheorghe avand teren in vecinatatea parcelei A 258 care a fost propusa
pentru scoaterea la licitatie pentru infiintarea de exploatatii,
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost respins cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei in vederea inchirierii prin licitatie
publica a unor imobile-constructii si teren aferent ce fac parte din domeniul privat al
comunei Corbu pentru desfasurarea unor activitati de depozitare utilaje agricole si cereale
precum si edificarea de constructii agrozootehnice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte de sedinta citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului
Urbanism si amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Corbu.

In luna noiembrie 2014 a fost adoptata H.C.L. nr.111/13.11.2014 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.
In temeiul prevederilor art.13 alin.1) si art.16 ale Legii nr.50/1991, republicata, privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor coroborate cu cele
ale Normelor Metodologice din 19 decembrie 2001 de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificarile
si completarile ulterioare;
In baza dispozitiilor , art.36 al.2, lit.c, al.5, lit.b, art.45 alin.1) art. 115 al.1, lit.b si art.123 al.2)
din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile la zi,
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea documentatiei de participare la
licitatia publica deschisa, respectiv -caietul de sarcini- ce face parte integranta din prezenta
hotarare care va putea fi achizitionat la pretul de 100 lei, si a studiului de oportunitate .
De asemenea, se supune aprobarii si pretul de pornire si pasul de strigare conform anexei nr.3,
parte integranta din prezenta hotarare.
Taxa de inscriere la licitatie este de 200 lei, iar garantia de participare este de 300 lei.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarii ,,Reabilitarea (repararea)
drumului comunal Dc 83 Corbu-Vadu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Domnul primar explica ca sunt doua zone la intrare, se decoperteaza si se va plomba tot drumul
Dc 83 Corbu-Vadu. Mai precizeaza ca s-au solicitat oferte de la 7 firme, insa a raspuns una singura.
Domnul Bostina Dragos propune ca si str.Bisericii din Vadu sa se plombeze la care domnul
primar raspunde ca se vor astupa sin gropile de pe aceasta strada.
Avand in vedere prevederile art.19 din O.U.G. nr.34/3006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, actualizata;
In temeiul H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
In conformitate cu O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.1) si alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea realizarii lucrarii ,,Reabilitarea
(repararea) drumului comunal Dc 83 Corbu-Vadu.
Valoarea totala estimata a investitiei este de 172.020 lei, fara T.V.A., suma ce va fi suportata
din bugetul local al comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în

funcţie.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul I, anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul Halici Vasile citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. SENIOR
ACCOUNTING SERVICES S.R.L.
Vazand H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe anul 2015;
În temeiul prevederilor art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.186/2014–legea bugetului
de stat pe anul 2015, se supune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2015, trimestrul I, după cum urmează :
VENITURI:
37.01
Donatii si sponsorizari.....................................................................

+ 23 100 lei

36.02.50
Alte amenzi............................................................................................. + 92 418 lei
TOTAL................................................................................................. + 115 518 lei
CHELTUIELI :
Cap.70.20
Bunuri si servicii ..................................................................
TOTAL

+ 115 518 lei
+ 115 518 lei

De asemenea, se propune si aprobarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu
finantare integrala de la bugetul local conform anexei ce face parte integranta din prezenta
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.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii H.C.L. nr.94/2013 referitoare la
actualizarea domeniului privat al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte de sedinta citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului

Urbanism si amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Corbu.
In luna septembrie 2013 a fost adoptata H.C.L. nr.94/2013 referitoare la actualizarea
domeniului privat al comunei Corbu, judetul Constanta.
In conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr.18/1991, republicata-Legea fondului
funciar, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu cele ale art.4 din Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) ;art.45 alin.1); art.115 alin.1 lit.b) si art.121 din
Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de prevederile legale, se propune suplimentarea domeniului privat al comunei
Corbu cu terenul intravilan in suprafata de 1.309 mp situat pe str.Pescarilor, cu terenul in suprafata
de 10.000 mp situat pe str.Sibioarei nr.11 precum si cu terenul extravilan in suprafata de 32.910
mp situat in parcela A 258.
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 revocarii H.C.L. nr.13/09.02.2015 referitoare la
prelungirea, prin act aditional a unor contracte de inchiriere precum si incheierea unor noi
contracte in baza O.U.G. nr.34/2013.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Domnul primar explica consilierilor ca s-au incheiat in anul 2014 contracte de inchiriere cu
crescatorii de animale, au fost incheiate pe o perioada de un an, insa terenul atribuit este domeniul
public al statului si administrat de A.R.B.D.D. conform Extrasului de carte funciara, cu toate ca
recunosc ca pasunea a fost a C.A.P. Corbu.
Avand in vedere cele mentionate, se va actiona in judecata statul pentru revendicarea suprafetei
de pasune, dupa reglementarea situatiei juridice a terenului urmand a li se atribui pasunea
crescatorilor de animale.
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 acordarea cu titlu gratuit a unui spatiu din imobilul situat
in comuna Corbu, str.Principala nr.23 (Caminul Cultural Corbu de Jos) ce face parte din
domeniul public al comunei Corbu catre Fundatia World Vision in vederea amenajarii si
dotarii unui Centru –atelier de creatie.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Avand in vedere cererea Fundatiei World Vision inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.944/09.02.2015 prin care solicita punerea la dispozitie a unui spatiu in vederea infiintarii unui

Centru-atelier de creatie.
In baza dispozitiilor art.36 alin.1) si alin.9); art.45 alin.1) si art.124 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se propune acordarea cu titlu gratuit a unui spatiu din
imobilul situat in comuna Corbu, str.Principala nr.23 (Caminul Cultural Corbu de Jos) ce face
parte din domeniul public al comunei Corbu catre Fundatia World Vision in vederea amenajarii si
dotarii unui Centru –atelier de creatie.
Renovarea, amenajarea si dotarea Centrului de creatie va fi suportata in totalitate de Fundatia
World Vision.
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 continuare, se trece la Capitolul,,Diverse’’:
1. Cererea S.C.PETROSEPT TRANS S.R.L. inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.2323/26.03.2015 prin care solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.5048/28.06.2011
pentru o perioada de un an.
Urmare a supunerii la vot, cererea este aprobata in unanimitate de voturi.
2.In urma dezbaterilor, consilierii propun ca la hramul fiecarei biserici ortodoxe de pe raza
comunei Corbu si Vadu sa fie alocata suma de 3.000 lei din bugetul local al comunei pentru
sarbatorirea hramului.
3. Domnul Iutu Marian, responsabil cu achizitiile publice si Integrare europeana, a depus pentru
sedinta o Sinteza a oportunitatilor de finantare pentru perioada 2014-2020 prin programele cu
fonduri europene nerambursare pentru consultare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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Nr.149/28.05.2015

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 28.05.2015, 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.122/21.05.2015 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.125 din 21.05.2015 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.126 din 21.05.2015.
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, domnul primar Galbinasu
Marian.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 23.04.2015. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Criveanu Jean care a fost desemnat conform
H.C.L. nr.36/23.04.2015 si care va supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe
ordinea de zi a sedintei:
1. 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 ale Legii
nr.50/1991, republicata.
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, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin contract.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.67/24.06.2014 referitoare la punerea
la dispozitia S.C. RAJA S.A. a suprafetei de 20.000 mp, teren situat in comuna Corbu, parcela A
614 pentru amplasarea unei statii de epurare.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea
activitatii de audit public intern.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Codului etic si de integritate al functionarilor publici si
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Corbu, judetul
Constanta.

Initiator- Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.108/13.11.2014 referitoare la
stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de concesiune
incheiate intre Consiliului Local Corbu si persoane fizice sau juridice cu privire la cuantumul
penalitatilor conform prevederilor Codului fiscal.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.32/16.05.2013 referitoare la
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.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
9. Proiect de hotarare privind aderarea Comunei Corbu la teritoriul Grupului de Acțiune Locală
Histria Razim Hamangia.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are
ca obiect realizarea de exploatatii zootehnice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in suprafata de 170521 mp situat in
zona Terminal Midia ce face parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
12. 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;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii pajistilor disponibile la nivelul comunei
Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Stanciu Gheorghe -viceprimar;
14. Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi, cu
mentiunea ca Proiectul de hotarare nr.10 a fost retras.
In deschiderea sedintei, se da cuvantul invitatilor:
1. Domnul Poteleanu Constantin domiciliat in comuna Corbu, str.Principala nr.35 reclama faptul
ca domnul Carbunaru Ion, vecinul sau impreuna cu fiul lui Gigi au stricat gardul de la strada si au
facut altul nou iar resturile, molozul rezultat din vechiul gard l-au carat cu roaba la dansul peste
drum si mai il deranjeaza si masinile parcate in curtea domnului Carbunaru, solicitand in acest
sens 80 cm in exteriorul proprietatii lui, din domeniul public al comunei.
Domnul primar explica ca nu exista baza legala pentru atribuirea celor 80 cm din domeniul public
iar domnul Poteleanu reclama faptul ca chiriasii lui Carbunaru spun ca e proprietatea lui, vin la
orele 2-3 noaptea si fac galagie, la care domnul primar raspunde ca nu putem noi sa interzicem sa

mai parcheze masinile.
Domnul primar mai arata ca trebuie sa identificam noi parcari, cei care au pensiune si inchiriaza
trebuie sa asigure si locurile de parcare, domnul Misu reclamand acelasi lucru.
Domnul primar propune in final sa scoata bordurile si sa amenajeze parcarea in fata curtii, pentru
a incapea in acest fel mai multe masini.
Domnul Poteleanu paraseste sala de sedinta.
2. Doamna Stan Marinela –ridica problema racordarii cu energia electrica pe str.Ioan Stanei,
spune ca are concesiune din anul 2010.
Domnul primar explica ca studiul de fezabilitate este intocmit, ordinul de incepere a proiectului
tehnic este dat, asteptam sa vedem cum se misca Enel.
Doamna Stan Marinela paraseste sala de sedinta.
3. In continuare, se discuta Proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii pajistilor
disponibile la nivelul comunei Corbu, judetul Constanta, fiind prezenti si crescatorii de animale
din comuna care au depus cereri in acest sens.
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei.
Domnul primar arata ca domnul viceprimar Stanciu Gheorghe impreuna cu Paula Grasu au
fost la o sedinta la Prefectura la care au expus si aceasta problema si citeste expunerea de motive
a viceprimarului . De asemenea, mai explica ca luna trecuta a fost revocata hotararea de consiliu
referitoare la pasune pe considerentul ca suprafata de pasune atribuita crescatorilor de animale este
intabulata de A.R.B.D.D., facand parte din domeniul public al statului si aflat in administrarea
A.R.B.D.D.
Domnul primar mai arata ca A.R.B.D.D. a recunoscut ca in mod gresit a intabulat pasunea
comunala, recunoscand ca este a noastra prin adresa nr.22429/2010 iar domnul consilier Marin
Cornel citeste aceasta adresa.
Domnul primar propune consilierilor sa dam hotarare si sa vedem ce zice Prefectura referitor
la faptul ca noi folosim terenul, dar nu suntem proprietari, sa vedem ce consecinte pot aparea,
crescatorii de animale vor lua subventia pe un an de zile iar in caz de nelegalitate vor da banii
inapoi.
Domnul consilier Scarlat Ion aminteste consilierilor ca in anul 1990 erau 370 ha pasune.
Domnul primar mai aduce la cunostinta consilierilor ca in acest an nu s-a dat nici o adeverinta
pentru APIA nici unui crescator de animale, fata de anul trecut cand s-au incheiat contracte de
inchiriere.
Domnul Burghelea intervine si arata ca a refuzat anul trecut sa semneze contractul de inchiriere
pentru ca nu a fost de acord cu suprafata primita, nu a fost de acord cu modul de calcul , cum s-a
repartizat terenul in fuctie de animalele detinute.
Domnul consilier Cojocaru Gheorghe intervine si explica consilierilor ca a fost in comisia
constituita in acest scop anul trecut, au impartit terenul si fiecare crescator de animale a primit
terenul in functie de animalele declarate si mai spune ca au fost 3 persoane care au venit dupa data
de 1 martie stabilita de lege sa ceara pasune, ei nu mai pot cere teren.
Domnul primar mai spune ca Consiliul local poate atribui pasune, prin licitatie publica, dar
cum se organizeaza licitatie publica in conditiile in care legea stabileste modalitatea de calcul al
suprafetei atribuite in functie de numarul de animale, deci propune sa atribuim direct terenul, nu
prin licitatie publica.

