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Nr.15/05.02.2016

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 05.02.2016, 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.48/02.02.2016 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.01 din 02.02.2016 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.02 din 02.02.2016.
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, lipsind si in calitate de invitati d-na Pandelas Ramona, d-na Grasu Paula si d-l Iutu Marian.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 16.12.2015. 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 Lemnaru-Banu Eugen care a fost desemnat
conform H.C.L. nr.140/16.12.2015 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 2016.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita a unui spatiu din cadrul
Scolii gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu catre Asociatia de parinti a Scolii ,,Gheorghe Lazar’’
Corbu in vederea desfasurarii activitatii administrative.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.117/29.10.2015 referitoare la
stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
4. Diverse.
Ordinea de zi a sedintei, in urma supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi.
In deschiderea sedintei se da cuvantul d-nei Pandelas Ramona reprezentant al S.C. Senior
Accounting Services S.R.L. pentru prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pentru anul 2016.
Doamna Pandelas Ramona explica consilierilor ca Sectiunea de functionare a bugetului local
cuprinde cheltuielile cu salariile, birotica, utilitatile, energie electrica, telefonie, diferente fata de
anul trecut nu sunt decat cele cu salariile datorita cresterilor salariale si a numarului de personal.
De asemenea, mai precizeaza ca sectiunea dezvoltare a bugetului local cuprinde lucrarile
incepute anterior si finalizate anul acesta: reabilitarea si asfaltarea drumurilor comunale in valoare
de 2.200.000 lei , Reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminului Cultural Corbu 2 in valoare de

32.400 lei precum si sala de mese pentru activitati ocazionale aferenta bisericii ortodoxe ,,Sfantul
Mare Mucenic Dimitrie ‘’ de la Luminita iar lucrarile noi sunt: reabilitarea si asfaltarea unui numar
de 8 strazi comunale insumand 7,5 km in valoare de 3505100 lei precum si amenajarea Vaii
Caraharman si a podetului pe strada Rozelor in valoare de 108.000 lei, lucrari ce se vor executa
integral cu bani din bugetul local al comunei.
Domnul Halici Vasile intervine si arata ca sala de mese a fost terminata din luna decembrie
2015 si intreaba de ce nu s-a platit lucrarea la care doamna Pandelas raspunde ca lucrarea trebuie
receptionata ca sa poata fi platita si ca nu a venit nici o factura pana in prezent.
Doamna Pandelas Ramona mai aduce la cunostinta consilierilor ca gradul de incasare e foarte
mic aproximativ 50 %, e cel mai mic din ultimii ani.
Astfel, capitolul Venituri din bugetul local insumeaza suma d 13.167.222 lei, iar capitolul
Cheltuieli –suma de 13.167.222 lei, repartizate :
-

7 260 422 lei la Sectiunea de functionare detaliat conform anexei nr.1, parte integranta din
prezenta hotarare;
- 5 906 800 lei la Sectiunea de dezvoltare detaliat conform anexei nr.2, parte integranta din
prezenta hotarare;
Se va supune aprobarii si folosirea excedentului din anii trecuti pentru sectiunile de functionare si
dezvoltare in suma de 300.000 lei.
Doamna Pandelas Ramona paraseste sala de sedinta a Consiliului Local.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli al Consiliului Local Corbu pentru anul 2016 a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 3
abţineri ( Cojocaru Gheorghe, Bobes Dan si Galbinasu Ion) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14
consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita a unui spatiu din
cadrul Scolii gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu catre Asociatia de parinti a Scolii
,,Gheorghe Lazar’’ Corbu in vederea desfasurarii activitatii administrative.
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 nr. 895/03.02.2016 emisa de Scoala Gimnaziala “Gheorghe Lazar”
In conformitate cu prevederile art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011, legea educatiei
nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. C) 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 prevederile legale, se supune aprobarii transmiterea dreptului de folosinta
gratuita a unui spatiu din cadrul Scolii gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu catre Asociatia de
parinti a Scolii ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu in vederea desfasurarii activitatii administrative pe o
perioada de 5 ani.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.117/29.10.2015 referitoare la
stabilirea taxelor si impozitelor 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.
Avand in vedere prevederile art.2 din Ordinul nr.3654/2015 privind aprobarea procedurii de
eliberare a certificatului de atestare fiscala, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a
modelului si continutului acestora;
In conformitate cu dispozitiile art.344 ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
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 prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local modificarea H.C.L.
nr.117/29.10.2015 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 in comuna
Corbu, judetul Constanta in sensul ca Lista cuprinzand taxele judiciare de timbru -Taxele pentru
eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si
Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii
publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice vor fi abrogate.
Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.117/29.10.2015 raman valabile.
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-nei Condrea Simona Raluca inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.
940/04.02.2016 prin care solicita acordarea unui spatiu pentru infiintarea unei ferme de animale.
2. Se prezinta Planul anual de achizitii publice pe anul 2016 de catre domnul Iutu Marian, care
prezent in cadrul sedintei spune referitor la modernizarea drumurilor agricole ca a terminat toata
documentatia si urmeaza sa o depuna pentru finantare, insa avem un punctaj de 52,8 puncte.
Urmare a supunerii la vot, se respinge in unanimitate cererea.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Lemnaru-Banu Eugen

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela
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Nr.84/25.02.2016

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 25.02.2016, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna FEBRUARIE.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.64/19.02.2016 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.18 din 19.02.2016 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.19 din 19.02.2016.
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 si in calitate de invitati: d-ul Enache Marian, d-ul Grosu Andrei si d-na Dobre Adriana.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
extraordinara din data de 05.02.2016. 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 Lemnaru-Banu Eugen care a fost desemnat
conform H.C.L. nr.140/16.12.2015 si care in deschiderea sedintei da cuvantul invitatilor.
Domnul Enache Marian se prezinta si aduce la cunostinta consilierilor ca doreste infiintarea
unei ferme prin fonduri europene si solicita in acest sens un teren intravilan in suprafata de 5.000
mp pentru realizarea obiectivului.
Domnul consilier Lemnaru-Banu Eugen explica invitatului ca la Vadu mai sunt doua loturi de
teren de 5.000-6.000 mp care se pot acorda, insa fondurile europene se dau doar daca este
proprietar pe teren nu concesionar, invitatul doreste un teren care sa aiba utilitati, situat in
intravilan, insa intravilanul nu intra in discutie intrucat deranjeaza cetatenii, iar invitatul doreste
ferma pentru magazie cereale, nu pentru cresterea animalelor si propune acordarea terenului din
spatele magaziei de crereale, insa acolo se va realiza alta investitie explica domnul Lemnaru.
Domnul primar intervine si arata ca licitatia cu concesionarea magaziilor de cereale este
blocata intrucat domnul Serban Viorel a contestat procedura de organizare a licitatiei in instanta si
doreste deblocarea situatiei, ceilalti participanti la licitatie reclamand faptul ca nu li se poate atribui
terenul din acest motiv.
Domnul Enache Marian propune acordarea terenului de langa ferma dansului la care domnul
primar ii raspunde ca acolo se poate, sa vedem insa daca mai este teren disponibil. In acest sens se
va lua legatura cu un cadastrist sa vin asa masoare terenul, sa vedem daca mai ramane teren
disponibil care sa poata fi atribuit.
Invitatul paraseste sala de sedinta.
In continuare, se da cuvantul urmatorului invitat: domnul Grosu Andrei –reprezentantul
Postului de Politie Corbu care a fost invitat la solicitarea unor consilieri locali.
Domnul consilier Cojocaru Gheorghe reclama viteza mare de circulatie a masinilor din
comuna, faptul ca la scoala nu sunt montate indicatoare rutiere la care domnul Grosu Andrei
raspunde ca referitor la scoli la inceputul anului scolar a participat la sedinta de deschidere un
politist care a explicat masurile de prevenire a accidentelor rutiere.
Domnul consilier Lemnaru -Banu Eugen intervine si aduce la cunostinta consilierilor ca

O.M.V. Petrom S.A. a alocat suma de 2.000 euro pentru Centrul de tineret din localitate urmand
ca in 2-3 luni sa se organizeze lectii de educatie rutiera.
Domnul Cojocaru Gheorghe explica insa ca nu vorbim de prevenire si doreste ca Politia sa
supravegheze circulatia rutiera prin rotatie la scoli, iar domnul consilier Nistorache Nicusor da
exemple de alte comune: la Agigea unde sta politia locala la intersectii si dirijeaza circulatia, insa
noi nu avem infiintata Politia locala.
Domnul consilier Halici Vasile arata ca dupa orele 16-18 Politia sa patruleze pe strazi si sa
constate ca se circula fara permis de conducere, se circula cu soferi aflati in stare de ebrietate. De
asemenea, mai reclama ca noaptea se organizeaza concursuri de masini pe pista de langa cimitir
la care domnul Grosu raspunde ca acela nu este drum public si nu are atributii in acest sens.
Referitor la aspectele sesizate, domnul Grosu Andrei explica consilierilor ca la Postul de
Politie Corbu nu este decat dansul si domnul Catalinoiu Viorel, astfel incat nu isi permite sa vina
la scoli, sa supravegheze circulatia din localitate, iar in ceea ce priveste problema sanctiunilor
pentru cei care organizeaza curse de masini la rampa spune ca acesta nu este drum public si nu
poate da decat o amenda, insa ar trebui sa informeze Inspectoratul Judetean de Politie Constanta
despre aceasta situatie.
Domnul consilier Marin Cornel doreste sa semnaleze o problema, faptul ca dimineata intre
orele 6,30-7,00 trec pe drumul judetean doua tiruri care au piatra peste capacitatea de incarcare,
casele au crapaturi, a vrut sa blocheze drumul, sa cheme televiziunea si doreste in acest sens ca
politia sa vina intr-o dimineata sa amendeze soferii ca trec cu viteaza mare, strica DJ.226 .
Domnul Cojocaru Gheorghe doreste sa vada rezultatele, sa primeasca un raspuns punctual
pentru toate problemele expuse, ca s-au luat masuri in acest sens. Domnul Grosu Andrei arata ca
va face informari la diferite institutii, insa nu are personal disponibil si paraseste sala de sedinta.
In continuare, domnul presedinte de sedinta va supune aprobarii Consiliului Local proiectele
inscrise pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitii
"Modernizare drumuri de acces agricol in comuna CORBU, Judetul Constanta” – necesar pentru
depunerea unei cereri de finantare prin Programul: PNDR 2014 – 2020, Masura 4, Submasura
4.3", Componenta - Infrastructura de acces agricolă- Beneficiar: UAT CORBU.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15
lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin contract.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.

inventarului bunurilor care alcatuiesc
Initiator- Galbinasu Marian-primar;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea vanzarii
terenului intravilan in suprafata de 500 mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.77 care face
parte din domeniul privat al comunei Corbu cu destinatia de spatiu comercial.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind transferul dreptului de administrare si folosinta gratuita asupra unor
imobile care fac parte din domeniul public al comunei Corbu catre Parohia Corbu de Jos.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.