Domnul viceprimar Stanciu Gheorghe spune ca A.R.B.D.D. a solicitat sa amenajam noi parcari
la plaja, in caz contrar nu ne da in scris acceptul pentru pasune.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 8 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 7 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
Au votat pentru: Marin Cornel, Stanciu Gheorghe, Vartolomei Eugen, Fricosu Elena,
Scarlat Ion, Criveanu Jean, Bobes Dan si Misea Georgeta, restul fiind impotriva.
Crescatorii de animale parasesc sala de sedinta.
4. In continuarea sedintei se da cuvantul doamnei Condrea Aurelia care spune ca a cumparat
animale de la Mihai Ion si doreste teren pentru construirea unei ferme.
Domnul primar explica consilierilor ca luna trecuta a initiat un proiect de hotarare privind
scoaterea la licitatie publica a terenurilor pentru infiintarea de ferme de crestere a animalelor, insa
a fost amanat intrucat consilierii nu au fost de acord cu terenul propus in parcela A 258, fiind
necesar identificarea de noi locatii.
Domnul consilier Bostina Dragos spune ca s-a predat terenul de la Graniceri sa il punem pe
acesta la dispozitia crescatorilor de animale .
De asemenea, domnul consilier aduce la cunostinta consilierilor ca pe 05.06.2015 avem termen
in instanta cu Sacele, trebuie sa mai intervenim cu persoane, daca pierdem procesul cu Sacele
pierdem suprafata de 4.800 ha, Sacele avand 5 intervenienti in acest dosar, noi numai unul.
Intre timp, vine si doamna Raicu Aneta, invitata in cadrul sedintei de consiliu.
In continuare, au loc discutii referitoare la stabilirea amplasamentului pentru infiintarea de
ferme, domnul Bostina Dragos propunand pasunea 248 unde mai avem 40 ha disponibile si
pasunea Ps 121, sa dam aici la care doamna Raicu explica ca conform legii nu putem stabili noi
redeventa pe pasune, domnul Marin Cornel propune parcela A 258.
Invitatii parasesc sala de sedinta.
Se trece la primul proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. 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
ale Legii nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
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 1 vot ,,împotrivă” (Stanciu Gheorghe) 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, datorita nerespectarii publicatiilor asumate

prin contract.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism
si amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu
Având în vedere solicitările depuse în temeiul art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Conform dispozitiilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.c) ; alin.5 lit.b) si art.45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, se propune rezilierea contractului de concesiune a domnului
Cretu Cristian Ionut conform art.12 lit.d) din contract.
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 H.C.L. nr.67/24.06.2014 referitoare la
punerea la dispozitia S.C. RAJA S.A. a suprafetei de 20.000 mp, teren situat in comuna
Corbu, parcela A 614 pentru amplasarea unei statii de epurare.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu.
Domnul primar explica consilierilor ca terenul ramane proprietatea noastra, nu putem obliga
S.C. RAJA S.A. sa cedeze comunei Corbu actiuni pentru ca ei nu devin proprietari pe teren si
riscam sa pierdem fonduri europene in valoare de 4 milioane euro, valoarea investitiei daca nu
modificam aceasta hotarare de consiliu local.
Avand in vedere adresa S.C. RAJA S.A. nr.46744/13.05.2015 inregistrata la Primaria comunei
Corbu sub nr.3555/13.05.2015 precum si H.C.L. nr. 67/24.06.2014 referitoare la punerea la
dispozitia S.C. RAJA S.A. a suprafetei de 20.000 mp, teren situat in comuna Corbu, parcela A 614
pentru amplasarea unei statii de epurare;
In temeiul dispozitiilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, actualizata coroborate cu cele ale art.10 alin.6) din Legea nr.51/2006 –legea serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicata si actualizata;
In baza prevederilor art.36 alin.2) lit.,,c’’ ; alin.5) lit.b) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune modificarea H.C.L. nr.67/24.06.2014 in sensul ca
se revoca prevederile art.3, respectiv:
,,Primaria comunei Corbu va comanda efectuarea unui raport de evaluare intocmit de un
evaluator autorizat pentru a afla valoarea de inventar a terenului, iar S.C. RAJA S.A. se obliga sa
cedeze comunei Corbu actiuni echivalente acestei valori.’’

Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.67/24.06.2014 raman valabile.
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 insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si
exercitarea activitatii de audit public intern.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
pentru proiectul supus aprobarii.
Domnul primar explica ca nu avem auditor la nivelul Primariei, nu putem incheia un contract
de prestari servicii cu o firma autorizata, astfel incat incheierea acestui Acord de cooperare este
singura modalitate sa facem activitatea de audit si nu este nevoie sa externalizam serviciul de audit.
Având în vedere prevederile Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997; ale Legii nr. 672/2002 privind auditul public
intern, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art. 11 alin. (4) și art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. a) și c) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
coroborate cu cele ale art.35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Tinand cont de cele mentionate, se propune insusirea Acordului de cooperare privind
organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern .
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 Codului etic si de integritate al functionarilor
publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
pentru proiectul supus aprobarii.
Avand in vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 0Legea nr.53/2003
Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul dispozitiilor Legii nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 477/2004
privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare,

Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea Codului etic si de integritate al
functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Corbu, judetul Constanta .
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 modificarii H.C.L. nr.108/13.11.2014 referitoare la
stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
pentru proiectul supus aprobarii.
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare; H.G.nr.44/2004 Normele metodologice de aplicare a
titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor Legii nr.209/15.11.2012 privind aprobarea O.G.nr.30/2011 pentru
modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea
unor masuri financiar – fiscale; ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare; art.5 alin.(2) si art.8 alin.(2) din Legea nr.145/2014 pentru
stabirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea modificarii H.C.L. nr.108/13.11.2014
in sensul eliminarii din Anexa nr.1, Capitolul IV, Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si
autorizatiilor, a urmatorului alineat :
“Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producator se stabileste de catre
consiliile localesi este de 65 lei” si completarii art. 268 cu urmatoarele doua alineate :
“ (4) Taxa pentru eliberarea Atestatului de producator si viza semestriala a acestuia 45 lei.
(4¹) Taxa pentru eliberarea Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
20 lei.”
Hotararea va intra in vigoare incepand cu data de 01 iunie 2015.
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 incheierii de acte aditionale la contractele de
concesiune incheiate intre Consiliului Local Corbu si persoane fizice sau juridice cu privire
la cuantumul penalitatilor conform prevederilor Codului fiscal.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil

pentru proiectul supus aprobarii.
Având în vedere prevederile O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscla, republicat,
cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In baza dispozitiilor art. 27, art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. c) si art. 45 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune incheierea de acte aditionale la contractele de
concesiune, in sensul stabilirii penalitatilor de intarziere la nivelul prevazut in O.G. nr. 92/2003,
privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
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 modificarii H.C.L. nr.32/16.05.2013 referitoare la
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.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
pentru proiectul supus aprobarii.
Avand in vedere H.C.L. nr.32/16.05.2013 referitoare la 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;
In conformitate cu dispozitiile art15 lit.c) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor Normelor Metodologice din 19 decembrie 2001 de aplicare a Legii
nr.50/1991, republicata,, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.2) lit.,,c’’ ; alin.5) lit.b) si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune modificarea anexei la H.C.L. nr.32/16.05.2013
in sensul ca numitului Moroianu Laurentiu George i se va atribui suprafata de 531 mp in zona
Derea-lot 78 avand urmatoarele vecinatati:
N-Vilau Constantin
S-teren Consiliu local(Lot 77)
E-teren Consiliu Local
V-Str.Albatros;
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 aderarea Comunei Corbu la teritoriul Grupului de Acțiune
Locală Histria Razim Hamangia.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
pentru proiectul supus aprobarii.
Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Măsura 19 pentru participarea la
Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 axa LEADER prin care comunele si orasele
mici sunt incurajate sa colaboreze in scopul dezvoltarii economice locale.
In conformitate cu dispozitiile art.35 alin.3) si 6) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, actualizata;
In temeiul prevederilor art. 14, art. 36, alin.9) si art.45 alin.1) din Legea 215/2001, republicata,
legea administrației publice locale,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aderarea comunei Corbu la teritoriul constituit
sub denumirea de Grupul de Actiune Locala Histria-Razim-Hamangia pentru care se va
elabora o SDL finantata prin programul LEADER din cadrul PNDR 2014-2020.
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 organizarii licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu
ce are ca obiect realizarea de exploatatii zootehnice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Proiect retras de pe ordinea de zi a sedintei.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare
a imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in suprafata de 170521 mp
situat in zona Terminal Midia ce face parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
pentru proiectul supus aprobarii.
Avand in vedere Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire
intocmit de P.F.ABordei Niculae precum si Referatul de admitere emis de O.C.P.I. Constanta
pentru imobilul situat in comuna Corbu, zona Terminal Midia, avand numar cadastral 109800.
In temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata,
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile Ordinului nr.700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

In baza dispozitiilor art.36 al.2 lit.c, art.45 alin.1 si art. 115 al.1 lit.b , din Legea nr.215/2001
Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a
imobilului - teren in suprafata de 170521 mp situat in intravilanul comunei Corbu, zona Terminal
Midia, numar cadastral 109800 conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu
propunere de dezlipire intocmit de P.F.A. Bordei Niculae.
Terenul prevazut la art.1 se dezmembreaza astfel:
-lot 1 in suprafata de 120981 mp –nr.cadastral 113377, zona Terminal Midia;
-lot 2 in suprafata de 25540 mp –nr.cadastral 113378, zona Terminal Midia;
-lot 3 in suprafata de 10000 mp –nr.cadastral 113379, zona Terminal Midia;
-lot 4 in suprafata de 4000 mp –nr.cadastral 113380, zona Terminal Midia;
-lot 5 in suprafata de 10000 mp –nr.cadastral 113381, zona Terminal Midia;
De asemenea, se propune si aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de
concesiune nr.10/24.01.2006 incheiat intre Consiliul Local Corbu si S.C. PETROM S.A. –
Sucursala Petromar Constanta .
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 insusirii unor rapoarte de evaluare asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
pentru proiectul supus aprobarii.
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.b) , art.45 alin.1) şi art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
supune aprobarii Consiliului local rapoartele de evaluare asupra unor terenuri care fac parte din
domeniul privat 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.
Se trece la Capitolul,,Diverse”:
1. Cererea Centrului Cultural Corbu inregistrata cu nr.3803/21.05.2015 prin care solicita
alocarea sumei de 5.000 lei pentru organizarea Zilei Copilului .
Urmare a supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate.
2. Cererea Bisericii Crestine Baptiste ,,Harul’’ din Corbu inregistrata cu nr.3385/07.05.2015 prin
care solicita aprobarea continuarii sustinerii proiectului,,Dorca’’.
Urmare a supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate.
3. Cererea Scolii gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu inregistrata cu nr.4001/28.05.2015 prin

care solicita suma de 5.000 lei pentru achizitionarea cartilor pentru premiile elevilor in anul scolar
2014-2015.
Urmare a supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate.
4. Domnul presedinte prezinta Raportul de specialitate intocmit de domnul Iutu Marian care
cuprinde Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2015 modificat.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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Nr.172/25.06.2015

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 25.06.2015, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna IUNIE .
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.142/19.06.2015 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.152 din 18.06.2015 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.153 din 18.06.2015.
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, domnul primar Galbinasu
Marian si domnul Rotaru Valentin.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 28.05.2015. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Criveanu Jean care a fost desemnat conform
H.C.L. nr.36/23.04.2015 si care va supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe
ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Canal Constanta ” si a contractului de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin HCL nr. 44/26.04.2012 modificata si
completata prin HCL nr.14/04.04.2013
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.57/28.05.2015 referitoare la aprobarea
inchirierii pajistilor disponibile la nivelul comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pe anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.62/24.06.2014 referitoare la trecerea
unui bun din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne,
Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta in domeniul public al comunei Corbu si
administrarea Consiliului Local al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune atribuite in temeiul
art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea initierii unui Plan Urbanistic Zonal in vederea realizarii
lucrarii ,Parcelare pentru locuinte individuale si introducerea in intravilanul localitatii Corbu, zona
Vest, str.Ioan Stanei 2 comuna Corbu, judetul Constanta.’’
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9.Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.
In deschiderea sedintei, se da cuvantul invitatilor:
1. Doamna Bighiu Silvia si d-na Poteleanu Cornelia din Luminita.
Doamna Bighiu ridica problema apei potabile din localitate, spune ca s-au forat doua puturi
de apa, din care unul este sarat, apa nu este buna de baut , nu poate fi folosita nici in gradini la care
domnul Scarlat Ion intervine si explica ca pentru irigatii este mai greu, trebuie sa foloseasca apa
potabila.
Doamna Bighiu mai spune ca trebuie sa fie racordati la reteaua de apa potabila, mai trebuie o
pompa in acest sens.
Domnul primar explica consilierilor ca in perioada octombrie-noiembrie 2014 impreuna cu
2 muncitori a mers la domnul Petcu sa intepe conducta lor cu apa, dar s-au ivit doua probleme: apa
porneste cu intermitente, la ora 4 se termina apa iar a doua problema o ridica distanta foarte mare
fata de conducta, societatea folosind apa din ghiol, trebuie alimentare cu energie electrica, dar nu
s-a gasit solutia tehnica.
Domnul primar a mai aratat ca directorul S.C.Lafarge S.A. vine luni la Primarie si o sa il
roage sa gaseasca sursa de alimentare cu energie electrica, dar trebuie un edificiu si un contuar de
unde sa alimentam, trebuie alimentat de la ei, in fabrica nu au cantitate suficienta nici pentru ei,
mai ales in perioada verii, spunand ca singura solutie este sa ne ajute ei cu energia electrica, o sa
le solicitam si o sponsorizare.
Doamna Poteleanu spune ca a facut cerere pentru gaze si intreaba ce s-a intamplat.
Domnul Halici Vasile intervine si aduce la cunostinta consilierilor ca i s-a spus ca, Consiliul
local nu a dorit sa aprobe furnizarea cu gaze in satul Luminita, lucru neadevarat nu s-a discutat in
Consiliul local alimentarea cu gaze a satului Luminita .
Domnul primar raspunde ca acum 2 saptamani a primit o adresa de la Congaz sa intre pe
Corbu, a fost cu d-ul Lemnaru si a discutat solutiile tehnice, avem studiul de fezabilitate aprobat
si cotele de gaze, problema este de unde se leaga, la care directorul a spus ca ne leaga de conducta
lui Celco la care domnul Lemnaru a spus ca nu se poate.
A venit si un director tehnic in spate la baza de cereale si a propus sa racordam de acolo, astfel
incat s-a dat drumul la Proiectul tehnic si incercam sa prindem si Luminita, pana la sfarsitul anului

vor incepe lucrarile la reteaua de gaze, si recomanda invitatilor sa mai aiba putina rabdare.
Domnul primar mai explica ca Celco cumpara gazul de la Congaz, ei nu sunt obligati sa rezolve
problema gazelor locuitorilor din Luminita.
Doamna Poteleana mai arata ca la Biserica din Luminita s-au fisurat peretii datorita traficului
din zona la care domnul Halici Vasile propune sa luam din banii care s-au dat pentru sarbatorirea
hramurilor bisericilor din comuna pentru reparatia bisericii din Luminita.
Invitatii mai ridica si problema traficului din zona, inainte erau indicatoare pentru restrictii
acum au disparut la care domnul primar raspunde ca o sa facem o adresa directorului Celco
referitoare la restrictionarea traficului si se vor pune indicatoare de tonaj, trebuie sa le cerem si
traseele lor.
Domnul Rotaru Valentin, invitat in cadrul sedintei propune sa se aprobe si plata taxelor pentru
documentatia cu sala de mese de la Luminita.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate.
1. Domnul Remus Lucian invitat in cadrul sedintei ridica problema drumului lotizat de la
Dosa pe care l-a preluat Primaria si care trebuie pietruit si intreaba cand este gata.
Domnul primar raspunde ca trebuie facut proces-verbal de predare-primire pentru drum,
trebuie facuta dezmembrarea terenului pentru a il putea prelua iar domnul Dosa trebuie sa ne
predea inventarul de coordonate pentru realizarea lucrarii.
2. Domnul consilier Halici Vasile aduce la cunostinta consilierilor faptul ca pe str.Cabanei
trec masini cu tonaj mare, se fisureaza casele din zona.
Domnul primar explica ca luni se va asfalta str.Cabanei pana la Ghiol si se va da o restrictie de
circulatie pentru masinile cu tonaj greu, s-a trimis si adresa catre I.S.C.T.R. sa vina sa verifice
situatia traficului din zona la care domnul Cojocaru Gheorghe spune sa verifice Politia traficul,
insa nu se poate trebuie cantarul I.S.C.T..R-ului sa ii verifice raspunde domnul primar.
3. Doamna directoare Badea Elena, invitata in cadrul sedintei de consiliu arata ca sunt
necesare reparatii la scolile si gradinitele din localitate si citeste adresa pe care a facut-o in
acest sens catre Consiliul Local, spunand ca sunt necesari aproximativ 46.000 lei pentru
aceste reparatii, domnul Rotaru Valentin facand o estimare a costurilor pentru fiecare
obiectiv in parte.
Invitatii parasesc sala de sedinta.
In continure, se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ teritoriale membre
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Canal Constanta ” si a contractului de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin HCL nr.
44/26.04.2012 modificata si completata prin HCL nr.14/04.04.2013
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
pentru proiectul supus aprobarii.