Initiator-Galbinasu Marian-primar
8. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2016.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
9. Proiect de hotarare privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind actiunile de
protocol, dotarea cu autoturisme si consumul de carburanti pentru masinile si utilajele din dotarea
Primariei comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
10. Proiect de hotarare privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent
educaţional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădiniţă, ce se va acorda în baza Legii
nr.248/2015, precum şi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
11. 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
12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “ 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.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
13. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului:
,,P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal – parcelare teren pentru locuinte individuale si introducere in
intravilanul localitatii Corbu-zona Vest Ioan Stanei 2, beneficiar U.A.T.Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie
Dobrogea S.A. a unor suprafete de teren in vederea realizarii lucrarii ,,Amplasare post de
transformare in anvelopa de beton’’, comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
15. Proiect de hotarare privind aprobarea ,,PLANULUI DE ACTIUNI SI DE LUCRARI DE
INTERES LOCAL’’ pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
15. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere incheiat intre comuna
Corbu si Asociatia ,,Suflete Curajoase’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
16. Diverse.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi a sedintei insa domnul consilier
Cojocaru Gheorghe arata ca are un amendament la ordinea de zi in sensul ca doreste scoaterea a
doua proiecte de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei :
1. Proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
vanzarii terenului intravilan in suprafata de 500 mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.77
care face parte din domeniul privat al comunei Corbu cu destinatia de spatiu comercial.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

2. Proiectul de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere incheiat intre
comuna Corbu si Asociatia ,,Suflete Curajoase’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Motivat de faptul ca referitor la primul proiect de hotarare domnul Cojocaru spune ca desi este
legala organizarea licitatiei publice spune ca hotararea de Consiliu Local de cumparare a terenului
s-a dat cu destinatia de construire sediu Primarie si sa nu ne grabim sa instrainam acest teren .
Referitor la proiectul de hotarare nr.2 domnul Cojocaru Gheorghe explica ca nu trebuia adusa
rezilierea contractului de inchiriere la Consiliul Local la care domnul primar raspunde ca imobilul
apartine Primariei si este pus la dispozitie de Consiliul Local, conform legii, prin hotarare de
consiliu local s-a dispus incheierea contractului de inchiriere cu Asociatia ,,Suflete curajoase’’ si
trebuia adus la cunostinta consiliului local rezilierea acestuia.
Domnul Lemnaru intervine si spune ca problema este alta: pentru acel spatiu s-a investit
foarte mult si trebuie sa gasim o solutie cum facem sa functioneze in continuare la care domnul
primar raspunde ca sunt doua societati comerciale care vor sa vina la licitatie publica sa reia
Centrul de Reumatologie iar in sala pentru copii cu dizabilitati se va deschide un punct
farmaceutic.
Domnul presedinte supune la vot propunerea domnului Cojocaru Gheorghe de retragere de pe
ordinea de zi a celor doua proiecte de hotarrae si in urma supunerii la vot se respinge cu 11 voturi
,,impotriva’’; 2 ,,abtineri’’ (Bobes Dan si Bostina Dragos) si 1 vot ,,pentru’’ (d-ul Cojocaru
Gheorghe) pentru primul proiect de hotarare si pentru proiectul nr.2 propunerea se respinge cu 13
voturi ,,impotriva’’ si 1 vot ,,pentru’’(d-ul Cojocaru Gheorghe) din cei 14 consilieri prezenti la
sedinta.
In continuarea sedintei, se trece la dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul de
investitii "Modernizare drumuri de acces agricol in comuna CORBU, Judetul Constanta” –
necesar pentru depunerea unei cereri de finantare prin Programul: PNDR 2014 – 2020,
Masura 4, Submasura 4.3", Componenta - Infrastructura de acces agricolă- Beneficiar: UAT
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 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 Studiului de
Fezabilitate, dupa cum urmeaza:
- valoarea totala a obiectivului (fara TVA) este de 4.257.066 lei, echivalentul a 962.636 euro
(preturile si normele de deviz ale lunii iulie 2015)
-

din care C+M este de 3.683.051 lei (fara TVA), echivalentul a 832.836 euro.

Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii Consiliului local Studiul de fezabilitate
pentru proiectul de investitii "Modernizare drumuri de acces agricol in comuna CORBU, Judetul
Constanta” – necesar pentru depunerea unei cereri de finantare prin Programul: PNDR 2014 –

2020, Masura 4, Submasura 4.3", Componenta - Infrastructura de acces agricolă- Beneficiar: UAT
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 14 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 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.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
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 aprobarea actualizarii 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.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii 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 aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public 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.
In continuare, domnul presedinte de sedinta da cuvantul doamnei Dobre Adriana care
participa in calitate de invitat si spune ca vine din partea d-lui dr.Radu care nu se afla in localitate
si a fost invitat sa participe la sedinta de Consiliu Local.
Domnul primar aduce la cunostinta invitatei faptul ca Consiliul local are cateva intrebari pentru
domnul doctor Radu
Astfel, domnul Halici Vasile intreaba care este legalitatea eliberarii unor retete, cine pune
stampila pe retete precum si faptul ca domnul doctor are niste obligatii prevazute in contract pentru
a investi, sa faca reparatii spune ca spatiul este deplorabil, nu exista grup sanitar, cade usa de la
toaleta la care invitata spune ca vrea sa mareasca spatiul, sa faca un centru de permanenta la care
domnul Halici intervine si arata ca nu stie daca se va aproba aceasta extindere in aceste conditii
pentru ca lumea este nemultumita. Se mai arata de exemplu ca o persoana din cadrul Primariei a
fost data afara.
Domnul primar, de asemenea arata ca personal a discutat cu domnul doctor, o sa faca o
notificare in aceste sens pentru ca nu a respectat obligatiile din contract: spatiul de asteptare,
confortul termic, grupurile sanitare care sunt insalubre. Se mai reclama faptul ca nu se respecta
programul de lucru, se intarzie la consultatie, etc.
Doamna Dobre Adriana paraseste sala de sedinta.

Se trece in continuare la ordinea de zi a sedintei:
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
vanzarii terenului intravilan in suprafata de 500 mp situat in comuna Corbu, str.Principala
nr.77 care face parte din domeniul privat al comunei Corbu cu destinatia de spatiu
comercial.
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 consilier Cojocaru Gheorghe reia problema amanarii proiectului de hotarare iar
domnul Marin Cornel propune ca din comisia de licitatie si de contestatii sa faca parte si 2
consilieri locali in comisii si licitatia publica sa fie cu strigare, sa nu vina cu ofertele inchise in
plicuri. Se aproba in unanimitate propunerea d-lui Marin Cornel.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru”;

2 abţineri (Bostina Dragos si Bobes Dan) şi 1 vot ,,împotrivă”(Cojocaru Gheorghe) din cei 14
consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind transferul dreptului de administrare si folosinta gratuita
asupra unor imobile care fac parte din domeniul public al comunei Corbu catre Parohia
Corbu de Jos.
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 Marin Cornel propune ca in contractul de atribuire a imobilelor sa fie mentionate la
clauze si obligatia de refacere imprejmuire, sa taie iarba, sa intretina gardul, etc. Urmare a
supunerii la vot se aproba in unanimitate propunerea domnului consilier.
Luând în considerare prevederile art.8 alin.1) din Legea nr.489/2006 privind libertatea
religioasa si regimul general al cultelor, atualizata;
In baza art.874 din Codul Civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2) lit.,,c’’; art.45 alin.(2), lit.”a” ; art.115 alin.1 lit.b)
si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizata
Tinand cont de cele mentionate, se propune transferul dreptului de administrare si folosinta
gratuita asupra unor imobile care fac parte din domeniul public al comunei Corbu catre Parohia
Corbu de Jos, respectiv Biserica ortodoxa Luminita si cimitirul ortodox Corbu de Jos.
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 însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate
asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul
Constanţa.
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 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pe
anul 2016.
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.
Domnul consilier Cojocaru Gheorghe intreaba de ce sunt posturi vacante in organigrama in
conditiile in care noi avem incheiate contracte de prestari servicii cu diferite persoane/societati.
Domnul primar raspunde ca pentru functia de arhitect- sef nu avem incheiat contract cu nici o
persoana, doamna Papazicu Zoe Eleonora are delegata aceasta functie, iar cu ing.Rotaru Valentin
este incheiat un contract ce are ca obiect evolutia cladirilor din patrimoniul Primariei conform
Legii nr.50/1991, republicata. In ceea ce priveste postul de contabil, au fost organizate doua
concursuri, insa nu s-a prezentat nici o persoana, astfel ca a fost incheiat contract cu firma S.C.
SENIOR ACCOUNTING SERVICES S.R.L.
Avand in vedere prevederile art.107 alin.2) din Legea nr.188/1999 privind statutul
functionarilor publici, republicata, actualizata coroborate cu cele ale Legii nr.284/2010-legea
cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, actualizata;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.1) si alin.2) lit.,,b’’; art.45 alin.(2), lit.”a” ; art.115
alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizata
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii modificarea organigramei si a statului de
functii pe anul 2016.
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 normativelor proprii de cheltuieli privind actiunile
de protocol si consumul de carburanti pentru masinile si utilajele din dotarea Primariei
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.
Domnul primar explica consilierilor ca pana acum s-au facut tot felul de artificii pentru a se
putea incadra in cotele prevazute de lege, acestea fiind mici, nu se puteau incadra iar prin aparitia
acestei legi, fiecare consiliu local isi stabileste cantitatea de combustibil, urmand a se emite card
pentru fiecare masina in parte, fiecare sofer va face foi de parcurs cu consumul de carburant.
Avand in vedere dispozitiile articolului unic pct.1 din Legea nr.258/2015 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2) lit.,,b’’; alin.(4), lit.”a’’; art.45 alin.(2), lit.”a” si
art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
actualizata
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii normativele proprii de cheltuieli privind
actiunile de protocol si consumul de carburanti pentru masinile si utilajele din dotarea Primariei
comunei Corbu, 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.
10. Proiect de hotarare privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor de
stimulent educaţional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădiniţă, ce se va acorda
în baza Legii nr.248/2015, precum şi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate.
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 baza prevederilor art.4 alin.2) ale Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a
tichetelor sociale pentru grădiniţă şi ale H.G. nr.15/19.01.2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicatre a prevederilor Legii nr.248/2015;
In temeiul Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale
Legii nr.272/ 2004, privind protecția și promovoarea drepturilor copilului, cu modificările și
completările ulterioare
Avand in vedere dispozitiile Legii asistenței sociale 292/2011 cu modificările si completările
ulterioare, ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările
ulterioare
In conformitate cu dispozitiile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”d” şi alin.(6) lit.”a” pct.1 şi pct.2,
art.45 alin.(1) şi (2) lit.”a” şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii modalităţile de identificare a
beneficiarilor de stimulent educaţional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădiniţă, ce se
va acorda în baza Legii nr.248/2015, precum şi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate.
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 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,
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- 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.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara “ 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.
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 Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Canal “ Constanta
inregistrata sub nr.858/02.02.2016 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 ,
In conformitate cu dispozitiile 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 prevederile legale, se supune aprobarii modificarea 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.
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 avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului: ,,P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal – parcelare teren pentru locuinte individuale si
introducere in intravilanul localitatii Corbu-zona Vest Ioan Stanei 2, beneficiar
U.A.T.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.
Domnul primar explica ca acest teren se va scoate la licitatie publica la momentul cand vor
exista utilitati pe teren.
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: ,,P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal – parcelare teren pentru locuinte individuale si
introducere in intravilanul localitatii Corbu-zona Vest Ioan Stanei 2, beneficiar U.A.T.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.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre S.C. Enel
Distributie Dobrogea S.A. a unor suprafete de teren in vederea realizarii lucrarii
,,Amplasare post de transformare in anvelopa de beton’’, 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 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 ; art.121, art.122
si art.123 din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii darea in folosinta gratuita catre S.C.
Enel Distributie Dobrogea S.A. a unor suprafete de teren in vederea realizarii lucrarii ,,Amplasare
post de transformare in anvelopa de beton’’, comuna 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.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea ,,PLANULUI DE ACTIUNI SI DE LUCRARI
DE INTERES LOCAL’’ pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, actualizata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare 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.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.28 alin.3) din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.6) lit.,,a’’ pct 2, 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 prevederile legale, se supune aprobarii ,,PLANUL DE ACTIUNI SI DE
LUCRARI DE INTERES LOCAL’’ pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, actualizata, 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.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere incheiat intre
comuna Corbu si Asociatia ,,Suflete Curajoase’’.

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 d-lui Vilau Constantin inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.9487/07.12.2015 prin care solicita rezilierea contractului de inchiriere incheiat intre comuna
Corbu si Asociatia ,,Suflete Curajoase’’.
Tinand cont de contractul de inchiriere incheiat intre comuna Corbu si Asociatia ,,Suflete
Curajoase’’ aprobat prin H.C.L. nr.138/30.01.2014;
In temeiul dispozitiilor art.1, art.3 alin.1), art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia, actualizata;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2) lit.,,c’’; art.45 alin.(2), lit.”a” ; art.115 alin.1 lit.b)
si art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizata.
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii rezilierea contractului de inchiriere
incheiat intre comuna Corbu si Asociatia ,,Suflete Curajoase’’.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 1 vot ,,împotrivă”(Cojocaru Gheorghe) din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
In continuare, se trece la Capitolul ,,Diverse’’:
1. Referatul intocmit de domnul Iutu Marian referitor la delegarea Serviciului de Salubrizare.
Domnul primar explica consilierilor ca Consiliul Judetean doreste sa preia toate dotarile
managementului deseurilor din judet si spune ca noi mai avem 2 ani de monitorizare pe
implementare, vor sa preia tot judetul, noi urmand sa colectam banii pentru ei, si se intreaba de ce
Consiliul Judetean nu ne-a ajutat cu finantari, mai multe primarii din judet nu vor. Mai explica ca
dupa 2 ani daca delegam acest serviciu sa ne dea chirie, sa amortizam investitia.
Domnul consilier Lemnaru-Banu Eugen spune ca nu suntem de acord pentru ca pe o perioada
de 7 ani suntem monitorizati, mai sunt 2 ani dupa care o sa decidem.
2. Se prezinta Consiliului Local adresa Comitetului de initiativa pentru promovarea
propunerilor legislative inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.1467/22.02.2016.
3. Adresele INTEX ECO CONSULTING S.R.L. inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.1893/18.02.2016 prin care solicita acordul cu privire la infiintarea unor trasee estivale de
transport de agrement in localitatile Corbu si Vadu si infiintarea unui parteneriat pentru parcari.
Urmare a supunerii la vot, se resping in unanimitate de voturi solicitarile.
4.Cererea d-lui Dumitrache Constantin Adrian inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.1268/16.02.2016 prin care solicita diminuarea suprafetei de teren concesionat de la 726 mp la
500 mp deoarece acesta a devenit impracticabil si neconstruibil.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate solicitarea, urmand a se realiza un plan de
situatie pentru a vedea ce suprafata de teren ramane.
5. Domnul presedinte citeste adresa d-lor Papin Costel si Carmen inregistrata la Primaria
comunei Corbu sub nr.185/12.01.2016 prin care ne comunica pretentiile materiale pe care le au in
vederea evaluarii suprafetei de 500 mp pe care o va achizitiona Primaria de la dansii.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate evaluarea terenului in suprafata de
500mp de catre un evaluator autorizat.

6. Scrisoarea de intentie depusa de d-na Gabriela Damian in calitate de reprezentant al
MAITREYA FEST’’ inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.1136/10.02.2016 prin care ne
solicita incheierea unui contract de asociere in participatiune, colaborare pentru o suprafata de 510 ha pe perioada determinata pentru derularea evenimentulu
Urmare a supunerii la vot, se resping in unanimitate de voturi intrucat Consiliul Local nu detine
teren pe plaja, sa ia legatura cu persoane private care au teren in zona.
7.Domnul presedinte prezinta consilierilor Oferta furnizare energie electrica pentru Serviciul de
iluminat public depusa de Monsson Trading S.R.L. –domnul Lemnar propune sa apelam la un
expert sa vedem daca se merita si pretul este mai mic fata de Enel.
8.Cererea d-nei Misea Georgeta inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.1529/2016 prin
care solicita alocarea unei sume de bani pentru achizitionarea de costume populare.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate solicitarea.
9.Cererea d-lui Vilvoi Nicolae inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.281/2016 prin care
solicita concesionarea unui sector de plaja in zona unitatii militare.
Urmare a supunerii la vot, se respinge in unanimitate solicitarea.
10. Se prezinta Consiliului Local Corbu Raportul de activitate al Centrului Cultural Corbu pe anul
2015;
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 17.03.2016, 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.79/10.03.2016 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.87 din 10.03.2016 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.88 din 10.03.2016.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Vartolomei Eugen.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, domnul primar Galbinasu
Marian si in calitate de invitati: reprezentanti ai A.D.I. ,,Dobrogea’’ domnul director Creanga
Viorel , domnul Titimeaua Ionut, d-na Irina.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 25.02.2016.
Domnul consilier Cojocaru Gheorghe are o remarca referitor la Proiectul de hotarare privind
rezilierea contractului de inchiriere incheiat intre comuna Corbu si Asociatia ,,Suflete curajoase’’
spune ca se abtine de la votare si ca este de acord cu rezilierea contractului respectiv. In urma
supunerii la vot a procesului-verbal de la sedinta din 25.02.2016 a fost aprobat in unanimitate de
voturi.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Lemnaru-Banu Eugen care a fost desemnat
conform H.C.L. nr.140/16.12.2015 si care in deschiderea sedintei da cuvantul invitatilor.
Domnul Creanga Viorel director al A.D.I. ,,Dobrogea’’, invitat in cadrul sedintei de consiliu
se prezinta si aduce la cunostinta consilierilor ca detine functia de manager proiect in cadrul
Proiectului ,, Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta’’ si spune ca a
venit sa discute referitor la acest proiect care este in derulare la nivelul judetului Constanta.
Domnul primar ia cuvantul si spune ca in urma cu cativa ani a aplicat pe fonduri europene un
Proiect european prin care a fost infiintat Serviciul de Salubrizare la nivelul comunei Corbu la
care s-a lucrat 4 ani si mai avem 1-2 ani perioada de monitorizare si intreaba invitatii de ce nu s-a
implementat pana acum, sunt localitati care au implementat acest proiect, nu a fost usor, s-a venit
cu cofinantare.
Mai arata ca la acest moment serviciul functioneaza 80%, intreaba ce se intampla cu personalul
angajat acolo, ei sunt prinsi in organigrama Primariei, aici o sa fie o problema, de asemenea, avem
incheiat contract de furnizare cu tertii cu S.C. Tracon si groapa de gunoi de la Ovidiu care prevad
anumite clauze contractuale, ce va face Primaria cu aceste contracte si cum le vom denunta
unilateral, mai ridica problema contabilitatii, avem o platforma de realizare compost, ce se
intampla cu personalul de acolo? Cum va fi amortizata investitia UAT Corbu la valoarea totala de
investitie.
Se mai arata ca la comune este mai greu cu incasarea pe anumite servicii, gradul de colectare a
taxei de salubrizare este de 50 %, cine se va ocupa de acest lucru, este o alta intrebare pertinenta
unde se vor regasi si ce cuantum vor avea redeventele.
Domnul Creanga Viorel raspunde intrebarilor ridicate de domnul primar si spune ca prin