Avand in vedere adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Canal “ Constanta
cu nr.184/03.06.2015 si inregistrata sub nr.4199/05.06.2015 la Primaria comunei Corbu;
In temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice , cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 12 , alin.1 , lit.h din Legea nr. 241/2006 a serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare , cu modificarile si completarile ulterioare, art. 261 alin. 1
din Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare , art.36, al.2, lit.a, al.3, lit.b si c, art.45 alin.1) si
art. 115 al.1, lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata cu
modificarile si completarile la zi,
Tinand cont de cele mentionate, se propune modificarea si completarea Regulamentului
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Canal Constanta ” si a contractului de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin HCL nr.
44/26.04.2012 modificata si completata prin HCL nr.14/04.04.2013 conform anexelor 1 si 2 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.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.57/28.05.2015 referitoare la
aprobarea inchirierii pajistilor disponibile la nivelul comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul secretarului comunei Corbu si arata
ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Avand in vedere Adresa Institutiei Prefectului-judetul Constanta nr.8893/04.06.2015
inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.4260/08.06.2015 precum si H.C.L.
nr.57/28.05.2015 referitoare la aprobarea inchirierii pajistilor disponibile la nivelul comunei
Corbu, judetul Constanta
In temeiul prevederilor art.36 alin.2) lit.,,c’’ si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001-legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea revocarii H.C.L. nr.57/28.05.2015
referitoare la aprobarea inchirierii pajistilor disponibile la nivelul comunei Corbu, judetul
Constanta.
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 pe anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. Senior Accounting
Services S.R.L. si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus

aprobarii.
Avand in vedere H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului local Corbu pe anul 2015;
În temeiul prevederilor art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014–legea bugetului de stat pe anul 2015;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) si art.45 alin. 1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune utilizarea excedentului bugetar din anii anteriori
in suma de 2.792.164 lei pentru finantarea unor lucrari de investitii la Sectiunea de dezvoltare a
bugetului local al comunei Corbu pentru anul 2015.
De asemenea, se supune aprobarii Consiliului local rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2015, trimestrul II, după cum
urmează :
VENITURI:
11.02.06
Sume din echilibru

+ 1.300 lei

TOTAL......................................................................................... + 1.300 lei
CHELTUIELI :
Cap.51.20
Bunuri si servicii ..................................................................

+ 1.200 lei

Cap.70 .20
Bunuri si servicii ..................................................................

+ 100 lei

Cap.70 .20
Bunuri si servicii ..................................................................

- 125.987 lei

Cap.65 .20
Bunuri si servicii ..................................................................

+ 45.987 lei

Cap.70.71
Investitii ..................................................................

+ 2.872.164 lei

________________________________________________________________

TOTAL

+ 2.793.464 lei

Se va aproba si Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantare integrala de la bugetul
local al comunei Corbu conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta 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.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.62/24.06.2014 referitoare la
trecerea unui bun din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor
Interne, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta in domeniul public al
comunei Corbu si administrarea Consiliului Local al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de specialitate
din cadrul Primariei comunei Corbu si arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
pentru proiectul supus aprobarii.
Avand in vedere adresa Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Constanta-Garda de
Coasta nr.976388/10.06.2015 inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.4511/16.06.2015
precum si H.C.L. nr.62/24.06.2014 referitoare la trecerea unui bun din domeniul public al statului
si administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera
Constanta in domeniul public al comunei Corbu si administrarea Consiliului Local al comunei
Corbu;
Luând în considerare prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele ale
Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor ;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c); art.45 alin.1) si art.120 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune completarea H.C.L. nr.62/24.06.2014 in sensul
ca la art.2 se va introduce un nou alineat care va avea urmatorul enunt:
,, Daca in decurs de 7(sapte) ani imobilul preluat nu este amenajat ca tabara de vara pentru
copii, acesta va fi din nou preluat in administrare de catre Ministerul Afacerilor Interne prin
Garda de Coasta.’’
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 public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism şi

amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei comunei Corbu si arata
ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Luând în considerare prevederile art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele ale Hotărârii
Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c); art.45 alin.1) si art.120 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune suplimentarea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta cu terenul intravilan in suprafata
de 25.540 mp situat pe str.Petromarului, teren pe care se va realiza statia de epurare De 613.
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 rezilierii unor contracte de concesiune atribuite in
temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism şi
amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei comunei Corbu si arata
ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
In conformitate cu dispozitiile art15 lit.c) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata,, cu modificarile
si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor Normelor Metodologice din 19 decembrie 2001 de aplicare a Legii
nr.50/1991, republicata,, cu modificarile si completarile ulterioare,
Având in vedere prevederile art.36 alin.2) lit.,,c’’ si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune rezilierea contractului de concesiune al d-nei
Dinu Maria pentru terenul in suprafata de 457,13 mp situat in zona PUZ Vadu-lot 23.
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 initierii unui Plan Urbanistic Zonal in vederea
realizarii lucrarii ,Parcelare pentru locuinte individuale si introducerea in intravilanul
localitatii Corbu, zona Vest, str.Ioan Stanei 2 comuna Corbu, judetul Constanta.’’
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism şi
amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei comunei Corbu si arata
ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Având în vedere prevederile art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

In conformitate cu dispozitiile art.2 din H.G. nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului
General de Urbanism, actualizat;
In temeiul dispozitiilor Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.5) lit.,,c’’, art.45 alin.1) si art.115 alin.1) si art.121 din
Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune initierea unui Plan Urbanistic Zonal in vederea
realizarii lucrarii ,,Parcelare teren pentru locuinte individuale si introducerea in intravilanul
localitatii Corbu, zona Vest Ioan Stanei 2 comuna Corbu, judetul Constanta’’.
Zona studiata pentru elaborarea P.U.Z. este amplasata in extravilanul comunei Corbu,
parcelele A 350, Cc 352 si A 353 si are o suprafafata de 26.760 mp.
Vecinatatile terenului prevazut la art.2 sunt urmatoarele:
N- str.Ioan Stanei;
S-str.Nicolae Labis;
E-str.Mihail Sadoveanu;
V-drum proiectat;
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 alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul secretarului comunei Corbu si
arata ca, comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil pentru proiectul supus aprobarii.
Este propus domnul consilier Bostina Dragos care in urma supunerii la vot a fost desemnat in
unanimitate de voturi presedinte de sedinta al Consiliului Local Corbu pentru urmatoarele 3 luni.
Se trece la Capitolul,,Diverse”:
1. Cererea S.C. AZIZ LIVESTOCK S.R.L. nr.22/22.06.2015 inregistrata la Primaria comunei
Corbu cu nr.4696/23.06.2015 prin care revine la cererile depuse in octombrie 2014 referitoare la
Izvorul ce alimenteaza comuna Corbu si al carui proprietar este.
Urmare a supunerii la vot, cererea este respinsa in unanimitate de voturi.
2.Domnul presedinte prezinta Raportul semestrial depus de d-na Brabete Ioana, inspector cu
atributii de asistenta sociala referitor la activitatea asistentilor personali.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela

R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU - CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

Nr.213/30.07.2015

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 30.07.2015, 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.248/23.07.2015 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.175 din 23.07.2015 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.176 din 23.07.2015.
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, domnul primar Galbinasu
Marian.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 25.06.2015. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Bostina Dragos care a fost desemnat conform
H.C.L. nr.65/25.06.2015 si care va supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe
ordinea de zi a sedintei:
1. 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;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local
de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Pensiune agroturistica –activitati recreationale si de agrement introducere teren in intravilan’’ sola 33, parcela A 268A/4-lot 1 in suprafata de 10.000 mp
investitor S.C. OSNARD MAJESTY S.R.L.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.10/09.02.2015 referitoare la
aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul

privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15 ale Legii nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. 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;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii si modificarii H.C.L. nr.94/26.09.2013
privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu,
judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate aferent proiectului ,,Intocmire
P.U.Z.- Introducere in intravilan si lotizare teren in vederea construirii de locuinte’’ parcela A
573/8, sola 112 in suprafata de 25.000 mp beneficiar S.C. PLANT MAR S.R.L.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 al
comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in
suprafata de 500 mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.77 catre d-nul Misu Mircea Marian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
,,Cantina sociala aferenta Bisericii ortodoxe ,,Sfantul Mare Mucenic Dimitrie’’ sat Luminita,
comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
,,Modernizare drumuri comunale in comuna Corbu, judetul Constanta’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
,,Reamenajarea si modernizarea strazilor din intravilanul comunei Corbu, judetul Constanta’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
13. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Corbu in
scopul realizarii investitiei ,,Instalare de panouri solare’’ la Centrul de recuperare terapeutica
Corbu si Gradinitele nr.1 si 2 comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in
suprafata de 2.863 mp situat in comuna Corbu, sat Luminita, str.Industriala nr.1 catre S.C. RIG
SERVICE S.R.L.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

15. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr.556/20.07.1998
incheiat intre Consiliul Local Corbu si S.C. DAVO ROM EXIM S.R.L.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
16. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are
ca obiect realizarea de exploatatii zootehnice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
17 . Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul II, anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
18. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15
lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin contract.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
19.Diverse.
Doamna secretar face mentiunea ca proiectele nr.7 si 9 au fost retrase de pe ordinea de zi a
sedintei.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.
In deschiderea sedintei, se da cuvantul invitatilor:
1. Doamna Stan Marinela –ridica problema racordarii la energia electrica pe str.Ioan Stanei.
Se precizeaza ca d-ul Dragoi nu are nici un raspuns de la Enel, referitor la stadiul lucrarii.
D-ul Lemnaru Banu Eugen intervine si arata ca Enel este stat in stat, este P.U.Z. in zona islaz
si nici acum nu au racordat cu energie electrica in zona islaz, Enel comunicand ca urmeaza sa
demareze lucrarea si la islaz, noi trebuie sa contribuim cu aproximativ 3 mld lei, Enel plateste
diferenta. Mai arata ca Primaria este dispusa sa faca demersuri pentru curent, mai departe nu mai
depinde de noi.
Domnul Scarlat Ion propune sa mearga primarul sa vorbeasca la Enel, nu consilierii locali, la
care domnul Marin Cornel explica ca ce depinde de Consiliul Local s-a realizat, sa vorbeasca
primarul mai departe.
Doamna Stan Marinela aduce la cunostinta consilierilor ca o sa vorbeasca cu un avocat sa faca
adresa la Primarie in acest sens si paraseste sala de sedinta.
2. In continuare, se da cuvantul doamnei Suliman Cristina, administrator al S.C. Barter Trading
S.R. invitata de domnul primar in cadrul sedintei de consiliu .
Doamna Suliman Cristina explica consilierilor ca a facut adresa la Primarie referitoare la drumul
de acces catre Baza de receptie cereale, explicand ca s-a restrictionat accesul, s-au dus pe rute
ocolitoare insa au probleme. Mai arata ca au inchiriat baza unui partener comercial, ei fiind in
insolventa.
Explica ca a incercat sa respecte traseul, insa un proprietar a incercuit terenul, soferii

nemaiavand acces, caile de acces trebuie sa fie functionale.
Domnul Lemnaru Banu Eugen arata ca el sta vis-a-vis de Baza de receptie cereale si reclama
faptul ca soferii sunt obraznici, ajung noaptea, fac galagie si propune sa se ia masuri pentru soferi.
Mai spune faptul ca exista lege sa le dam teren in alta parte pentru desfasurarea activitatii, nu au
voie cu astfel de activitati in interiorul comunei, insa presupune costuri foarte mari pentru societate.
Domnul Lemnaru mai arata ca trebuie sa convietuiasca impreuna, sa arate respect pentru
populatia comunei, sa nu isi mai desfasoare noaptea activitatea, sa vorbeasca cu soferii in acest
sens.
Doamna Suliman explica ca a discutat cu soferii de nenumarate ori si intreaba daca poate avea
acces la documentatia cu P.U.G. comunei, cu P.U.Z. din zona.
Domnul Marin Cornel intervine si explica ca sustine agentii economici din comuna pentru
dezvoltarea comunei, insa sunt nenumarate reclamatii si sesizari de la locuitorii comunei care
reclama ca au casele crapate de la masinile care merg cu viteza prin comuna. Mai spune ca baza
de cereale la inceput a fost un depozit pentru Lumina, acum vin masini din toate partile, baza nu
mai are acelasi regim juridic, extinzandu-se foarte mult, propunand sa se gandeasca sa faca un
drum, sa il asfalteze.
Doamna Suliman explica ca s-au infiintat in anul 2000, au platit taxele si impozitele locale,
avand contributii mari care au fost dirijate spre Bucuresti. Mai arata ca sunt doua cai de acces date
prin hotarare de consiliu local care nu sunt practicabile, unul este in lucru iar celalalt este
obstructionat de proprietar.
Domnul primar intervine si spune ca trebuie gasita o solutie, chiar daca scoate tarusii Tolu
Curteanu Ionut problema este cu tirurile ca se blocheaza circulatia spre mare, chiar daca am
cumpara noi terenul intarusat de Tolu se pierde timp, deja locuitorii din zona reclama tirurile pe
ruta ocolitoare.
Domnul primar propune ca d-na Suliman sa vorbeasca cu Tolu sa cedeze doi metri in toamna
existand doua variante; ori se blocheaza drumul, ori il asfalteaza.
Doamna Suliman Cristina paraseste sala de sedinta.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. 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;
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 proiectului.
Având în vedere solicitările depuse în temeiul art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Conform dispozitiilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.c) ; alin.5 lit.b) si art.45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, se propune atribuirea in concesiune a terenurilor pentru