documentul de pozitie, toti membrii A.D.I. ,,Dobrogea’’ si-au asumat acest Proiect, vor fi
mentinute conditiile pana expira perioada de monitorizare iar investitia va fi integrata in Sistem,
valoarea redeventei va trebui discutata cu domnul Cristinel Dragomir, tinand cont ca venim cu
aceasta investitie.
Domnul Creanga mai arata ca solicitarea noastra nu este singulara, sunt localitati care au pus la
dispozitie terenul pentru realizarea Proiectului, altele au venit cu o parte din infrastructura si nu ne
poate da o suma sau un cuantum acum pentru redeventa, acum vor sa incurajeze localitatile care
au facut aceasta investitie si care vor avea un avantaj.
Domnul Creanga Viorel spune ca este un Proiect la nivelul judetului Constanta ce are in vedere
un sistem general de management al deseurilor si prezinta consiliului local Proiectul ce se doreste
a fi implementat.
Mai explica consilierilor ca angajatii Primariei pot presta in continuare pentru alte servicii pe
care operatorul nu le va face, alte servicii in afara de cele de colectare sau mai exista posibilitatea
ca operatorul sa ii preia. Se mai arata ca autoritatile locale si-au asumat niste obligatii cand s-a
facut aderarea comunei la A.D.I. ,,Dobrogea’’si a fost de acord sa se integreze, in momentul
demararii proiectului s-a facut o dimensionare, iar daca o localitate vrea sa renunte se creeaza un
gol , populatia nu mai este aceeasi, banii sunt mai multi si or sa fie probleme in sensul ca Uniunea
Europeana o sa le retraga banii se vor plati penalitati.
Domnul Scarlat Ion intervine si arata ca noi am dat un acord de principiu pentru realizarea
investitiei, insa in documentatia pusa la dispozitie se mentioneaza ca daca in termen de 30 de zile
nu se plateste, se va sista serviciul prestat si mai arata ca o sa consultam persoane de specialitate ,
la care invitatii raspund ca s-a dorit o consultare, se pot face modificari la documentatia propusa,
se pot face amendamente.
Domnul Halici Vasile mentioneaza ca referitor la personal, o parte va fi preluat sau nu de
operator, se poate folosi la alte servicii daca avem disponibile, iar viitorul operator va pune conditii
pentru forta de munca angajata, vrem sa creeam locuri de munca pentru oamenii din comuna la
care domnul Creanga arata ca nu stie ce pregatire au oamenii din Primarie sau ce conditii va pune
operatorul si da exemplu ca in alte judete au fost preluati aceeasi oameni din serviciile deja
existente.
Domnul Lemnaru-Banu Eugen vrea sa ne lamureasca cum va prelua operatorul toata investitia,
daca va intra in patrimoniul acestuia la nivelul din contabilitate la care domnul Creanga raspunde
ca nimeni nu va lua investitia facuta, se va realiza un acord de principiu, se va stabili redeventa si
acelasi personal-se vor pune conditii in caietul de sarcini la licitatia publica prin care va fi stabilit
operatorul.
Domnul Halici Vasile –referitor la incasari, noi incasam, banii se inregistreaza in contabilitate,
pentru ce prestam aceste servicii daca nu avem nici un beneficiu , trebuie sa castigam ceva, un
venit, la care domnul Creanga Viorel explica ca este vorba de redeventa care va fi platita institutiei
noastre.
Domnul primar intervine si mentioneaza ca personalul Primariei va munci pe bani publici
pentru o societate privata, pentru cel care va colecta-domnul Creanga raspunde ca noi o sa
beneficiem de redeventa, referitor la combustibil, utilaje, este treaba operatorului.
Domnul primar mai intreaba cum o sa faca bugetul local, cum o sa vireze banii, unde ii
incadram, cum se vor da inapoi si arata ca nu stie cati primari vor fi de acord cu acest lucru, ce
facem cu restantele populatiei care se intind pe 4-5 ani?
Domnul Creanga raspunde ca vor fi in aceeasi situatie cu cei care nu platesc apa, curentul, etc.
vor fi debransati . Mai arata ca a avut o intalnire cu Ministrul Mediului si trebuie continuate aceste
proiecte pe fonduri europene, iar daca Garda de Mediu, Politia locala, Directia de Sanatate Publica
isi vor face datoria or sa dea amenzi la cei care arunca gunoiul in locuri nepermise.
La intrebarea domnului primar ce facem cu restantele la salubritate, domnul Creanga raspunde
ca exista calea legala.
Domnul Bostina Dragos arata ca nu toata lumea are incheiate contracte de salubrizare cu
Primaria, avem probleme cu plaja, cu gunoiul care se strange acolo, de zona economica a

A.R.B.D..D raspundem noi, cine suporta acolo costurile- domnul Crenga raspunde ca sunt
reglementari, exista posibilitate de actionare pe cale juridica, comisia europeana spune ca toate
serviciile locale vor fi desfiintate.
Domnul primar intervine si explica ca pe executare silita e foarte grea procedura, sunt termene
mari, este nevoie de 2-3 oameni care sa lucreze pe executari.
Domnul Creanga Viorel arata ca operatorul va avea niste conditii de indeplinit, trebuie sa
urmeze niste etape, colectarea deseurilor sa fie selectiva. Au o firma de consultanta care a intocmit
documentatia, s-au facut calcule, este un pret de operare, la licitatia publica criteriul va fi pretul
cel mai mic, operatorul va stabili pretul.
Domnul Cojocaru Gheorghe spune ca nu o sa prestam gratuit pentru operator, sa venim cu
amendamente, iar domnul Lemnaru Banu Eugen intreaba de ce operatorul nu se ocupa el, de ce
trebuie Primaria sa se ocupe din moment ce toate activele trec la operator, sa incheie contracte
individuale cu cetatenii ca R.A.J.A, Enel, o sa avem probleme cu oamenii daca nu platesc, daca
nu avem incasari.
Domnul primar spune ca realitatea incasarilor este ca in luna martie se vad incasarile, apoi spre
final de an mai platesc oamenii si ca nu o sa avem bani in fiecare luna sa platim operatorul la care
domnul Creanga explica ca la Constanta taxa se incaseaza anual, tot de catre Primarie, nu de
operator.
Domnul Lemnaru Banu Eugen intreaba ce facem cu consumul de combustibil care este foarte
mare, ce o sa faca operatorul cand nu o sa-si poata acoperi cheltuielile deoarece el nu poate sista
colectarea, va avea un contract incheiat pe 10 ani.
Domnul Lemnaru Banu Eugen spune ca o sa opreasca aici discutiile, o sa discutam cu un
specialist, trebuie sa studiem si la urmatoarea sedinta de consiliul local se va lua o decizie in acest
sens.
Invitatii parasesc sala de sedinta.
In continuare, domnul presedinte supune aprobarii ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.117/29.10.2015 referitoare la
stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea
privata a comunei Corbu, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor conform
prevederilor O.U.G. nr.34/2013.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind actualizarea si aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
din comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de
operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in Județul Constanta în cadrul proiectului „Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS – CSNR 48462.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea și transportul deșeurile din zona 1 Constanțaîn
cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS –
CSNR 48462.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului:
,,P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren –ansamblu
rezidential (locuire si dotari aferente) -beneficiar Primaria comunei Corbu prin investitori

particulari, mandatar Pirlea Laurentiu Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. 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 sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Litoral Corbu
pentru activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi
a sedintei.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.117/29.10.2015 referitoare
la stabilirea taxelor si impozitelor 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.
Avand in vedere H.C.L. nr.117/29.10.2015 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor
locale ale comunei Corbu , judeţul Constanţa pentru anul fiscal 2016;
Tinand cont de prevederile Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind
impozitele şi taxele locale, art. 495 lit.f), coroborate cu cele ale O.U.G. nr.44/2015 privind
acordarea unor facilitati fiscale;
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 prevederile legale, se propune Indexarea taxelor si impozitelor locale cu
procentul de 2,5 % pentru anul fiscal 2017 precum si aprobarea Procedurii referitoare la anularea
cotei de 73,3 % din majorarile de intarziere la plata impozitelor si taxelor locale conform
prevederilor O.U.G. nr.44/2015 si prevazuta in anexa 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.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica a pajistilor din
proprietatea privata a comunei Corbu, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a
pajistilor conform prevederilor O.U.G. nr.34/2013.
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 prevederile art.9 alin.(3) din O.U.G. nr.34/2013 privind
organizarea, admninistrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
In temeiul dispozitiilor art.1 alin.2) lit.,,b’’ din Ordinul nr.407/2013 pentru
aprobarea contractelor - cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
In baza prevederilor art.4 si art.6 alin.(1) din Normele Metodologice pentru
aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
aprobate prin H.G. nr.1064/2013.
În conformitate cu dispozitiile art.36 alin.(1), alin(2), lit.c si alin (5),lit. a ;art.45,
alin. (3) ,art.115 alin.(1) litera ”b” si art.123 din Legea nr.215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea inchirierii, prin licitatie publica
a pajistilor din proprietatea privata a comunei Corbu, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere
a pajistilor conform prevederilor O.U.G. nr.34/2013, prevazute in anexa nr.1 - ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre . De asemenea, se va aproba si Studiul de oportunitate
privind închirierea pajistilor proprietate privată a comunei Corbu, conform anexei
nr.2 -ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, Regulamentul procedurii de
licitaţie publica conform anexei nr.3- ce face parte integrantă din prezenta hotărâre
.
Caietul de sarcini al închirierii, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor sunt prevăzute în anexa nr.4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, caiet
care va putea fi achizitionat la pretul de 100 lei.
Documetatia de atribuire privind închirierea pajistilor, este prevazuta in anexa nr.
5- ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Suma minimă de pornire la licitaţie in cuantum de 70 lei/ha/an, iar pasul de
strigare este in cuantum de 10% din pretul de pornire la licitatie.
Termenul de închiriere este de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii.
Garantia de participare la licitatie se stabileste la suma de 200 lei, iar taxa de participare este
in cuantum de 200 lei.
Valoarea rezultata in urma licitatiei va fi actualizata anual prin aplicarea coeficientului de
inflatie, daca aceasta depaseste 5% pe an.
Primarul comunei Corbu, împreună cu comisiile de evaluare oferte, precum şi
personalul de specialitate din subordine, vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 2
abţineri ( Bobes Dan si Scarlat Ion) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
3. 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 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 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 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 Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru
aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in Județul Constanta în cadrul
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS –
CSNR 48462.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost amanat cu 14 voturi ,,pentru” din cei
14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea și transportul deșeurile din zona 1
Constanțaîn cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul
Constanţa” - SMIS – CSNR 48462.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost amanat cu 14 voturi ,,pentru” din cei
14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului: ,,P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Introducere in intravilan (trup izolat) si
parcelare teren –ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) -beneficiar Primaria
comunei Corbu prin 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.
Avand in vedere avizul prealabil de oportunitate aferent proiectului: ,,P.U.Z.-Plan Urbanistic
Zonal –Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren –ansamblu rezidential (locuire si
dotari aferente) -beneficiar Primaria comunei Corbu prin investitori particulari, mandatar Pirlea
Laurentiu Cristian.
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 propune aprobarea avizului prealabil de oportunitate
aferent proiectului: ,,P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Introducere in intravilan (trup izolat) si
parcelare teren –ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) -beneficiar Primaria comunei
Corbu prin investitori particulari, mandatar Pirlea Laurentiu Cristian.
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 sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Litoral
Corbu pentru activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal.
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 prevederile art.3 alin.1), art.12 alin.2), art.18^1 din Legea educatiei fizice
si sportului nr.69/2000, actualizata;
Tinand cont de H.C.L. nr.01/05.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului Local Corbu pe anul 2016;
In baza dispozitiilor art.5 alin.3), art.11, art.12 si art.20 alin.1) lit.,,i’’ ,,h’’ si ,,k’’ din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.d); alin.6 lit.a) pct.6 si 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 alocarea sumei de 9.000 lei, conform solicitarii
de finantare, in sensul achizitionarii de echipamente sportive.
Suma prevazuta la art.2 va fi suportata din bugetul local al comunei Corbu, Cap.70-Alte
cheltuieli cu bunuri si servicii.
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 CRH CIMENT (ROMANIA) S.A. inregistrata cu nr.1894/07.03.2016 prin care
solicita acordarea unui drept de servitute de trecere asupra terenului ce a facut obiectul contractului
de concesiune nr.688/1999.
Domnul presedinte citeste solicitarea si se propune intocmirea unui Plan de situatie pentru
terenul solicitat pentru a stabili locatia acestuia si sa vedem regimul juriidc al terenului, cine este
proprietar.
2.Domnul Cojocaru Gheorghe propune achizitionarea unei camere video din indemnizatia de
consilier.
Urmare a supnerii la vot, se aproba in unanimitate propunerea domnului consilier.
3.Domnul presedinte citeste adresa S.C. RAJA S.A. inregistrata cu nr.1818/03.03.2016 prin care
ne comunica un Extras din Hotararea nr.1/2016 a adunarii generale a actionarilor prin care s-a
aprobat marirea capitalului social, urmand ca la urmatoarea sedinta de consiliu local sa adoptam o
hotarare in acest sens.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
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Sotreanu Mirela

ROMÂNIA
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.143/05.04.2016

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 05.04.2016, 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.95/31.03.2016 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.121 din 31.03.2016 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.122 din 31.03.2016.
La sedinta de consiliu participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnii consilieri Vaduva Paul si Scarlat Ion.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, domnul primar Galbinasu
Marian si Grasu Paula si in calitate de invitati: domnul Poteleanu Constantin si domnul Carbunaru
Gheorghe.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 17.03.2016 si in urma supunerii la vot a fost aprobat in unanimitate de voturi.
In deschiderea sedintei, se alege presedintele de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
Domnul
Marin Cornel il propune pe domnul Vartolomei Eugen.
In urma supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate presedinte de sedinta propunerea
domnului consilieri, domnul Vartolomei Eugen abtinandu-se de la vot.
In continuare, domnul presedinte supune aprobarii ordinea de zi a sedintei care cuprinde
urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui imobil-statie pompa Vadu, proprietatea
S.C. PROSIDEX ROM S.R.L.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de
operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in Județul Constanta în cadrul proiectului „Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS – CSNR 48462.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea și transportul deșeurile din zona 1 Constanțaîn
cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS –
CSNR 48462.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi
stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul
judeţului Constanţa în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul
Constanţa” - SMIS – CSNR 48462.

Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
7. Proiect de hotarare privind instrumentarea si implementarea proiectului "Modernizare drumuri
de acces agricol in comuna CORBU, Judetul Constanta” – necesar pentru depunerea unei cereri
de finantare prin Programul: PNDR 2014 – 2020, Masura 4, Submasura 4.3", Componenta Infrastructura de acces agricolă- Beneficiar: UAT CORBU.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. Diverse.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate ordinea de zi a sedintei.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul invitatilor:
Domnul Poteleanu Constantin i-a cuvantul si explica consilierilor ca a tot venit la domnul
primar cu o reclamatie in sensul ca are o problema referitoare la protejarea gardului sau. Domnul
primar intervine si explica ca a luat niste traverse pentru protejarea gardului au fost montate mai
departe de gard la aproximativ 1 m, apoi a venit domnul Carbunaru Gheorghe care doreste si dansul
acelasi lucru.
Domnul primar aduce la cunostinta consilierilor ca este o disputa intre cei doi vecini, domnul
Poteleanu a plantat copaci care au fost rupti, doreste in scris ca el este administratorul domeniului
public, alta problema pe care o ridica este ca are deficit de teren in gradina si doreste teren in
completare pe trotuar care este domeniu public in compensare insa nu face dovada ca a detinut
deficitul de teren, nu a facut inca cadastrul.
Domnul Halici Vasile intervine si spune sa faca intai masuratorile, sa vedem ce suprafata are
in prezent si in functie de suprafata se vor lua masuri, insa nu putem acorda teren din domeniul
public.
Domnul Poteleanu explica ca a cumparat casa in anul 1969, are 1.300 mp teren, mai arata ca in
2015 a plantat pomi si a ramas numai cu unul, in 2016 a pus 9 pomi pe care i-a gasit taiati si l-a
banuit pe domnul Carbunaru ca i-a taiat el copacii, primaria a pus borduri, pe cele mici le-a aruncat
Carbunaru, trebuie sa refaca gardul.
Domnul Carbunaru i-a cuvantul si spune ca doreste jumatate de metru teren din domeniul
public ca sa amenajeze o parcare, mai spune ca acum 4 ani a cerut acceptul sa amenajeze terenul
unde erau deseuri, a defrisat pe cheltuaiala sa, a pus piatra si a facut parcare, mai arata ca timp de
2 ani nu au fost probleme, apoi domnul Poteleanu a inceput sa-i ceara bani pe considerentul ca e
domeniu public si ca e terenul sau la care domnul Bostina Dragos i-a spus sa mearga la Politie sa
faca reclamatie.
Domnul Halici Vasile propune ca toti cei cu activitati in turism sa le punem conditii, sa nu ii
autorizam, daca nu respecta toate conditiile.
Invitatii parasesc sala de sedinta.
Domnul Marin Cornel intervine si arata ca s-a creat un precedent, toti agentii economici trebuie
sa aiba parcare privata, in sensul ca proprietarii sa isi faca parcare.
Domnul Lemnaru Banu Eugen propune sa le amenajam noi locurile de parcare, sa le punem
teren la dispozitie in acest sens, ei amenajeaza parcarea si sa plateasca pe teren o redeventa anuala.
Se trece la ordinea de zi a sedintei.
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu Marian-primar

Urmare a supunerii la vot, este desemnat presedinte de sedinta domnul Vartolomei Eugen
iar proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 1 abţinere (Vartolomei Eugen) şi
0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui imobil-statie pompa Vadu,
proprietatea S.C. PROSIDEX ROM S.R.L.
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 pompa este functionala, se pompeaza din ea, ne-a fost predat prin
comodat.
Domnul Lemnaru arata ca bunurile care au apartinut S.C.PROSIDEX ROM S.R.L. au fost
evaluate in vederea scoaterii la licitatie publica, evaluarea fiind facuta de un evaluator autorizat.
Mai spune ca in evaluare au fost prinse si drumurile din grindul Chituc care apar in inventarul
nostru, fiindu-ne predate de fostul I.M.R. Vadu prin proces-verbal de predare-primire, in acest sens
fiind contestata licitatia pe acest considerent si trebuie sa facem demersuri pentru preluarea
drumurilor din grindul Chituc.
Avand in vedere H.C.L. nr.01/05.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului local Corbu pe anul 2016;
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.287/2009, republicata si actualizata privind Codul
Civil;
Ţinând cont de prevederile art.20 ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi c) ; art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea achizitionarii prin licitatie publica a
unui imobil-statie pompa Vadu, proprietatea S.C. PROSIDEX ROM S.R.L., nr.cadastral 109746
inscris in C.F. nr.109746 a UAT Corbu, situat in intravilanul satului Vadu, comuna Corbu, la DC
83, constand in:
 C1-Cabina (camera) pompa, FN 37 in suprafata de 13 mp –pret de pornire 700 lei fara
T.V.A.;
 Put forat, NI-2095 –lungimea de 25 m- pret de pornire 8.100 lei fara T.V.A.;
 Imprejmuire imobil, FN 56 in suprafata de 117 -pret de pornire 1.300 lei fara T.V.A.;
 Alimentare apa potabila, NI 2096- lungimea de 1.100 m-pret de pornire 16.600 lei fara
T.V.A.;
Pretul de pornire la licitatie pentru imobilul prevazut la art.1 este de 26.700 lei fara T.V.A, taxa
de participare la licitatia publica este in cuantum de 800 lei, iar garantia reprezinta 30% din pretul
de pornire la licitatie, bani ce vor fi suportati din bugetul local al comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru
aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in Județul Constanta în cadrul
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS –
CSNR 48462.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea și transportul deșeurile din zona 1

Constanțaîn cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul
Constanţa” - SMIS – CSNR 48462.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi
stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe
teritoriul judeţului Constanţa în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS – CSNR 48462.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectele de hotarare precum si Raportul Compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Domnul Lemnaru Banu Eugen propune sa le punem la dispozitie un spatiu pentru cei care
vor incasa taxa de salubrizare, nefiind de acord cu incasarea acesteia de catre Primarie, iar domnul
Marin Cornel propune sa dam hotarare de consiliu local cu amendamente.
Domnul Cojocaru Gheorghe spune ca ne grabim, trebuie sa studiem documentatia foarte bine,
iar domnul Bostina Dragos propune sa infiintam noi o societate comerciala privins Salubrizarea,
la care domnul primar arata ca ni se va lua licenta in aceste conditii .
Domnul Halici Vasile propune sa facem noi groapa de gunoi, insa nu ne da autorizatie
Agentia de Mediu.
Urmare a supunerii la vot, proiectele de hotarare au fost amanate cu 13 voturi ,,pentru’’ 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie, cu propunerea sa facem adresa catre A.D.I. cu amendamentele propuse.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local 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 H.C.L. nr.01/05.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului local Corbu pe anul 2016;
In temeiul dispozitiilor Legii nr.339/2015–legea bugetului de stat pe anul 2016;
Ţinând cont de prevederile art.19 alin.1), art.26, art.39 si art.57 ale Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.27, art.36 alin.2) lit.,,b’’; alin.(4), lit.”a’’;lit.) ,,e’’, art.45
alin.(2), lit.”a” si art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, actualizata
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2016, trimestrul I, după cum
urmează :
VENITURI:
11.02.02
Sume din cote defalcate TVA invatamant...........................................