urmatorii beneficiari: Dinu Elena -350 mp; Ciovina Gheorghita-461 mp, Mocanu Jeni-343 mp si
Raducan Gheorghe-408 mp.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament
Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Pensiune agroturistica –activitati recreationale si de
agrement -introducere teren in intravilan’’ sola 33, parcela A 268A/4-lot 1 in suprafata de
10.000 mp investitor S.C. OSNARD MAJESTY S.R.L.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Vazand H.C.L.nr.61/20.07.2012 privind insusirea Raportului informarii si consultarii
publicului privind documentatia de urbanism in vederea elaborarii proiectului ,,Intocmire P.U.Z.
– Construire pensiune agroturistica-activitati recreationale,, -comuna Corbu, judetul Constanta
beneficiar S.C. OSNARD MAJESTY S.R.L.
Având în vedere prevederile art. 27 alin. 1, lit. c) şi a art. 56, alin 6 şi 7 din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile avizului favorabil al Consiliului Judeţean Constanţa nr.11432/10.06.2015 emis în
baza art. 104, alin. 1, lit. f din Legea nr. 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 56 şi a punctului 11, cap. B – Plan Urbanistic Zonal
şi regulament local aferent acestuia din Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul;
In temeiul dispozitiilor Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.5) lit.,,c’’, art.45 alin.1), art.115 alin.1) si art.121 din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal
+ Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Pensiune agroturistica –activitati recreationale
si de agrement -introducere teren in intravilan’’ sola 33, parcela A 268A/4-lot 1 in suprafata de
10.000 mp investitor S.C. OSNARD MAJESTY 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.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Luând în considerare prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele ale Hotărârii
Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c); art.45 alin.1) si art.120 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune suplimentarea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta cu bunurile prevazute in anexa.
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 H.C.L. nr.10/09.02.2015 referitoare la
aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri intravilane ce fac parte din
domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15 ale Legii nr.50/1991,
republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere H.C.L. nr.10/09.02.2015 referitoare la concesionarea, fara licitatie publica,
a unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor
art.15 ale Legii nr.50/1991, republicata;
In conformitate cu dispozitiile art15 lit.c) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.2) lit.,,c’’ ; alin.5) lit.b) si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune modificarea H.C.L. nr.10/09.02.2015, in sensul
ca in anexa la pozitia nr.1 se va inscrie corect:
Beneficiar: Laza Ancuta suprafata atribuita 350 mp situata pe Aleea Sibioarei, Lot 2, avand
urmatoarele vecinatati:
N-Aleea Sibioarei;
S-Fraigmut Cristian;
E-teren Consiliu Local-lot 3;
V- teren Consiliu Local-lot 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.

5. 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;
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 proiectului.
In temeiul dispozitiilor art.17 din Legea nr.50/1991, republicata privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, actualizata;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.b), art.45 alin.1) şi art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
Tinand cont de cele mentionate, se propune insusirea unor rapoarte de evaluare asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, conform anexei la proiect.
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 si modificarii H.C.L.
nr.94/26.09.2013 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
privat al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
In conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr.18/1991, republicata-Legea fondului
funciar, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu cele ale art.4 din Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) ;art.45 alin.1); art.115 alin.1 lit.b) si art.121 din
Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, se propune suplimentarea si modificarea H.C.L.
nr.94/26.09.2013 conform anexei la proiect.
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 Planului de ocupare a functiilor publice pe anul
2015 al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere prevederile dispozitiilor art.23 alin.4 din Legea nr. 188/1999, repulicata,

privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu
prevederile Ordinului nr.7660/2006 emis de Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor
Publici privind aprobarea instructiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a functiilor publice;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 si alin. 3 lit. “b”, art. 44, art.45 alin.1) si art 115 alin. 1
lit. “b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
pe anul 2015 al comunei Corbu, judetul Constanta.
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 indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investitii ,,Cantina sociala aferenta Bisericii ortodoxe ,,Sfantul Mare Mucenic Dimitrie’’ sat
Luminita, comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate
au acordat aviz favorabil proiectului, cu mentiunea ca denumirea lucrarii sa fie Sala de mese pentru
activitati ocazionale si nu cantina sociala.
In conformitate cu dispozitiile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.1) si alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investitii ,,Cantina sociala aferenta Bisericii ortodoxe ,,Sfantul Mare Mucenic
Dimitrie’’ sat Luminita, comuna Corbu, judetul Constanta, astfel:
- Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 96.200 lei (21.431 euro), la
care se adauga T.V.A. de 23.090 lei;
- Valoarea C+M este de 78.660 lei la care se adauga T.V.A. de 18.880 lei;
- Durata de realizare a investitiei este de 3 luni;
- Finantarea investitiei: 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.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investitii ,,Modernizare drumuri comunale in comuna Corbu, judetul Constanta’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate
au acordat aviz favorabil proiectului.
In conformitate cu dispozitiile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.1) si alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri comunale in comuna Corbu, judetul Constanta’’,
astfel:
-

Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 5.549.849 lei ( 1.236.956
euro), T.V.A. inclus;
Valoarea C+M este de 4.234.065 lei T.V.A. inclus;
Durata de realizare a investitiei este de 6 luni;

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 indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investitii ,,Reamenajarea si modernizarea strazilor din intravilanul comunei Corbu, judetul
Constanta’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate
au acordat aviz favorabil proiectului.
In conformitate cu dispozitiile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.1) si alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investitii ,,Reamenajarea si modernizarea strazilor din intravilanul comunei Corbu,
judetul Constanta’’, astfel:
- Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 3.785.174 lei ( 848.675
euro), T.V.A. inclus;
- Valoarea C+M este de 3.422.147 lei (767.280 euro) T.V.A. inclus;
- Durata de realizare a investitiei este de 6 luni;

-

Finantarea investitiei: 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.
13. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei
Corbu in scopul realizarii investitiei ,,Instalare de panouri solare’’ la Centrul de recuperare
terapeutica Corbu si Gradinitele nr.1 si 2 comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate
au acordat aviz favorabil proiectului.
In conformitate cu dispozitiile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.1) si alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune alocarea unei sume de bani in cuantum de
13.468,24 lei din bugetul local al comunei Corbu in scopul realizarii investitiei ,,Instalare de
panouri solare’’ la Centrul de recuperare terapeutica Corbu si Gradinitele nr.1 si 2 comuna Corbu,
judetul Constanta si care reprezinta:
-aprobarea contributiei valorice de 16% respectiv suma de 4.620 lei stabilita la bugetul initial al
proiectului, conform prevederilor contractului cu S.C. OMV PETROM S.A.
- suplimentarea bugetului proiectului cu suma de 8.848,24 lei reprezentand diferenta pana la suma
estimata de 36.568,24 lei necesara implementarii proiectului.
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 vanzarii prin negociere directa a terenului
intravilan in suprafata de 2.863 mp situat in comuna Corbu, sat Luminita, str.Industriala
nr.1 catre S.C. RIG SERVICE S.R.L.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere cererea S.C. RIG SERVICE S.R.L. nr.2044/02.07.2015 inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.4981/02.07.2015
In temeiul prevederilor art.123 alin.1,3 si 4 din Legea nr.215/2001 –Legea administratiei

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza dispozitiilor art.36 alin.2) lit.,,b’’ si lit.,,c’’ ; alin.5 lit.,,b’’ ;art.45, alin.1) si art.115
alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea vanzarii prin negociere directa a
terenului intravilan in suprafata de 2.863 mp situat in comuna Corbu, sat Luminita, str.Industriala
nr.1 catre S.C. RIG SERVICE S.R.L.
Terenul prevazut la art.1 are urmatoarele vecinatati:
N- S.C. RIG SERVICE S.R.L., Lacul Corbu;
S-str.Industriala;
E-Lacul Corbu;
V- S.C. RIG SERVICE S.R.L., str.Industriala;
Pretul de pornire la negociere directa pentru terenul prevazut la art.1, conform raportului de
evaluare intocmit de S.C. GECO M.E.C. 2003 S.R.L. este de 3,5 euro/mp, fara T.V.A., respectiv
10.020,50 euro, fara T.V.A. pentru intreaga suprafata.
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 rezilierii contractului de inchiriere
nr.556/20.07.1998 incheiat intre Consiliul Local Corbu si S.C. DAVO ROM EXIM S.R.L.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate
au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere contractul de inchiriere nr.556/20.07.1998 incheiat intre Consiliul Local
Corbu si S.C. DAVO ROM EXIM S.R.L.
In baza prevederilor art.36 alin.2) lit.,,c’’ ; alin.5) lit.b) si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune rezilierea contractului de inchiriere
nr.556/20.07.1998 incheiat intre Consiliul Local Corbu si S.C. DAVO ROM EXIM S.R.L. datorita
nerespectarii obligatiilor contractuale.
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 organizarii licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu
ce are ca obiect realizarea de exploatatii zootehnice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si

amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
In temeiul prevederilor O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publica, actualizata
In baza dispozitiilor art.36 al.2, lit.c, al.5, lit.b, art.45 alin.1) art. 115 al.1, lit.b si art.123 al.2)
din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile la zi,
Tinand cont de cele mentionate, se propune organizarea licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri extravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are
ca obiect realizarea de exploatatii zootehnice.
Se supune aprobarii si documentatia de participare la licitatia publica deschisa prevazuta in
anexa nr.1 –caietul de sarcini si studiul de oportunitate - ce face parte integranta din prezenta
hotarare. Durata concesionarii este de 10 ani.
Taxa de inscriere la licitatie este de 200 lei, iar garantia de participare este de 300 lei.
Componenta comisiei de licitatie precum si a comisiei de contestatii precum si data si locul
organizarii licitatiei vor fi stabilite prin dispozitia primarului comunei.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
17 . Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul II, anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. SENIOR
ACCOUNTING SERVICES S.R.L.
Vazand H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe anul 2015;
În temeiul prevederilor art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.186/2014–legea bugetului
de stat pe anul 2015, se supune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2015, trimestrul III, după cum urmează :
CHELTUIELI
Cap.70.71
Investitii ............................................................................

+ 438.800 lei

TOTAL

+ 438.800 lei

Se supune aprobarii si utilizarea excedentului bugetar din anii anteriori in suma de 438800 lei
pentru finantarea unor lucrari de investitii la sectiunea de dezvoltare a bugetului local al Comunei
Corbu pentru anul 2015 precum si Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantare
integrala de la bugetul local al comunei Corbu conform anexei nr.1 ce face parte integranta din

prezenta 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.
18. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul
art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate
prin contract.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism
si amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu
Având în vedere solicitările depuse în temeiul art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Conform dispozitiilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.c) ; alin.5 lit.b) si art.45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, se propune rezilierea contractelor de concesiune a numitilor:
Voineagu Bogdan, Ionescu Gheorghe Stelian si Hurmuzlache Marius Florin.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
Se trece la Capitolul ,,Diverse’’
1. Cererile numitilor Borza Petruta inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.4679/22.06.2015 si Borza Constantin inregistrata sub nr.5026/03.07.2015 prin care solicita
concesionarea terenului de fotbal de la Corbu de Sus , respectiv antrenarea copiilor pe terenul
Litoral din comuna.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Bostina Dragos

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela

Nr.282/24.09.2015

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 24.09.2015, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna SEPTEMBRIE.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.293/18.09.2015 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.244 din 18.09.2015 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.245 din 18.09.2015.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Scarlat Ion.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, domnul primar Galbinasu
Marian.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 27.08.2015. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Bostina Dragos care a fost desemnat conform
H.C.L. nr.65/25.06.2015 si care va 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 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului:
,,Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Parcelare rezidentiala in extravilanul comunei Corbu,
judetul Constanta, parcelele A 207/5 si A 207/6 in suprafata de 10.000 mp beneficiar Vovciuc
Beniamin Petrica.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.108/13.11.2014 referitoare la
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu, judetul Constanta.
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 modificarii si suplimentarii H.C.L. nr.94/26.09.2013
privind actualizarea domeniului privat al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. 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.

Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane
in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei
Locale de Fond Funciar.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.60/12.07.2010 referitoare la darea
in administrare, prin gestiune directa a Serviciului de Salubrizare al comunei Corbu,
Compartimentului Salubrizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu,
judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrarea unitatilor de invatamant a
imobilelor in care isi desfasoara activitatea.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si suplimentarii H.C.L. nr.93/26.09.2013
referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei
Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
12. 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;
13. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
14. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor primarului si a Consiliului Local al
comunei Corbu care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe
Lazar’’ Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de achizitii publice pentru anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
16. Proiect de hotarare privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii,, C.N.I. S.A.’’a amplasamentului
Caminului Cultural si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii

,,Reabilitare, modernizare si dotare Asezamant Cultural, comuna Corbu, judetul Constanta.’’
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
17. Proiect de hotarare privind interzicerea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima
autorizata
mai
mare
de
7,5
tone
pe
anumite
sectoare
de
drum.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
18. Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.
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 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. SENIOR
ACCOUNTING SERVICES S.R.L.
Vazand H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe anul 2015;
În temeiul prevederilor art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.186/2014–legea bugetului
de stat pe anul 2015, se supune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2015, trimestrul III.
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 avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului: ,,Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Parcelare rezidentiala in extravilanul
comunei Corbu, judetul Constanta, parcelele A 207/5 si A 207/6 in suprafata de 10.000 mp
beneficiar Vovciuc Beniamin Petrica si Gabriela si Vovciuc Marius Dumitru si Loredana.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere cererea domnului Vovciuc Beniamin Petrica inregistrata la Primaria
comunei Corbu sub nr.7274/21.09.2015;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.12 lit.c) si art.50 din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii
constructiilor, actualizata, coroborate cu cele ale Normelor Metodologice din 19 decembrie 2001
de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

În baza dispoziţiilor art.36 alin.1 si alin.9), art.45 alin.1) si art.115 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea avizului prealabil de oportunitate
aferent proiectului: ,,Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Parcelare rezidentiala in
extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, parcelele A 207/5 si A 207/6 in suprafata de
10.000 mp beneficiar Vovciuc Beniamin Petrica si Gabriela si Vovciuc Marius Dumitru si
Loredana.
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 modificarii H.C.L. nr.108/13.11.2014 referitoare la
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu 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 proiectului.
Domnul primar explica referitor la taxa de baruri si restaurante ca a fost pe minimul prevazut
in Codul fiscal si se considera oportun sa majoram aceasta taxa intrucat cuantum maxim este de
4.000 lei in lege, iar noi percepem o taxa de 300 lei.
Domnul consilier Cojocaru intervine si spune ca trebuie sa fim decenti, sa vedem daca
colectarea taxelor si impozitelor locale este in grafic. Compartimentul Taxe si impozite locale a
depus o situatie cu debitorii dintre care exista un grad de incasare de 80% pentru persoanele
juridice, problema este cu persoanele fizice, cu impozitul pe terenul intravilan, taxa pe concesiuni,
procentul fiind de 50%.
Domnul consilier Halici Vasile spune ca la Navodari plateste avizul de functionare care este
in cuantum de 700 lei.
Astfel, se propune modificarea H.C.L. nr.108/13.11.2014 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Corbu, judetul Constanta, astfel:
la Capitolul ,,Taxe speciale’’ –Compartiment Urbanism si amenajarea teritoriului,
registru agricol si cadastru :
-taxa eliberare ,,Istoric de rol agricol ‘’ - 100 lei;
la Capitolul ,,Taxe speciale’’ - Compartiment Salubrizare taxa de salubrizare va fi stabilita
astfel:
-

pentru persoane fizice- 4 Lei/persoana/luna pentru cei fara contract
pentru persoane fizice- 5 Lei/persoana/luna pentru cei cu contract
pentru persoane juridice – 45 lei/luna;
pentru persoane juridice industriale 100 lei/m/trimestrial;

la Capitolul ,,Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate
economica si a altor autorizatii similare’’ :

-taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare este de 15 lei;
- Clasa 5530 CAEN si clasa 5540 CAEN –baruri si restaurante:
 Cu suprafata de pana la 100 mp inclusiv -600 lei;
 Cu suprafata de peste 100 mp - 1.000 lei
-se elimina taxa in valoare de 40 lei pentru celelalte clase CAEN;
Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.108/13.11.2014 raman valabile.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 1
abţinere (Misea Georgeta) şi 1 vot ,,împotrivă” (Nistorache Nicusor) din cei 14 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;
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 proiectului.
Având în vedere solicitările depuse în temeiul art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Conform dispozitiilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.c) ; alin.5 lit.b) si art.45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, se propune atribuirea in concesiune a terenurilor pentru
beneficiarii prevazuti 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.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si suplimentarii H.C.L.
nr.94/26.09.2013 privind actualizarea domeniului privat al comunei Corbu, judetul
Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere H.C.L. nr.94/26.09.2013 privind actualizarea domeniului privat al comunei
Corbu, judetul Constanta;

In conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr.18/1991, republicata-Legea fondului
funciar, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu cele ale art.4 din Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) ;art.45 alin.1); art.115 alin.1 lit.b) si art.121 din
Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea modificarii si suplimentarii H.C.L.
nr.94/26.09.2013 privind actualizarea domeniului privat al comunei Corbu, judetul Constanta,
conform anexei 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.
6. 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.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere prevederile art.13 alin.1, art.16-18 lit.b) si art.20-22 din Legea nr.50/1991,
republicata, actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii coroborate cu cele
ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii aprobate prin Ordinul nr.839/2009 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Locuintei;
In temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b) si c) ; art.45 alin.1) ; art.123 alin.1) si alin.2) din
Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, se propune 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 in comuna Corbu, judetul Constanta.
Terenurile ce fac obiectul art.1 sunt situate in sat Vadu, strazile Linistii, Tractorului si
Ogorului, comuna Corbu si sunt in numar de 8 loturi cu suprafete cuprinse intre 774 mp si 975 mp.
De asemenea se supune aprobarii si intocmirea documentatiei de participare la licitatia
publica deschisa (raportul de evaluare, caietul de sarcini, studiu de oportunitate) care ulterior
intocmirii va fi supusa aprobarii Consiliului Local.
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 atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri
intravilane in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
In conformitate cu dispozitiile art.1 alin.2, art.2 alin.2 si art.4 din Legea nr.15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In baza H.G. nr.896/2003 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003,
actualizata;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor
terenuri intravilane in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 persoanelor nominalizate 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.
8. Proiect de hotarare privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei
Comisiei Locale de Fond Funciar.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
În temeiul prevederilor Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu cele ale
Legii nr.18/1991, republicată, legea fondului funciar, actualizata;
In conformitate cu dispozitiile H.G nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate,
precum si punerea in posesie a proprietarilor, actualizata.
Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.c) şi art.45 alin.1) din Legea nr. 215/ 2001
republicată -legea administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune suplimentarea rezervei Comisiei Locale de Fond
Funciar cu terenurile 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.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.60/12.07.2010 referitoare la
darea in administrare, prin gestiune directa a Serviciului de Salubrizare al comunei Corbu,
Compartimentului Salubrizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Corbu, judetul Constanta.

Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere adresa Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilitati Publice nr.321591/07.09.2015 inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.7077/14.09.2015;
Vazand H.C.L. nr. 60/12.07.2010 referitoare la darea in administrare, prin gestiune directa
a Serviciului de Salubrizare al comunei Corbu, Compartimentului Salubrizare din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanta.
In conformitate cu prevederile art.III alin.2) din Legea serviciului de salubrizare a
localitatilor nr.101/2006, republicata;
In baza dispozitiilor art.5 lit.a) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitati publice, actualizata;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.,,d” , alin.6) lit.,,a,, ;art.45 alin 1) si art.123 alin.1)
din Legea nr.215/ 2001- Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, se propune modificarea art.1 din H.C.L. nr.60/2010 in
sensul ca va avea urmatorul enunt:
,, Se aproba darea in administrare, prin gestiune directa a Serviciului de Salubrizare al
comunei Corbu avand ca activitati colectarea separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii,
inclusive fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice
si electronice, baterii si acumulatori.’’
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 darii in administrarea unitatilor de invatamant a
imobilelor in care isi desfasoara activitatea.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
In conformitate cu dispozitiiile art.112 alin.1) din Legea nr.1/2011 –Legea Educatiei
Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In baza dispozitiilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele ale Hotărârii Guvernului nr.
548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) ; alin.5 lit.a) , art.45 alin.1) si art.123 din Legea
nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, se propune darea in administrarea unitatilor de invatamant
a imobilelor in care isi desfasoara activitatea si 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.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si suplimentarii H.C.L.
nr.93/26.09.2013 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere H.C.L. nr.93/26.09.2013 privind actualizarea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta;
Luând în considerare prevederile art.21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele ale Hotărârii
Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c); art.45 alin.1) si art.120 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea modificarii si suplimentarii H.C.L.
nr.93/26.09.2013, conform anexei 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.
12. 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;
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 proiectului.
In baza dispozitiilor art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele
ale Ordinului nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata.
In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.c) ; alin.5 lit.b) si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, se propune rezilierea unor contracte de concesiune atribuite
in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, 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.
13. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu 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 proiectului.
In conformitate cu dispozitiile art. 9 si art.10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Având in vedere prevederile art.35, art.41 si art.47 din Legea nr.215/2001-legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate, este propus domnul consilier Marin Cornel presedinte de
sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 1
abţinere şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
14. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor primarului si a Consiliului
Local al comunei Corbu care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Juridic si
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca
comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere Adresa Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu nr.991/07.09.2015
inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.6907/07.09.2015;
In conformitate cu prevederile art.96 din Legea nr.1/2011 –legea invatamantului, actualizata,
coroborate cu cele ale art.15, art.30 si art.44 din O.M.E.C.T. nr.4925/2005 privind Regulamentul
de functionare al institutiilor de invatamant;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) ; alin.6 lit.a) ;art.45 alin.1); art.115 alin.1 lit.b) din
Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, sunt propusi urmatoarii consilieri: Vartolomei Eugen si
Halici Vasile, iar din partea primarului-doamna Grasu Paula care sa faca parte din Consiliul de
Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de achizitii publice pentru anul 2015.

Initiator-Galbinasu 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 proiectului.
Avand in vedere prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
actualizata;
In conformitate cu H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) ; alin.6 lit.a) ;art.45 alin.1); art.115 alin.1 lit.b) din
Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii Planul de achizitii publice pentru anul
2015 si care este prevazut 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.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii,, C.N.I. S.A.’’a
amplasamentului Caminului Cultural si asigurarea conditiilor in vederea executarii
obiectivului de investitii ,,Reabilitare, modernizare si dotare Asezamant Cultural, comuna
Corbu, judetul Constanta.’’
Initiator-Galbinasu 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 proiectului.
In conformitate cu prevederile O.G. nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de
Investitii "C.N.I." - S.A., actualizata
In baza dispozitiilor art.123 alin.1) din Legea nr.215/ 2001- Legea administratiei publice
locale , republicata, actualizată,
În temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.,,c” si art.45 alin 6 din Legea nr.215/ 2001- Legea
administratiei publice locale , republicata, actualizată.
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii predarea catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii,, C.N.I. S.A.’’a
amplasamentului Caminului Cultural si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de
investitii ,,Reabilitare, modernizare si dotare Asezamant Cultural, comuna Corbu, judetul
Constanta.’’
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în

funcţie.

17. Proiect de hotarare privind interzicerea circulatiei autovehiculelor cu masa totala
maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe anumite sectoare de drum.
Initiator-Galbinasu 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 proiectului.
Domnul primar explica consilierilor ca trebuie instituita o restrictie de maxim 7,5 tone pe
strazile pe care se lucreaza in prezent, insa dirigintele de santier spune ca covorul asfaltic poate
suporta si o greutate de 10 tone, astfel incat trebuie stabilite rute ocolitoare prin camp si acolo unde
nu se poate sa se stabileasca 2-3 strazi prin care sa le permitem sa treaca la cei cu societatile
agricole intrucat daca covorul asfaltic este de 6 cm, cei cu utilajele agricole le vor strica.
Mai propune domnul primar sa le dam la cei cu societatile 2-3 posibilitati de travesare pe
lungimea comunei, de exemplu str.Morii care va fi cu un strat mai mare sa preia un tonaj mai mare,
s-a discutat cu proiectantul in acest sens.
Domnul consilier Halici Vasile propune ca toate strazile sa fie facute cu un strat mai gros de
asfalt, la care domnul primar raspunde ca proiectul este finalizat si nu mai poate fi modificat.
Domnul Lemnaru Banu Eugen spune ca proiectantul, dirigintele de santier sa vina cu solutii
tehnice pentru rutele ocolitoare.
Domnul primar a propus urmatoarele strazi care strabat comuna prin punctele E-V si spre
bazele de receptie cereale: str.Pepinierei, str.Morii si str.Sibioarei.
Restrictia de circulatie este valabila permanent, pentru urmatoarele categorii de autovehiculeutilaje agricole (combine, pluguri, tractoare cu remorci, camioane, grape, autocamioane, cositoare,
semanatori, discuri, etc.) intrucat se depaseste capacitatea portanta a drumului.
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.
Se trece la Capitolul ,,Diverse’’:
1. Cererea d-lui Misu Mircea inregistrata la Primaria comunei Corbu cu nr.5680/27.07.2015 prin
care solicita cumpararea terenului in suprafata de 500 mp aferent constructiei pe care o detine.
Domnul primar explica ca este vorba de terenul situat intre chiosc si familia Trandafir urmand
sa se refaca planul de situatie si propune ca la pretul de adjudecare sa se majoreze cu 10 %.
Urmare a supunerii la vot, cererea este aprobata cu 13 voturi ,,pentru’’ si 1 vot
,,impotriva’’(domnul Cojocaru Gheorghe).
2. Cererile d-lor Avram Gheorghe si Zamfir Sebastian inregistrate la Primaria comunei Corbu
prin care solicita inchirierea/cumpararea locuintei situate in Vadu, str.George Cosbuc (fosta casa
a Agronomului, unde a stat Ghinea).
Urmare a supunerii la vot, cererea este aprobata cu 14 voturi ,,pentru’’, urmand sa se

adopte o hotarare in acest sens.
3. Cererile d-lor Tripa Cristian Lucian, Sutac Sorin, Beizadea Haralambie si Streza Bogdan
Silviu inregistrate la Primaria comunei Corbu prin care solicita concesionarea unei suprafete de
teren in parcela Nn 594.
Domnul presedinte de sedinta citeste cererile iar d-ul Lemnaru Banu Eugen propune sa dam
servitute de trecere la proprietarii care au teren in zona, ca sa poata ajunge la mare, iar restul sa il
tinem pentru Consiliul Local, solicitantii dorind terenul ca sa coboare la mare intrucat nu au
servitute de trecere la mare.
Domnul primar intervine si explica ca trebuie sa le dam servitute de trecere la toti, trebuie
lasati 3-4 m ca sa isi taluzeze, intareasca malul, in acest sens trebuind scoase la licitatie mai multe
loturi ca sa aiba fiecare servitute de trecere.
Domnul primar arata ca deocamdata s-a inventariat acest teren, a fost trecut in domeniul
privat al comunei, este cadastrat, urmand ca la sedinta urmatoare sa se stabileasca ce vom face.
Domnul Marin Cornel aduce la cunostinta consilierilor ca a fost la sedinta la zona costiera si
s-au inscris ca membri, a fost prezent si secretarul de stat de la Ministerul Mediului, care a verificat
P.U.Z. cu cele 94 ha, d-na de la A.R.B.D.D. a cerut sa vada avizul de la Statul Major si spune ca
intalnirea a decurs foarte bine, obtinand in final avizul zonei costiere.
4. Cererea privind acordul Primariei pentru desfasurarea activitatii S.C. BEST MED ACTIV
S.R.L. in cadrul spatiului concesionat de CMI Radu Daniel inregistrata sub nr.7081/10.09.2015 a
fost discutata in cadrul sedintei si aprobata in unanimitate de voturi.
5. Domnul presedinte a prezentat Consiliului Local ancheta sociala intocmita de asistentul social
pentru doamna Trancan Maria cu ocazia implinirii varstei de 100 ani si in urma supunerii la vot
s-a aprobat in unanimitate alocarea sumei de 3.000 lei pentru doamna Trancan Maria.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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Nr.293/16.10.2015

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 16.10.2015, 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.318/13.10.2015 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.285 din 13.10.2015 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.286 din 13.10.2015.
La sedinta de consiliu participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnii consilieri Bostina Dragos si Halici Vasile.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, domnul primar Galbinasu
Marian, domnul Vilau Constantin, inspector S.V.S.U. si in calitate de invitati domnul Giuglea
Constantin impreuna cu sotia.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 24.09.2015. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a fost
aprobat in unanimitate de voturi.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Marin Cornel care a fost desemnat conform
H.C.L. nr.107/24.09.2015 si care va 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 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii de la bugetul local a unei sume de bani familiilor
sinistrate in urma inundatiilor din data de 12.10.2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia familiilor sinistrate a unor imobile apartinand
domeniului public al comunei Corbu pe perioada determinata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.