6672 lei

TOTAL................................................................................................ + 6672 lei
CHELTUIELI :

Cap.65.57
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita ......
+ 6672
lei_____________________________________________________________
TOTAL
+ 6672 lei
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
7. Proiect de hotarare privind instrumentarea si implementarea proiectului "Modernizare
drumuri de acces agricol in comuna CORBU, Judetul Constanta” – necesar pentru
depunerea unei cereri de finantare prin Programul: PNDR 2014 – 2020, Masura 4,
Submasura 4.3", Componenta - Infrastructura de acces agricolă- Beneficiar: UAT 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 prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la
finantele publice locale, actualizata;
In temeiul dispozitiilor art. 291 din Legea nr. 227 din 08 septembrie 2015-Codul fiscal;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d art.45 alin.1) si alin.3) si
art.115 alin. (1) lit. B) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
proiectul de investitii "Modernizare drumuri de acces agricol in comuna CORBU, Judetul
Constanta”, intocmit de SC EUROTON SRL, Constanta, avand ca sef proiect ing. Tudose
Corneliu.
Se vor aproba si indicatorii tehnico-financiari ai Studiului de Fezabilitate, dupa cum urmeaza:
-

valoarea totala a obiectivului (fara TVA) este de 4.249.698 lei, echivalentul a 947.959 euro
(preturile si normele de deviz ale lunii februarie 2016)

-

din care C+M este de 3.683.050 lei (fara TVA), echivalentul a 821.559 euro.

Aprobarea asigurarii si sustinerii de catre U.A.T. 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 contributia UE si co-finantare nationala:
900.203 euro;
-cheltuieli neeligibile ce urmeaza a fi cheltuite din bugetul local: 47.756 euro;
-T.V.A. aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile: 187.784 euro;
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.

Se trece la Capitolul ,,Diverse’’:
1. Adresa GeoEcoMar nr.177/23.03.2016 inregistrata la Primaria comunei corbu sub
nr.2464/23.03.2016 prin care solicita concesionarea unei suprafete de 286 mp localizata pe
amplasamentul Statiei GNSS Cap Midia .
Urmare a supnerii la vot, se aproba in unanimitate solicitarea, cu intocmirea planului de
situatie si a raportului de evaluare pentru redeventa.
2. Cererea d-lui Vilvoi Nicolae inregistrata la Primaria comunei corbu sub nr.281/15.01.2016 prin
care solicita concesionarea unei suprafete din plaja in zona unitatii militare pentru dezvoltarea unei
afaceri locale.
Urmare a supnerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi solicitarea, cu conditia obtinerii
avizului A.R.B.D.D.
3. Adresa d-lui Tomita Tudor inregistrata la Primaria comunei corbu sub nr.2618/28.03.2016 prin
care solicita alocarea unei sume de bani pentru finalizarea lucrarilor de pictura din Biserica
ortodoxa Vadu.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi solicitarea.
In incheierea sedintei de consiliu, doamna Grasu Paula, invitata in cadrul sedintei de consiliu
prezinta consilierilor situatia contractelor de pestari servicii incheiate cu Primaria comunei Corbu
la solicitarea domnului consilier Cojocaru Gheorghe si arata ca este incheiat contract cu firma dlui Enache Daniel pentru suma de 30.000 lei fara T.V.A., cu domnul Rotaru Valentin Daniel nu
mai avem incheiat contract intrucat a trecut pe functia de consilier personal al domnului primar in
locul d-lui Iutu Marian iar referitor la contractul incheiat cu firma de contabilitate, domnul primar
explica ca acesta a fost verificat de Curtea de Conturi insa volumul de munca nu este constant, este
un post de 3 oameni ceea ce nu permite organigrama intrucat avem maxim 35 de posturi si nu se
poate suplimenta organigrama.
In incheierea sedintei, domnul Cojocaru Gheorghe prezinta consilierilor o situatie privind
retrocedarile din cele doua golfuri si solicita propuneri din partea acestora privind situatia
prezentata.
Domnul Halici Vasile arata ca domnul Murariu Stelica a amenajat cazematele, a facut parcare
si spune sa se verifice in teren, in ce baza a realizat aceasta investitie.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Vartolomei Eugen

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr.Sotreanu Mirela
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Nr.195/10.05.2016

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 10.05.2016, 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.122/04.05.2016 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.146 din 04.05.2016 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.147 din 04.05.2016.
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 in calitate de invitat doamna Oana Ijdelea-reprezentant al S.C. BLACK SEA OIL&GAS
S.R.L.
Doamna secretar intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procesul-verbal de la sedinta
ordinara din data de 05.04.2016 si in urma supunerii la vot a fost aprobat in unanimitate de voturi.
In deschiderea sedintei, domnul presedinte supune aprobarii ordinea de zi a sedintei care
cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:
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 suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului: ,,
Plan Urbanistic Zonal –Construire hala depozitare si productie peleti si brichete, cabina poarta,
fanar, magazine cereale si cantar bascula’’–parcela A 374/3+A 374/4+A 374/5 in suprafata de 1,5
ha –beneficiar P.F.A. Visan Gheorghe.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.117/29.10.2015 referitoare la
stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016.

Initiator- Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local
de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Construire conducta subterana pentru transport de gaze naturale pe
raza comunei Corbu-tronson I, in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, investitor S.C.
BLACK SEA OIL& GAS S.R.L. (BSOG) cu denumirea anterioara S.C. MIDIA RESOURCES
S.R.L.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.14/25.02.2016 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 aprobarea completarii si modificarii H.C.L. nr.25/23.03.2015
referitoare la modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal
Constanta.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea vanzarii prin licitatie
publica a terenului extravilan in suprafata de 13.694 mp situat in parcela Cc 8, care face parte din
domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect edificarea de constructii agrozootehnice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunere de dezmembrare pentru terenul intravilan in suprafata de 1.000 mp situat
in comuna Corbu, str.Vulturul Plesuv nr.9 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 intocmirii documentatiei in vederea organizarii licitatiei
publice deschise pentru inchirierea Centrului pentru persoane cu handicap si centru de recuperare
fizioterapeutica situat in comuna Corbu, str.Principala nr.287 ce face parte din domeniul public al
comunei Corbu.
Initiator- Galbinasu Marian -primar;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunere de alipire pentru terenul intravilan in suprafata de 5.022 mp situat in
comuna Corbu, ce face parte din domeniul public al comunei Corbu, cu destinatia de ,,Scoala
Gimnaziala Gheorghe Lazar’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
15. Diverse.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate ordinea de zi a sedintei.
In continuare, se supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive ,,Atletic Junior’’

pentru activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmirea
documentatiei de urbanism ,,Elaborare Plan Urbanistic Zonal –introducere in intravilan si lotizare
teren in vederea construirii de locuinte permanente, sezoniere, spatii cazare si alimentatie,
constructii aferente echiparii tehnico-edilitare si amenajari aferente in extravilanul comunei Corbu,
judetul Constanta’’ -beneficiar Consiliul Local al comunei Corbu prin initiatori particulari.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de
zi a sedintei.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul invitatei-doamna Oana Ijdelea care explica
consilierilor locale care are un proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei si anume
aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.,,Construire conducta subterana pentru transport de gaze naturale pe raza comunei Corbu-tronson
I, in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, investitor S.C. BLACK SEA OIL& GAS
S.R.L. (BSOG) cu denumirea anterioara S.C. MIDIA RESOURCES S.R.L.
Invitata prezinta consiliului local proiectul si explica ca societatea pe care o reprezinta detine
un contract de concesiune petroliera-Perimetrul 15 Midia –a gasit resurse de gaze naturale in
Marea Neagra care pot asigura consumul Romaniei pe o perioada de mai multi ani si intentioneaza
sa construiasca doua platforme care vor fi conectate la sistemul national de transport de gaze,
semnand in acest sens un acord de cooperare cu Transgaz.
Mai arata ca P.U.Z. detine toate avizele de la toate institutiile abilitate, inclus de la A.R.B.D.D.
care s-a asigurat ca nu vor avea un impact negativ asupra mediului, 98% din investitie este
subterana, la suprafata solului nu se va vedea nimic. Mai arata ca terenul este proprietatea societatii
nu sunt proprietari vecini care sa fie afectati de investitie , conducta subtraverseaza drumurile de
exploatare, blata de mijloc si balta mare si o pasune cu drept de servitute de trecere. De asemenea,
mai arata ca va fi o investitie semnificativa, conducta va avea 4 km lungime iar valoarea investitiei
se ridica la 1 milion dolari kilometrul se vor achita taxe locale, se vor aduce venituri la bugetul
local. Au avut inca din anul 2012 un acord de principiu pentru realizarea investitiei din partea
Consiliului Local, iar din anul 2012 s-a organizat un grup de lucru cu Statul Major care si-a dat
acordul pentru realizarea investitiei, mai explica ca a avut probleme in achizitionarea terenului,
Statul Major nu le-a dat acordul sa amplaseze conducta langa Portul Midia, ei au impus acest traseu
existent in prezent, pe care invitata il prezinta consilierilor locali la cererea d-lui Marin Cornel care
doreste sa vada un traseu al conductei.
Invitata paraseste sala de sedinta.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 1
abţinere (Bobes Dan) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
In continuarea sedintei, se distribuie declaratiile de avere si de interese pentru a fi completate
de catre consilierii locali.
Se trece la 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;