Se trece la proiectele inscrise pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii de la bugetul local a unei sume de bani
familiilor sinistrate in urma inundatiilor din data de 12.10.2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. SENIOR
ACCOUNTING SERVICES S.R.L.
Domnul Vilau Constantin aduce la cunostinta consilierilor faptul ca domnul Popa Stelica
reclama ca nu il ajuta Primaria, ca nu a venit nici un consilier pe teren, sa vada situatia si ca nu sa facut sant pentru scurgerea apei. De asemenea, mai arata ca, casa d-lui Poteleanu Gheorghe se
prabuseste la care domnul consilier Cojocaru Gheorghe intervine si spune ca acum 2 ani a fost la
dansul si nu a luat nici o masura referitoare la fundatia casei, avertizandu-l in acest sens.
Domnul consilier Lemnaru Eugen explica ca a vorbit de mai multe ori cu Popa Stelica si l-a
intrebat ce masuri a luat intrucat acesta nu a realizat nimic, i-a pus in vedere sa faca zid, rigola,
insa nu a facut nimic. De asemenea, mai precizeaza ca a luat legatura cu O.M.V. Petrom, cu Rig
Service sa ne sprijine cu ce pot.
Domnul Vilau Constantin mai arata ca locuitorii de pe str.Vulturul Plesuv cer daramarea casei
lui Papin la care domnul primar explica ca aceasta este deja prabusita si se va da drumul la apa sa
treaca pe cursul ei normal.
Domnul Vilau Constantin mai aduce la cunostinta consilierilor care sunt casele cele mai
afectate de inundatii si unde nu se mai poate locui: Giuglea Constantin, domnul primar ii propune
sa se mute provizoriu la vechea Gradinita, Girgel Daniel –sunt 3 persoane care au stat la
fam.Visteanu, familiile Hobu Petre, Florina si Marian –sunt 3 familii care sunt cazati la
fam.Bostan; Danciu Hritinia, Lipovanu Adrian, Ciobanu Vasile.
Domnul consilier Lemnaru Eugen propune ca si prima masura de urgenta achizitionarea de
containere modulare pentru cazarea acestor familii, care se racordeaza la electricitate insa trebuie
stabilita o zona pentru amplasarea acestora la care domnul primar spune ca casele acestor familii
trebuie relocate.
Domnul Vilau Constantin arata ca s-a constituit o comisie de constatare a pagubelor prin
dispozitie de primar, iar in urma constatarilor trebuie stabilita o suma de urgenta pentru fiecare
familie afectata pentru achizitionarea de materiale de stricta necesitate.
Domnul Lemnaru Eugen precizeaza ca trebuie angajat un expert care sa constate in ce conditii
sunt casele afectate, cat mai rezista si daca se mai poate locui in acestea.
Domnul consilier Marin Cornel intervine si multumeste tuturor oamenilor care au salvat vieti
si spune ca banii care vor fi acordati de la bugetul local trebuie sa fie controlati, pentru familiile
cele mai afectate se poate acorda un maxim de 5.000 lei, apoi suma se da in functie de gravitate.
Se supun la vot sumele care se vor acorda pentru fiecare familie afectata, conform anexei cu
mentiunea ca suma ramasa va fi repartizata pana la suma totala alocata de 200.000 lei.
Domnul consilier Cojocaru Gheorghe spune ca este de acord cu sumele alocate, mai putin cu
sumele pentru cei care au gardurile afectate.
Domnul primar spune ca se vor convoca toti oamenii afectati in sedinta sa se discute problema
santurilor, trebuie intrebat un specialist in acest sens si trebuie alocati bani pentru intocmirea
proiectului tehnic pentru santuri. Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate banii pentru
proectul tehnic.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0

abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pentru anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. SENIOR
ACCOUNTING SERVICES S.R.L.
Vazand H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe anul 2015;
În temeiul prevederilor art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.186/2014–legea bugetului
de stat pe anul 2015, se supune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2015, trimestrul IV.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
3. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia familiilor sinistrate a unor imobile
apartinand domeniului public al comunei Corbu pe perioada determinata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere efectele calamitatilor naturale produse pe raza administrativ teritoriala a
comunei Corbu in data de 12.10.2015, constand in inundatii in urma carora au fost degradate in
totalitate imobilele mai multor familii, fiind in imposibilitatea de a mai putea fi locuite, se impune
necesitatea alocarii unor spatii de cazare pe perioada determinata a acestor familii.
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele ale Hotărârii
Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c); art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii Consiliului local punerea la dispozitia
familiilor sinistrate a unor imobile apartinand domeniului public al comunei Corbu pe perioada
determinata, respectiv fosta Gradinita nr.1 (str.Ptrincipala nr.32) si fosta Casa a
Agronomului(str.Principala nr.60), familiilor sinistrate prevazute in anexa la proiectul de hotarare.
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.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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Nr.324/29.10.10.2015

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 29.10.2015, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna OCTOMBRIE.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.325/23.10.2015 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.296 din 23.10.2015 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.297 din 23.10.2015.
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, domnul primar Galbinasu
Marian si doamnele Brabete Ioana si Grasu Paula, invitate in cadrul sedintei.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
extraordinara din data de 16.10.2015. Se arata ca nu sunt obiectiuni si in urma supunerii la vot a
fost aprobat in unanimitate de voturi.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Marin Cornel care a fost desemnat conform
H.C.L. nr.107/24.09.2015 si care va supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe
ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de Tarifare/Mecanismului de tarifare practicat
de operatorul regional S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si suplimentarii H.C.L. nr.93/26.09.2013
referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei
Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in
suprafata de 500 mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.77 catre d-nul Misu Mircea Marian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si implementarea
proiectului de investitii ,,Modernizare infrastructura drumuri de interes local in comuna Corbu,

judetul Constanta’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii de la bugetul local a unei sume de bani familiilor
sinistrate in urma inundatiilor din data de 12.10.2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului colectiv de munca incheiat intre functionarii
publici din cadrul Primariei comunei Corbu reprezentati de doamna Brabete Ioana, presedintele
nucleului sindical si Primaria comunei Corbu reprezentata prin domnul Primar, Galbinasu Marian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
8. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii terenului in suprafata de 500,53 mp situat in
comuna Corbu, str.Vulturul plesuv nr.3A de la numitii Papin Costel si Papin Carmen.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
9. 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;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
inchirierii imobilului (teren +constructie) situat in comuna Corbu, sat Vadu, str.George Cosbuc
nr.9 care face parte din domeniul privat al comunei Corbu cu destinatia spatiu de locuit.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local
de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Introducere in intravilan (trup izolat) si lotizare teren in vederea
construirii unui ansamblu rezidential locuinte si dotari aferente’’ sola 117, parcela A 610/31,
investitori particulari-mandatar Pirlea Laurentiu Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul IV, anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre UAT comuna Corbu
si doamna Cazacu Gabriela-Brindusa.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
14. Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi, cu
mentiunea ca proiectul nr.13 a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei.
In deschiderea sedintei, se da cuvantul invitatelor:
Doamnele Brabete Ioana si Grasu Paula, invitate in cadrul sedintei aduc la cunostinta
consilierilor problema acordarii ajutoarelor de urgenta pentru familiile sinistrate in urma
inundatiilor care au avut loc in perioada 12.10.-13.10.2015 in comuna Corbu.
Doamna Brabete explica ca s-au facut anchete sociale impreuna cu reprezentantii A.J.P.I.S si s-

au constatat diferente in teren fata de ce a constatat comisia constituita la nivelul Primariei. Astfel,
din 51 de locuinte, doar 31 se incadreaza pentru a primi ajutor de urgenta.
Doamna Grasu Paula intervine si arata ca, ajutorul de urgenta se acorda doar persoanelor care au
locuinta afectata fara garduri, anexe gospodaresti, doar celor care nu mai pot locui in casa, de
asemenea nici cei fara autorizatie de construire nu se incadreaza, de la bugetul local neputand primi
bani decat 31 de familii, conform legii doar locuintele afectate primesc ajutor.
Doamna Grasu citeste consilierilor prevederile Legii nr.416/2001, ale H.G. nr.50/2011
referitoare la acodarea ajutoarelor de urgenta.
Domnul primar intervine si precizeaza ca ajutoarele de urgenta se acorda doar pentru acoperirea
nevoilor de baza ale familiei, nu se acorda pentru animale, noroi, garduri cazute, anexe
gospodaresti, doar traiul afectat de zi cu zi.
Se mai arata ca din cele 51 familii la noi raman doar 32 familii pentru care se vor acorda bani
din bugetul local, pentru restul de 19 familii se va acorda ajutor de la bugetul de stat.
Domnul primar aduce la cunostinta consilierilor ca pentru cei care au avut afectat gardul,
anexele, vor fi sponsorizati cu materiale de constructii de la Celco, Cemrom, cei de la Cemrom au
fost deja pe teren si au distribuit cate 1 palet de ciment pentru casele afectate si 2 paleti de ciment
pentru cei cu casele prabusite. Dupa distribuire, au ramas 5 paleti pentru care s-a incheiat procesverbal de custodie.
De asemenea, domnul primar mai arata ca pentru cei fara autorizatie de construire: Agache
Damian si Horodinca Nicolae nu se pot acorda ajutoare de urgenta.
Domnul consilier Cojocaru Gheorghe propune ca sa se masoare nivelul apei din fiecare casa
afectata si in functie de rezultat sa se compare si pagubele suferite la care Grasu Paula raspunde
ca in anchetele sociale intocmite se mentioneaza si cat le-a afectat apa locuintele.
Invitatele parasesc sala de sedinta si se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de Tarifare/Mecanismului de tarifare
practicat de operatorul regional S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029.
Initiator-Galbinasu 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 proiectului.
Avand in vedere adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,Apa-Canal Constanta’’
nr.248/30.09.2015 inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.7843/08.10.2015;
Tinand cont de faptul ca in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
,,Apa-Canal Constanta’’ din data de 02.04.2015 a fost adoptata Hotararea nr.10 prin care s-a
aprobat strategia de tarifare a operatorului regional S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029
precum si faptul ca, comuna Corbu este membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,ApaCanal Constanta’’.
In temeiul prevederilor art.3 alin.1) ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, republicata si actualizata, coroborata cu art.11 alin.1) si art.12 alin.1) lit.,,a’’ si ,,i’’ din
Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*)-legea serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare*, actualizata;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.2 lit.d), alin.6) lit.,,a’’ pct.14, art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii strategia de Tarifare/Mecanismului de
tarifare practicat de operatorul regional S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029.
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 modificarii si suplimentarii H.C.L.
nr.93/26.09.2013 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu 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 proiectului.
Domnul primar explica ca pe proiectele care se vor implementa referitoare la reabilitarea
drumurilor comunale, din masuratorile efectuate au reiesit diferente la lungimea strazilor fata de
ce era prevazut in HCL nr.93/2013, astfel incat se impune necesitatea modificarii acesteia precum
si suplimentarea domeniului public cu podetele care vor fi refacute cu bani din bugetul local.
Avand in vedere H.C.L. nr.93/26.09.2013 privind actualizarea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta;
Luând în considerare prevederile art.21 alin.2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele ale
Anexei 1, pct.X din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor ;
In conformitate cu prevederile pct.2 alin.1) din Anexa la Ordinul nr.2861/2009 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, actualizata coroborate cu cele ale Legii nr.82/1991-legea
contabilitatii, actualizata;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c); art.45 alin.1) si art.120 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii modificarea si suplimentarea H.C.L.
nr.93/26.09.2013 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
al comunei Corbu, judetul Constanta.
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 2016.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Domnul primar arata ca taxele raman aceleasi, nu vor fi majorate cu exceptia taxei de apa

potabila pentru Corbu de Sus si Vadu intrucat sunt diferente mari intre Corbu de Jos si Corbu de
Sus si Vadu si propune majorarea taxei de la 2,5 lei la 4 lei pentru locuitorii din Corbu de Sus si
Vadu, taxa pentru Luminita urmand sa ramana la fel.
Mai explica ca S.C.RAJA SA nu doreste sa preia reteaua noastra de apa potabila intrucat nu au
capacitate de pompare la care domnul Halici raspunde ca nu putem constrange Raja iar domnul
Bostina Dragos spune ca nu este de acord ca sa se predea la Raja reteaua de apa pe Vadu.
In conformitate cu dispozitiile H.G.nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2013;
In temeiul prevederilor art.20 alin.1 lit.b) si art.27 ale Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
In baza dispozitiilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b), alin (4) lit.c) şi art.45 alin.2) lit.,,c’’ din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2016.
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 vanzarii prin negociere directa a terenului
intravilan in suprafata de 500 mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.77 bis catre dnul Misu Mircea Marian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere cererea domnului Misu Mircea Marian inregistrata la Primaria comunei
Corbu sub nr.5680/27.07.2015 precum si Planul de situatie intocmit de P.F.A. Bordei Niculae;
Domnul consilier Cojocaru Gheorghe propune sa se scoata terenul la licitatie publica si sa nu
se atribuie in mod direct domnului Misu Mircea.
Terenul ce va face obiectul negocierii prezinta urmatoarele vecinatati:
N-Trandafir Constantin;
S-IE 112317;
E-strada Principala;
V-IE 112317;
Pretul de pornire la negociere, stabilit in baza raportului de evaluare intocmit de S.C. GECO
MEC 2003 S.R.L. este de 22 euro/mp (fara T.V.A.).
Constituirea comisiei de negociere a terenului se va face prin dispozitia primarului comunei
Corbu.
In temeiul prevederilor art.123 alin.1,3 si 4 din Legea nr.215/2001 –Legea administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza dispozitiilor art.36 alin.2) lit.,,c’’; alin.5 lit.,,b’’ ; art.45, alin.1) art.115 alin.1, lit.b
din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii vanzarea prin negociere directa a
terenului intravilan in suprafata de 500 mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.77 bis catre
d-nul Misu Mircea Marian.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 1 vot ,,împotrivă” (Cojocaru Gheorghe) din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si implementarea
proiectului de investitii ,,Modernizare infrastructura drumuri de interes local in comuna
Corbu, judetul Constanta’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
In conformitate cu dispozitiile Anexei 2 la H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
actualizata;
Avand in vedere prevederile art.44 ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
actualizata.
In baza dispozitiilor art.36 alin.2) lit.b); alin.4) lit.,,d’’ ; art.45 alin.1) si art.126 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Se supune aprobarii Consiliului Local indicatorii tehnico-financiari ai Documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii (DALI), dupa cum urmeaza:
- valoarea totala a obiectivului (fara TVA) este de 4.529.722 lei, echivalentul a 1.009.589
euro (preturile si normele de deviz ale lunii iulie 2015)
-

din care C+M este de 4.234.024 lei (fara TVA), echivalentul a 943.683 euro.

-

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni;
De asemenea, se va aproba si asigurarea si sustinerea de catre Unitatea Administrativ
Teritoriala a Comunei Corbu a tuturor cheltuielilor eligibile si neeligibile prevazute in
bugetului proiectului, in cazul obtinerii finantarii nerambursabile, dupa cum urmeaza:
- Cheltuieli eligibile ce urmeaza a fi decontate din contributie UE si co-finantare nationala:
999.858 euro
- Cheltuieli neeligibile ce urmeaza a fi acoperite din bugetul local: 9.731 euro
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii indicatorii tehnico-economici si
implementarea proiectului de investitii ,,Modernizare infrastructura drumuri de interes local in
comuna Corbu, judetul Constanta’’
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 alocarii de la bugetul local a unei sume de bani

familiilor sinistrate in urma inundatiilor din data de 12.10.2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere efectele calamitatilor naturale produse pe raza administrativ teritoriala a
comunei Corbu din data de 12.10.2015, constand in inundatii in urma carora au fost degradate in
totalitate imobilele mai multor familii, fiind in imposibilitatea de a mai putea fi locuite, se impune
necesitatea alocarii in regim de urgenta a unor sume de bani pentru aceste familii, proportional cu
paguba suferita.
Pentru sumele atribuite din bugetul local, beneficiarii vor prezenta in termen de 3 luni de la
data primirii banilor documente justificative pentru sumele cheltuite, in caz contrar sumele vor fi
restituite.
Banii vor fi acordati in baza Dispozitiei emisa de primarul comunei Corbu, a cererii si a
anchetelor sociale proprietarilor acestor imobile si care detin acte de proprietate.
In baza dispozitiilor art.28 alin.2) ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizata coroborate cu cele ale H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
In temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare ,
In conformitate cu dispozitiile art. 36 al.2, lit.d) alin.6 lit.c) ;art. 45 alin.1) si art.115 al.1,
lit. b) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii alocarea de la bugetul local a unei sume
de bani in cuantum de 200.000 lei familiilor sinistrate in urma inundatiilor din data de 12.10.2015.
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 Acordului colectiv de munca incheiat intre
functionarii publici din cadrul Primariei comunei Corbu reprezentati de doamna Brabete
Ioana, presedintele nucleului sindical si Primaria comunei Corbu reprezentata prin domnul
Primar, Galbinasu Marian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
In temeiul prevederilor Legii nr.188/1999, republicata, privind statutul functionarilor
publici, actualizata, a H.G. nr.833/2007 privind Normele de organizare si functionare a comisiilor
paritare si incheierea acordurilor colective, a Constitutiei Romaniei ;
In conformitate cu dispozitiile Legii –cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice coroborate cu cele ale Legii –cadru a descentralizarii
nr.195/2006;
In baza dispozitiilor art.36 al.1), art.45 alin.1) si art.115 al.1 lit.b, din Legea nr.215/2001

Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii Acordul colectiv de munca incheiat intre
functionarii publici din cadrul Primariei comunei Corbu reprezentati de doamna Brabete Ioana,
presedintele nucleului sindical si Primaria comunei Corbu reprezentata prin domnul Primar,
Galbinasu Marian.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 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 cumpararii terenului in suprafata de 500,53 mp
situat in comuna Corbu, str.Vulturul plesuv nr.3A de la numitii Papin Costel si Papin
Carmen.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Domnul primar explica ca acest teren se afla pe firul de vale, fapt ce a condus la inundatii
masive in zona si este necesara achizitionarea acestui teren pentru realizarea unui canal colector
care sa evacueze apele pluviale si a preintampina eventualele viituri.
Pretul de cumparare al terenului se va stabili prin negociere intre parti si nu va putea depasi
valoarea rezultata din raportul de evaluare ce se va intocmi in acest sens si care va fi supus
aprobarii Consilului Local.
In vederea negocierii pretului de cumparare a terenului prevazut la art.1 se va constitui o
comisie prin dispozitie a primarului comunei Corbu.
Pretul cumpararii si cheltuielile ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de
vanzare-cumparare, precum si alte taxe care tin de perfectarea cumpararii sunt in sarcina
cumparatorului si se suporta din bugetul local.
Dupa achizitionare, terenul va fi inventariat in domeniul public al comunei Corbu.
In conformitate cu dispozitiile art.9 si art.10 din din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.1) si alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii cumpararea terenului in suprafata de
500,53 mp situat in comuna Corbu, str.Vulturul plesuv nr.3A de la numitii Papin Costel si Papin
Carmen.
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 insusirii unor rapoarte de evaluare asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
In temeiul prevederilor art.17 din Legea nr.50/1991, republicata privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, actualizata;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.b), art.45 alin.1) şi art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii rapoartele de evaluare asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat 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.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
inchirierii imobilului (teren +constructie) situat in comuna Corbu, sat Vadu, str.George
Cosbuc nr.9 care face parte din domeniul privat al comunei Corbu cu destinatia spatiu de
locuit.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Imobilul ce face obiectul licitatiei publice are suprafata totala de 514 mp si prezinta
urmatoarele vecinatati:
N-lot 5-drum acces;
S-str.George Cosbuc;
E-comuna Corbu
V- lot 5-drum acces;
De asemenea, se supune aprobarii si intocmirea documentatiei de participare la licitatia
publica deschisa (raportul de evaluare, caietul de sarcini, studiu de oportunitate) care ulterior
intocmirii va fi supusa aprobarii Consiliului Local, iar componenta comisiei de licitatie si a
comisiei de contestatii precum si data si locul organizarii licitatiei vor fi stabilite prin dispozitia
primarului.
Avand in vedere prevederile art.13 alin.1, art.16-18 lit.b) si art.20-22 din Legea nr.50/1991,
republicata, actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii coroborate cu cele
ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii aprobate prin Ordinul nr.839/2009 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Locuintei;
In temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b) si c) ; art.45 alin.1) ; art.123 alin.1) si alin.2) din
Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii organizarea licitatiei publice deschise in
vederea inchirierii imobilului (teren +constructie) situat in comuna Corbu, sat Vadu, str.George
Cosbuc nr.9 care face parte din domeniul privat al comunei Corbu cu destinatia spatiu de locuit.

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 documentaţiei Plan Urbanistic Zonal +
Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Introducere in intravilan (trup izolat) si
lotizare teren in vederea construirii unui ansamblu rezidential locuinte si dotari aferente’’
sola 117, parcela A 610/31, investitori particulari-mandatar Pirlea Laurentiu Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Având în vedere H.C.L. nr.56/2014 privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate
aferent proiectului: Intocmire P.U.Z. –,,Introducere in intravilan (trup izolat) si lotizare teren in
vederea construirii unui ansamblu rezidential locuinte si dotari aferente’’ extravilanul comunei
Corbu, sola 117, parcela A 610/31.
In conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1, lit. c) şi a art. 56, alin 6 şi 7 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi prevederile avizului favorabil al Consiliului Judeţean Constanţa nr.21195/15.10.2015
emis în baza art. 104, alin. 1, lit. f din Legea nr. 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 56 şi a punctului 11, cap. B – Plan Urbanistic Zonal
şi regulament local aferent acestuia din Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul;
In temeiul dispozitiilor Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art.36 alin.5) lit.,,c’’, art.45 alin.1) art.115 alin.1) si art.121 din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii documentaţia Plan Urbanistic Zonal +
Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Introducere in intravilan (trup izolat) si lotizare
teren in vederea construirii unui ansamblu rezidential locuinte si dotari aferente’’ sola 117, parcela
A 610/31, investitori particulari-mandatar Pirlea Laurentiu Cristian.
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 rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul IV, anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. SENIOR
ACCOUNTING SERVICES S.R.L.

Vazand H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe anul 2015;
În temeiul prevederilor art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.186/2014–legea bugetului
de stat pe anul 2015, se supune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2015, trimestrul IV.
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 efectuarii unui schimb de teren intre UAT comuna
Corbu si doamna Cazacu Gabriela-Brindusa.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei.
Se trece la Capitolul ,,Diverse’’:
1. Adresa S.C. CRH Ciment(Romania) S.A. nr.1888/23.09.2015 inregistrata la Primaria comunei
Corbu sub nr.7468/24.09.2015 prin care ne solicita incheierea unor acte aditionale la un numar de
3 contracte de concesiune incheiate cu Primaria Corbu ca urmare a schimbarii denumirii societatii.
Domnul presedinte de sedinta citeste cererea si urmare a supunerii la vot a fost aprobata in
unanimitate de voturi.
2. Adresa S.C. RIG SERVICE S.A. nr.2648/08.10.2015 inregistrata la Primaria comunei Corbu
sub nr.7848/08.10.2015 prin care ne solicita acordul institutiei noastre pentru utilizarea domeniului
public al comunei in vederea montarii conductei de distributie gaze naturale.
Domnul presedinte de sedinta citeste cererea si urmare a supunerii la vot a fost aprobata in
unanimitate de voturi.
3. Domnul consilier Marin Cornel aduce la cunostinta consilierilor adresa Enel Distributie
Dobrogea nr.210971 din 27.10.2015 referitoare la extinderea retelei electrice pentru 51 loturi in
zona Derea Nord.
4. Domnul presedinte de sedinta citeste ancheta sociala nr.7609/02.10.2015 referitoare la numita
Stancu Florica prin care solicita sa locuiasca intr-o camera din incinta fostei gradinite.
Urmare a supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.
5. Cererea d-lui Preda Vasile inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.8482/29.10.2015 prin
care solicita vanzarea sau concesionarea terenului in suprafata de 271 mp cu care se invecineaza.
Domnul presedinte de sedinta citeste cererea si urmare a supunerii la vot a fost aprobata in
unanimitate de voturi.
6. Domnul consilier Marin Cornel aduce la cunostinta consilierilor Raportul de specialitate

intocmit de d-l Iutu Marian referitor la Amenajarea Vaii Caraharman si a podetului situat pe
str.Rozelor.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Marin Cornel

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela

ROMÂNIA
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A
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Nr……./26.11.2015

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 26.11.2015, 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.378/20.11.2015 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.326 din 20.11.2015 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.327 din 20.11.2015.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Criveanu Jean.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, domnul primar Galbinasu
Marian.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 29.10.2015.
Domnul consilier Cojocaru Gheorghe precizeaza ca are o obiectiune la procesul-verbal de la
sedinta din data de 29.10.2015 referitoare la proiectul de hotarare privind vanzarea terenului in
suprafata de 500 mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.77 bis prin negociere directa catre
domnul Misu Mircea Marian si spune ca dansul nu a propus scoaterea terenului la licitatie publica
si sa nu se atribuie in mod direct domnului Misu Marian, deoarece consilierii locali nu au voie sa
propuna. Dansul mai precizeaza ca nu se incadreaza la negociere directa, suntem in afara legii, e
vorba de terenul de sub constructie, e constructie usoara, demolabila, constructia nu are fundatie,
nici autorizatie.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot procesul-verbal de sedinta care a fost aprobat in
unanimitate de voturi, cu obiectiunile domnului Cojocaru Gheorghe.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Marin Cornel care a fost desemnat conform
H.C.L. nr.107/24.09.2015 si care va supune aprobarii Consiliului Local proiectele inscrise pe
ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.25/23.03.2015
referitoare la modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal
Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului:,,Modificare P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –aprobat prin H.C.L. nr.2/09.02.2015Construire pensiune D+P+1E+M, introducere teren extravilan in intravilan, parcela A 538/3/1,

tarla 98-investitori Chirica Viorel si Chirica Liliana.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pe 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 documentatiei in vederea inchirierii prin licitatie publica
a imobilului (teren +constructie) situat in comuna Corbu, sat Vadu, str.George Cosbuc nr.9 care
face parte din domeniul privat al comunei Corbu cu destinatia spatiu de locuit.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune atribuite in temeiul
art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului - teren
situat in comuna Corbu, str.Principala nr.77, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind atribuirea unui teren in proprietate catre numitii Simioana Maria si
Simioana Ion conform Sentintei civile nr.1604/17.02.2015 a Judecatoriei Constanta emisa in
Dosarul civil nr.4213/212/2014.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea si desfasurarea
activitatilor comerciale pe raza comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor si
modalitatilor de aducere la cunostinta publica a proiectelor si actelor administrative normative ale
autoritatilor administratiei publice locale ale comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre U.A.T. Corbu
si Asociatia Consiliului National pentru Mediu si Dezvoltare Durabila.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
12. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane
in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
Initiator-Galbinasu Marian-primar

13. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii unor imobile situate in sat Vadu, comuna Corbu,
str. Pescarilor.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.109/24.09.2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
15.Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi, cu
mentiunea ca proiectul nr.8 a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei.
In deschiderea sedintei, domnul primar intreaba consilierii daca se mai impune organizarea zilei
de 1 Decembrie avand in vedere tragedia care a avut loc la Clubul Colectiv, tinand cont de faptul
ca nici la nivel national nu se mai organizeaza nimic.
Domnul primar aduce in discutie si faptul ca se apropie Craciunul si daca mai raman cei 25.000
lei alocati pentru achizitionarea de cadouri pentru copii din institutiile de invatamant de pe raza
comunei Corbu. Urmare a supunerii la vot se aproba in unanimitate alocarea celor 25.000 lei pentru
copii.
Domnul primar mai precizeaza ca au fost alocate sume de bani pentru spargerea drumului
judetean Dj 226 de la Consiliul Judetean, casetele sunt aici, au fost trimise adrese la R.A.J.D.P. ,
insa aceasta institutie are toate conturile blocate si nu se poate apuca de lucrari, au toata activitatea
paralizata.
Domnul consilier Lemnaru Banu Eugen propune sa vorbim la judet, sa contractam lucrarea cu
altcineva la care domnul primar raspunde ca de luni o sa inceapa demersurile, sa vada daca mai
permite timpul intrucat sub 5 grade nu se mai poate lucra.
De asemenea, domnul primar mai adduce la cunostinta consilierilor ca a vorbit cu domnul
Dragomir Cristinel sa ne aloce suma de 3 mld lei pentru drumuri si 1,3 mld lei pentru dezvoltare
rurala, bani care pot fi folositi pentru transformator, de exemplu.
In continuarea sedintei, se trece la proiectele inscrise pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.25/23.03.2015
referitoare la modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal
Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere H.C.L. nr.25/23.03.2015 referitoare la modificarea Statutului Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta;
Tinand cont de prevederile art.21 alin.7) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Apa – Canal Constanta;
In conformitate cu dispozitiile H.G. nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr.2 si 4 la
H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor
de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit.d, al.6, lit.a ,pct 14, art.45 alin.1), art. 115 al.1, lit.b
din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile la zi,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii modificarea si completarea H.C.L.
nr.25/23.03.2015 referitoare la modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Apa-Canal Constanta prin introducerea unui nou articol, astfel:
,,Se imputerniceste domnul Iutu Marian, identificat cu CNP 15904291131241, domiciliat in
mun.Constanta, Bld.Aurel Vlaicu nr.101, Bl.12, Sc.A, Et.1, Ap.5, judetul Constanta avand C.I.
Seria KT nr.930865 eliberat de SPCLEP Constanta la data de 30.03.2011, sa participe in cadrul
sedintelor adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta,
in situatia in care domnul primar, Galbinasu Marian nu poate participa.’’
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 avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului: ,,Modificare P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –aprobat prin H.C.L.
nr.2/09.02.2015- Construire pensiune D+P+1E+M, introducere teren extravilan in
intravilan, parcela A 538/3/1, tarla 98-investitori Chirica Viorel si Chirica Liliana.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere cererea domnului Chirica Viorel inregistrata la Primaria comunei Corbu
sub nr.9189/23.11.2015;
In temeiul prevederilor art.32 alin.1) lit.c) ; art.36 alin.12 lit.c) si art.50 din Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.2) lit.c); alin.5) lit.,,c’’; art.45 alin.1) si art.115 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii avizul prealabil de oportunitate aferent
proiectului: ,,Modificare P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –aprobat prin H.C.L. nr.2/09.02.2015Construire pensiune D+P+1E+M, introducere teren extravilan in intravilan, parcela A 538/3/1,
tarla 98-investitori Chirica Viorel si Chirica Liliana.
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 rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pe anul 2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul intocmit de S.C. SENIOR
ACCOUNTING SERVICES S.R.L.

Vazand H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe anul 2015;
În temeiul prevederilor art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.186/2014–legea bugetului
de stat pe anul 2015, se supune aprobarii rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2015, trimestrul IV.
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 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;
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 proiectului.
Având în vedere solicitările beneficiarilor depuse în temeiul art.15 lit.,,c” din Legea
nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
In conformitate cu dispoziţiile art.15 lit.c) ale Legii nr.50/1991, republicata, privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor coroborate cu cele
ale art.61 alin.(3) din Normele Metodologice din 19 decembrie 2001 de aplicare a Legii
nr.50/1991, actualizate,
În temeiul prevederilor art.36 alin.1); alin.2 lit.,,c”; alin.5) lit.,,b’’, art.121 alin.1) si 2) si
art.123 alin.1) din Legea nr.215/ 2001- Legea administratiei publice locale, republicata,
actualizată,
Tinand seama de dispozitiile art.45 alin.1), art.115 alin.1) lit.b), alin.3) alin.5) si 6) din
Legea nr.215/ 2001- Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii concesionarea, 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.
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 documentatiei in vederea inchirierii prin licitatie
publica a imobilului (teren +constructie) situat in comuna Corbu, sat Vadu, str.George
Cosbuc nr.9 care face parte din domeniul privat al comunei Corbu cu destinatia spatiu de
locuit.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere H.C.L. nr.124/29.10.2015 privind aprobarea organizarii licitatiei publice
deschise in vederea inchirierii imobilului (teren +constructie) situat in comuna Corbu, sat Vadu,
str.George Cosbuc nr.9 care face parte din domeniul privat al comunei Corbu cu destinatia spatiu
de locuit.
In conformitate cu prevederile art.13 alin.1, art.16-18 lit.b) si art.20-22 din Legea nr.50/1991,
republicata, actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii coroborate cu cele
ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii aprobate prin Ordinul nr.839/2009 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Locuintei;
In temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b) si c) ; art.45 alin.1) ; art.123 alin.1) si alin.2) din
Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii documentatia in vederea inchirierii
prin licitatie publica a imobilului (teren +constructie) situat in comuna Corbu, sat Vadu, str.George
Cosbuc nr.9 care face parte din domeniul privat al comunei Corbu cu destinatia spatiu de locuit.
Astfel, caietul de sarcini va putea fi achizitionat la pretul de 150 lei.
Pretul de pornire la licitatia publica este de 102 lei/luna, conform raportului de evaluare
intocmit de dr.ing. Dogarescu George, iar durata inchirierii este de 10 ani, cu posibilitatea
prelungirii prin acordul partilor.
Taxa de participare la licitatia publica este de 200 lei, iar garantia de participare este in
cuantum de 250 lei.
Componenta comisiei de licitatie si a comisiei de contestatii precum si data si locul organizarii
licitatiei vor fi stabilite prin dispozitia primarului.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insarcineaza Compartimentul Urbanism şi amenajarea
teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul 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.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune atribuite in
temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere dispoziţiile art.15 lit.c) ale Legii nr.50/1991, republicata, privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor coroborate cu cele
ale art.61 alin.(3) din Normele Metodologice din 19 decembrie 2001 de aplicare a Legii
nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1); alin.2 lit.,,c”; alin.5) lit.,,b’’, art.121 alin.1) si 2) si
art.123 alin.1) din Legea nr.215/ 2001- Legea administratiei publice locale, republicata,
actualizată,
Tinand seama de dispozitiile art.45 alin.1), art.115 alin.1) lit.b), alin.3) alin.5) si 6) din
Legea nr.215/ 2001- Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată

Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii rezilierea unor contracte de
concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
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 si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului
- teren situat in comuna Corbu, str.Principala nr.77, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Domnul Cojocaru Gheorghe spune ca ne grabim, pentru ca noi stabilim daca avem de vandut
sau cumparat un teren, nu la solicitarea fiecarei persoane, la care domnul primar raspunde ca nu
are dreptate, se contrazice in afirmatii si spune ca suprafata este mare sa atribuim terenul prin
licitatie publica .
Domnul Halici Vasile intervine si il intreaba pe domnul Cojocaru daca pana acum a citit sau
nu legea, de ce pana acum a fost de acord cu alte vanzari prin negociere directa si acum nu este de
acord.Mai remarca ca este foarte bine ca doreste respectarea legii, il apreciaza pentru aceasta si
mai spuna ca familia Misu de 3 ani incearca sa cumpere acest teren, nu de acum de cand figureaza
inregistrata cererea la Primarie, ei fiind dispusi sa achite chiar un pret mai mare decat a fost
cumparat terenul.
Domnul Cojocaru Gheorghe spune ca va ataca hotararea de consiliu cu vanzarea terenului la
instanta de contencios administrativ.
Domnul Lemnaru Banu Eugen intervine si spune sa asteptam sa vedem ce zice Institutia
Prefectului, daca este legala sau nu hotararea si propune sa amanam acest proiect de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost amanat 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 Regulamentului referitor la organizarea si
desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere dispozitiile art.6, art.8 si art.9 din O.G. nr.99/2000, republicata, privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, actualizata;
In temeiul prevederilor pct.1 lit.,,d’’ si pct.6 din H.G. nr.333/2003 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 coroborate cu cele ale art.26 alin.3) din
O.G. nr.21/1992, republicata, privind protectia consumatorului;
In baza dispozitiilor art.36 alin. (4) lit "d", ale art. 45 alin.(3), art.115 alin.1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii Regulamentul referitor la organizarea
si desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
10. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor si
modalitatilor de aducere la cunostinta publica a proiectelor si actelor administrative
normative ale autoritatilor administratiei publice locale ale comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
In temeiul prevederilor art.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.(1) si alin.(9) ;art. 45 alin.(1), art.115 alin.1) lit.b), din Legea
nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii Regulamentul privind stabilirea
procedurilor si modalitatilor de aducere la cunostinta publica a proiectelor si actelor administrative
normative ale autoritatilor administratiei publice locale ale comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre U.A.T.
Corbu si Asociatia Consiliului National pentru Mediu si Dezvoltare Durabila.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere adresa Asociatia Consiliului National pentru Mediu si Dezvoltare Durabila
nr.104/24.09.2015 inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.7581/28.09.2015.
In temeiul prevederilor art.2144-2146 si art.2148-2157 din Legea nr.287/2009 privind Codul
civil, republicat si actualizat;
In conformitate cu dispozitiile art.3 alin.4) ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica
si regimul juridic al acesteia, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c), art.45 alin.1) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii incheierea unui contract de comodat
intre U.A.T. Corbu si Asociatia Consiliului National pentru Mediu si Dezvoltare Durabila.

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 atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri
intravilane in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Avand in vedere dispozitiile art.1 alin.2), art.2 alin.2) si art.4 din Legea nr.15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art.3 si art.4 din H.G. nr.896/2003 de aprobare a
Normelor
metodologice
de
aplicare
a
Legii
nr.15/2003,
actualizata.
In temeiul prevederilor art.36 alin.1), alin.2) lit.c), alin.5) lit.b), art.121 alin.(1) si (2) si
art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
In conformitate cu dispozitiile art.45 alin.(3), art.115 alin.1) lit.b), alin.3) alin.(5) si (6) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii atribuirea in folosinta gratuita a unor
terenuri intravilane in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
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 alipirii unor imobile situate in sat Vadu, comuna
Corbu, str. Pescarilor.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare si Raportul Compartimentului Urbanism si
amenajarea teritoriului, registru agricol si cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
In conformitate cu prevederile art.132 din Ordinul Directorului general al Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de
avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, actualizat;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) si art.45 alin. 1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii alipirea unor imobile situate in sat
Vadu, comuna Corbu, str. Pescarilor, astfel:

- Teren intravilan in suprafata de 600 mp identificat cu nr.cadastral 113371, inscris in cartea
funciara a comunei Corbu sub nr.113371, in proprietatea comunei Corbu, in administrarea
Consiliului Local al comunei Corbu;
- Teren intravilan in suprafata de 709 mp identificat cu nr. cadastral 113370, inscris in cartea
funciara a comunei Corbu sub nr.113370, in proprietatea comunei Corbu, in administrarea
Consiliului Local al comunei Corbu.
Ulterior aprobarii documentatiei cadastrale de alipire se va intocmi act de alipire autentificat
la biroul notarului public.
Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului,
registrul agricol şi cadastru din cadrul 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.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.109/24.09.2015.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu si arata ca comisiile
de
specialitate
au
acordat
aviz
favorabil
proiectului.
Avand in vedere H.C.L. nr.109/24.09.2015 privind aprobarea predarii catre Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii,, C.N.I.
S.A.’’a amplasamentului Caminului Cultural si asigurarea conditiilor in vederea executarii
obiectivului de investitii ,,Reabilitare, modernizare si dotare Asezamant Cultural, comuna Corbu,
judetul Constanta.’’
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.c), art.45 alin.1) si art.115 alin.1) lit.,,b’’ din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii modificarea H.C.L.
nr.109/24.09.2015, in sensul ca finantarea, din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari
finantate de U.A.T. Corbu este in valoare de 158.332,3 lei cu T.V.A.’’
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 continuare, se trece la Capitolul ,,Diverse’’:
1.
Cererea d-nei Teodorescu Florica inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.9135/20.11.2015 prin care solicita cumpararea casei in care locuieste cu chirie.
Domnul primar explica consilierilor ca dependinta din fata casei va fi demolata pentru a-I
face alee de acces lui Baloiu iar domnul Cojocaru Gheorghe spune ca sa vindem cand credem noi

ca este mai bine pentru comuna, nu cand doreste fiecare.
Domnul primar raspunde ca daca nu este intretinuta aceasta casa, va cadea.
Domnul presedinte supune la vot cererea si a fost aprobat in unanimitate de voturi
intocmirea unui raport de evaluare pentru a se stabili pretul.
2. Cererea d-nei Borza Petruta inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.9242/24.11.2015
prin care ne aduce la cunostinta programul de activitate al echipei de fotbal.
Domnul primar explica ca sunt 2 antrenori care au 3 echipe de fotbal pentru copii iar din totalul
de ore pentru antrenament jumatate din numarul lor sa isi plateasca chiria, de exemplu pentru 25
ore sa plateasca iar 25 ore sa le lasam lor.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate propunerea domnului primar.
3.Cererea S.C. ENVIO AGRO LAND S.R.L. inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.9236/24.11.2015 prin care solicita inchirierea sau concesionarea unui teren de minim 5.000 mp
pentru infiintarea unei ferme vegetale.
Domnul primar explica ca licitatia publica pentru magazii care a avut loc a fost contestata in
instanta de catre domnul Serban Viorel care nu renunta la proces daca nu ii atribuim terenul situat
in spatele magaziei de cereale, vis-à-vis de Robaciu.
Domnul Lemnaru Banu Eugen spune ca pe fonduri europene nu da pe concesiune, trebuie sa
fie proprietar pe teren.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate cu conditia sa verificam statutul cladirii,
sa vedem care este situatia juridica.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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