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,
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- 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 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
2. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul
art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, 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 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 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 aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor
care alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta, conform anexei 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.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului: ,, Plan Urbanistic Zonal –Construire hala depozitare si productie peleti si
brichete, cabina poarta, fanar, magazine cereale si cantar bascula’’–parcela A 374/3+A
374/4+A 374/5 in suprafata de 1,5 ha –beneficiar P.F.A. Visan Gheorghe.
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 Visan Gheorghe inregistrata la Primaria comunei Corbu
sub nr.3650/28.04.2016;
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: ,, Plan Urbanistic Zonal –Construire hala depozitare si productie peleti si brichete,
cabina poarta, fanar, magazine cereale si cantar bascula’’–parcela A 374/3+A 374/4+A 374/5 in
suprafata de 1,5 ha –beneficiar P.F.A. Visan Gheorghe.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
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 aprobarea suplimentarii 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” 1
abţinere (Marin Cornel) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.117/29.10.2015 referitoare
la stabilirea taxelor si impozitelor 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.
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 completarea H.C.L. nr.117/29.10.2015
referitoare la stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016 in sensul ca la Capitolul
,,Taxe speciale’’ se va inscrie si taxa pentru eliberarea de copii ale documentelor solicitate in baza
Legii nr.544/2001, in cuantum de 1 leu /pagina ;
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 documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament
Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Construire conducta subterana pentru transport de
gaze naturale pe raza comunei Corbu-tronson I, in extravilanul comunei Corbu, judetul
Constanta, investitor S.C. BLACK SEA OIL& GAS S.R.L. (BSOG) cu denumirea
anterioara S.C. MIDIA RESOURCES S.R.L.
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.68/30.07.2014 privind aprobarea avizului prealabil de
oportunitate aferent proiectului: Intocmire P.U.Z.- Construire conducta subterana de gaze naturale
pe raza comunei Corbu-tronson I, in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta’’.
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.6/30.03.2016 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, actualizata;
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.- ,,Construire conducta subterana pentru transport
de gaze naturale pe raza comunei Corbu-tronson I, in extravilanul comunei Corbu, judetul
Constanta, investitor S.C. BLACK SEA OIL& GAS S.R.L. (BSOG) cu denumirea anterioara S.C.
MIDIA RESOURCES S.R.L.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 1
abţinere şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.14/25.02.2016 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 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.14/25.02.2016 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,
coroborate cu cele ale Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 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); 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 supune aprobarii modificarea anexei -pozitia nr.3 la H.C.L.
nr.14/25.02.2016 in sensul ca numitei Ionita Elena i se va atribui suprafata de 408 mp in zona Vest
Ioan Stanei -lot 22 avand urmatoarele vecinatati:N- strada Ioan Stanei;S-teren Consiliu local (Lot
21) ;E-teren Consiliu Local (Lot 23);V-Strada Mihail Sadoveanu;
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 completarii si modificarii 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 cele mentionate se supune aprobarii completarea si modificarea H.C.L.
nr.25/23.03.2015 referitoare la modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
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 aprobarea intocmirii documentatiei in vederea vanzarii prin
licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 13.694 mp situat in parcela Cc 8, care
face parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect edificarea de constructii
agrozootehnice.
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 Planul de situatie intocmit de P.F.A. Costel Boicu pentru imobilul-teren in
suprafata de 13.694 mp situat in extravilanul comunei Corbu, Ferme vegetala nr.2, rest parcela Cc
8, judetul Constanta.
In temeiul prevederilor art.123 alin.1) si alin.2) ale Legii nr.215/2001 - Legea administratiei
publice locale, republicata si actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 al.2, lit.c, al.5, lit.b, 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 supune aprobarii organizarea licitatiei publice in vederea
vanzarii terenului extravilan in suprafata de 13.694 mp situat in parcela Cc 8, care face parte din
domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect edificarea de constructii agrozootehnice .
Vecinatatile terenului sunt urmatoarele: N- parcelele A9/3 si A9/5; S-parcela A 9/6; Eparcelele A9/3 si A9/6; V-parcelele A9/5 si A9/6;
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare
a imobilului cu propunere de dezmembrare pentru terenul intravilan in suprafata de 1.000
mp situat in comuna Corbu, str.Vulturul Plesuv nr.9 ce face 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.
Avand in vedere Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de
dezmembrare intocmit de P.F.A Bordei Niculae precum si Referatul de admitere emis de O.C.P.I.
Constanta pentru imobilul situat in comuna Corbu, str.Vulturul Plesuv nr.9, avand numar cadastral
113391.
In conformitate cu dispozitiile art.23 lit.,,e’’ si art.132 ale Ordinului nr.700/2014 pentru

aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară, coroborate cu cele ale Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
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 supune aprobarii Planul de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunere de dezmembrare pentru terenul intravilan in suprafata de 1.000 mp situat
in comuna Corbu, str.Vulturul Plesuv nr.9 ce face 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.
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 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 insusirea unor rapoarte 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 12 voturi ,,pentru” 3
abţineri (Bobes Dan, Misea Georgeta si Nistorache Nicusor) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15
consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea organizarii
licitatiei publice deschise pentru inchirierea Centrului pentru persoane cu handicap si centru
de recuperare fizioterapeutica 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 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.08/25.02.2016 privind aprobarea actualizarii inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta.
In temeiul prevederilor art.123 alin.1) si alin.2) ale Legii nr.215/2001 - Legea administratiei
publice locale, republicata si actualizata;
In baza dispozitiilor , art.36 al.2, lit.c, al.5, lit.b, 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 supune aprobarii intocmirea documentatiei in vederea
organizarii licitatiei publice deschise pentru inchirierea Centrului pentru persoane cu handicap si
centru de recuperare fizioterapeutica situat in comuna Corbu, str.Principala nr.287 ce face parte
din domeniul public al comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 1

abţinere şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare
a imobilului cu propunere de alipire pentru terenul intravilan in suprafata de 5.022 mp situat
in comuna Corbu, ce face parte din domeniul public al comunei Corbu, cu destinatia de
,,Scoala Gimnaziala Gheorghe Lazar’’.
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 Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire
intocmit de P.F.A Roscan Adrian precum si Referatul de admitere emis de O.C.P.I. Constanta
pentru imobilul situat in comuna Corbu, cu destinatia de ,,Scoala Gimnaziala Gheorghe Lazar’’ ,
avand
numar
cadastral
113867
in
urma
alipirii.
In conformitate cu dispozitiile art.23 lit.,,e’’ si art.132 ale Ordinului nr.700/2014 pentru
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară, actualizat, coroborate cu cele ale Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare,
republicata,
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare;
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 supune aprobarii Planul de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunere de alipire pentru terenul intravilan in suprafata de 5.022 mp situat in
comuna Corbu, ce face parte din domeniul public al comunei Corbu, cu destinatia de ,,Scoala
Gimnaziala Gheorghe Lazar’’.
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 sustinerii financiare a Asociatiei Sportive ,,Atletic
Junior’’ pentru activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal.
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.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost respins cu 0 voturi ,,pentru” 0 abţineri
şi 15 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru
intocmirea documentatiei de urbanism ,,Elaborare Plan Urbanistic Zonal –introducere in
intravilan si lotizare teren in vederea construirii de locuinte permanente, sezoniere, spatii
cazare si alimentatie, constructii aferente echiparii tehnico-edilitare si amenajari aferente in
extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta’’ -beneficiar Consiliul Local al comunei
Corbu prin initiatori particulari.
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 adresata de domnul Marin Cornel cu domiciliul in comuna Corbu,
str.Principala, judetul Constanta, inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.3877/09.05.2016;
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 alin.1) lit.,,b’’
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii avizul prealabil de oportunitate pentru
intocmirea documentatiei de urbanism ,,Elaborare Plan Urbanistic Zonal –introducere in intravilan
si lotizare teren in vederea construirii de locuinte permanente, sezoniere, spatii cazare si
alimentatie, constructii aferente echiparii tehnico-edilitare si amenajari aferente in extravilanul
comunei Corbu, judetul Constanta’’ -beneficiar Consiliul Local al comunei Corbu prin initiatori
particulari.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 2
abţineri (Marin Cornel si Misea Georgeta) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi
din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
In continuare, se trece la Capitolul ,,Diverse’’
1. Cererea d-nei Popa Maria inregistrata la Primaria comunei corbu sub nr.2986/06.04.2016 prin
care solicita concesionarea unei suprafete din plaja pentru deschiderea unui beach bar.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi solicitarea, cu conditia obtinerii
avizului A.R.B.D.D.
2.Cererea d-nei Tacuta Manuela inregistrata la Primaria comunei corbu sub nr.3304/15.04.2016
prin care solicita cumpararea terenului aferent celor doua imobile Edighiol si grindul Chituc situate
in parcelele Ps 584 si 639.
Urmare a supunerii la vot, se respinge in unanimitate de voturi solicitarea, intrucat nu suntem
noi proprietarii terenului solicitat.
3.Cererea A.R.B.D.D. inregistrata la Primaria comunei corbu sub nr.3798/05.05.2016 prin care
solicita amplasarea unui aparat automat in zona limitrofa a sediului Primariei comunei Corbu in
vederea eliberarii permiselor de acces pe plajele de la Corbu si Vadu.
Urmare a supunerii la vot, s-a dispus in unanimitate sa se adreseze cu solicitarea catre agentii
economici din localitatile Corbu si Vadu pentru amplasarea acestui aparat.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Vartolomei Eugen
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Nr.246/07.07.2016

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 07.07.2016, 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.173/01.07.2016 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.202 din 30.06.2016 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.203 din 30.06.2016.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Halici Vasile.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, domnul primar Galbinasu
Marian.
In deschiderea sedintei, domnul presedinte Criveanu Jean supune aprobarii ordinea de zi a
sedintei care cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate aferent proiectului ,,Intocmire
P.U.Z.- Introducere in intravilan si lotizare teren in vederea construirii unui ansamblu rezidential’’
parcela A 573/8, sola 112 in suprafata de 25.000 mp beneficiar S.C. PLANT MAR S.R.L., Plaveti
Nicolae-Dorin, Marin Greta si Ilie Adriana.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate aferent proiectului ,,Intocmire
P.U.Z.- Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren - ansamblu residential (locuire si
dotari aferente)’’ parcela A 575/4-lot 2, sola 113 in suprafata de 8.400 mp beneficiar Runcan
Virgil.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pe anul 2016.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.30/10.05.2016 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 documentatiei de Plan Urbanistic Zonal+Regulament
Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare terenansamblu residential (locuire si dotari aferente), parcelele A 573/16+A573/17/2+A 573/17/3+A
573/18, A 573/19, sola 112 in suprafata de 70.000 mp investitori privati prin reprezentant Pirlea
Laurentiu Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic Zonal+Regulament

Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare terenansamblu residential (locuire si dotari aferente), parcelele A 207/5, A 207/6, sola 43 in suprafata
de 10.000 mp investitori Vovciuc Beniamin Petrica si Gabriela si Vovciuc Marius Dumitru si
Loredana.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii reprezentantului Consiliului Local Corbu in
cadrul A.D.I. Dobrogea.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. 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;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
10. 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;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.31/10.05.2016 referitoare la
rezilierea unor contracte de concesiune atribuite conform art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991,
republicata.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
12. 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;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea vanzarii
unui imobil-teren situat in comuna Corbu, str.Principala nr.233 care face parte din domeniul privat
al comunei Corbu ce are ca obiect realizarea unui spatiu comercial.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului-cadru de asociere privind
finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei
adulte cu handicap precum si stabilirea contributiei U.A.T. Corbu la finantarea acestor servicii,
contract incheiat intre Consiliul Judetean Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Constanta si U.A.T.Corbu
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Atletic Junior
pentru activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
16. Proiect de hotarare privind aprobarea valorificarii si casarii unor bunuri proprietate privata a
comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar

17. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru finalizarea lucrarilor
de pictura din Biserica ortodoxa Vadu.
Initiator-Nistorache Nicusor-consilier local;
18. Proiect de hotarare privind participarea comunei Corbu la majorarea capitalului social al S.C.
RAJA S.A.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
19. 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
20. Diverse.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate ordinea de zi a sedintei.
In continuare, se supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatorul proiect de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume de bani in vederea organizarii
Festivalului Antic ,,Dacia-Casa Noastra’’.
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 trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate aferent proiectului
,,Intocmire P.U.Z.- Introducere in intravilan si lotizare teren in vederea construirii unui
ansamblu rezidential’’ parcela A 573/8, sola 112 in suprafata de 25.000 mp beneficiar S.C.
PLANT MAR S.R.L., Plaveti Nicolae-Dorin, Marin Greta si Ilie Adriana.
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 S.C. PLANTMAR S.R.L.inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.4891/13.06.2016;
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 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;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.b), 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 supune aprobarii avizul de oportunitate aferent
proiectului ,,Intocmire P.U.Z.- Introducere in intravilan si lotizare teren in vederea construirii unui
ansamblu rezidential’’ parcela A 573/8, sola 112 in suprafata de 25.000 mp beneficiar S.C. PLANT
MAR S.R.L., Plaveti Nicolae-Dorin, Marin Greta si Ilie Adriana.

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 de oportunitate aferent proiectului
,,Intocmire P.U.Z.- Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren - ansamblu
residential (locuire si dotari aferente)’’ parcela A 575/4-lot 2, sola 113 in suprafata de 8.400
mp beneficiar Runcan Virgil.
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 d-lui Pirlea Laurentiu Cristian inregistrata la Primaria comunei
Corbu sub nr.5339/29.06.2016;
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 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;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.b), 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 supune aprobarii avizul de oportunitate aferent proiectului
,,Intocmire P.U.Z.- Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren - ansamblu residential
(locuire si dotari aferente)’’ parcela A 575/4-lot 2, sola 113 in suprafata de 8.400 mp beneficiar
Runcan Virgil.
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 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.
Avand in vedere H.C.L. nr.01/05.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului local Corbu pe anul 2016;
In temeiul dispozitiilor Legii nr.339/2015–legea bugetului de stat pe anul 2016;
Ţinând cont de prevederile art.19 alin.1), art.26, art.39 si art.57 ale Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.27, art.36 alin.2) lit.,,b’’; alin.(4), lit.”a’’;lit.) ,,e’’, art.45
alin.(2), lit.”a” si art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, actualizata
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2016, conform proiectului de
hotarare.

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 1
abţinere (Luminare Vasile) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.30/10.05.2016 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 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.30/10.05.2016 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 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii
nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul
nr.839/2009 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei;
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.30/10.05.2016
in sensul ca numitului Dobre Costel Marian i se va atribui suprafata de 510 mp in zona Vest Ioan
Stanei -lot 30 avand urmatoarele vecinatati:
N- teren Consiliu local (Lot 29)
S-teren Consiliu local (Lot 31)
E- str.Ion Creanga;
V- teren Consiliu local (Lot 15)
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 de Plan Urbanistic
Zonal+Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Introducere in intravilan (trup
izolat) si parcelare teren-ansamblu residential (locuire si dotari aferente), parcelele A
573/16+A573/17/2+A 573/17/3+A 573/18, A 573/19, sola 112 in suprafata de 70.000 mp
investitori privati prin reprezentant 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.
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.8982/03.05.2016
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 documentatiei de Plan Urbanistic
Zonal+Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Introducere in intravilan (trup izolat) si
parcelare teren-ansamblu residential (locuire si dotari aferente), parcelele A 573/16+A573/17/2+A
573/17/3+A 573/18, A 573/19, sola 112 in suprafata de 70.000 mp investitori privati prin
reprezentant Pirlea Laurentiu Cristian.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic
Zonal+Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Introducere in intravilan (trup
izolat) si parcelare teren-ansamblu residential (locuire si dotari aferente), parcelele A 207/5,
A 207/6, sola 43 in suprafata de 10.000 mp investitori Vovciuc Beniamin Petrica si Gabriela
si Vovciuc Marius Dumitru si Loredana.
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 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.12159/26.05.2016
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 documentatiei de Plan Urbanistic
Zonal+Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,,Introducere in intravilan (trup izolat) si
parcelare teren-ansamblu residential (locuire si dotari aferente), parcelele A 207/5, A 207/6, sola
43 in suprafata de 10.000 mp investitori 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.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii reprezentantului Consiliului Local Corbu
in cadrul A.D.I. Dobrogea.
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 A.D.I. ,,DOBROGEA’’ nr.544/28.06.2016 inregistrata la Primaria
comunei Corbu sub nr.5344/29.06.2016 prin care solicita sa adoptam o hotarare de consiliu local
prin care sa desemnam o persoana care sa reprezinte interesele comunitatii in cadrul ADI
Dobrogea, tinand cont de faptul ca, comuna Corbu are calitatea de membru al asociatiei.
In temeiul prevederilor art.37 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată si actualizata coroborate cu cele ale Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru
asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de
afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.(3) lit.c) şi 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 propune desemnarea domnului Marin Cornel, in calitate
de viceprimar al comunei Corbu, sa participe in cadrul sedintelor Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,,Dobrogea.’’
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea 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 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 aprobarea insusirii unor rapoarte de evaluare
asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu si prevazute in anexa la
proiectul de hotarare.
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.
9. 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 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.
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, 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.
10. 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 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 solicitarile depuse in temeiul art.15 din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata;
In conformitate cu dispozitiile art15 lit.c) si lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu cele ale Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii
nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul
nr.839/2009 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei;
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 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 beneficiarilor 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.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.31/10.05.2016 referitoare la
rezilierea unor contracte de concesiune atribuite conform art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991,
republicata.
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.31/10.05.2016 referitoare la rezilierea unor contracte de
concesiune atribuite conform art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata.
In conformitate cu dispozitiile art15 lit.c) si lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu cele ale Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii
nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul
nr.839/2009 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei;
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.31/10.05.2016 referitoare
la rezilierea unor contracte de concesiune atribuite conform art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991,

republicata in sensul ca se va radia pozitia nr.7 privind pe numitul Dumitrel Elviran-lot 3, zona
Vest Ioan Stanei cu suprafata de 510 mp.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
12. 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 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 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 organizarea licitatiei publice deschise in vederea
concesionarii unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are
ca obiect edificarea de locuinte.
Terenurile ce fac obiectul licitatiei sunt situate in sat Vadu, strada Tractorului, comuna Corbu
si sunt in numar de 8 loturi cu suprafete cuprinse intre 716 mp si 1.000 mp.
Aprobarea intocmirii documentatiei de participare la licitatia publica deschisa (raport de
evaluare, caiet de sarcini, studiu de oportunitate) care ulterior intocmirii va fi supusa aprobarii
Consiliului Local.
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 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 organizarii licitatiei publice deschise in vederea
vanzarii unui imobil-teren situat in comuna Corbu, str.Principala nr.233 care face parte din
domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect realizarea unui spatiu comercial.
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 prevederile art.123 alin.2) si alin.3) din Legea nr.215/2001 – Legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiior 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, actualizată,
Tinand cont de cele mentionate, se propune organizarea licitatiei publice deschise in vederea
vanzarii unui imobil-teren situat in comuna Corbu, str.Principala nr.233 care face parte din
domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect realizarea unui spatiu comercial.
Terenul ce face obiectul licitatiei prezinta urmatoarele vecinatati:

N- str.Daliei;
S- Bondoc Maria;
E- str.Principala;
V- Musat Elena
De asemenea, se va aproba 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.
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 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 incheierii contractului-cadru de asociere privind
finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale
persoanei adulte cu handicap precum si stabilirea contributiei U.A.T. Corbu la finantarea
acestor servicii, contract incheiat intre Consiliul Judetean Constanta, Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si U.A.T.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 adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
nr.D48176/13.06.2016 inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.5110/22.06.2016 precum si
H.C.J. nr.72/09.03.2016 privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2016 pentru finantarea
serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu
handicap precum si stabilirea contributiei unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Constanta
la finantarea acestor servicii;
In conformitate cu prevederile art.94 ale Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu cele ale art.132-136 din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale;
In temeiul art.124, art.125 si art.127 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, actualizata
Tinand cont de cele mentionate, se propune Consiliului Local aprobarea incheierii
contractului-cadru de asociere privind finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si
promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap precum si stabilirea
contributiei U.A.T. Corbu la finantarea acestor servicii, contract incheiat intre Consiliul Judetean
Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si U.A.T.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 sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Atletic
Junior pentru activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal.
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 prevederile art.3 alin.1), art.12 alin.2), art.18^1 din Legea educatiei fizice
si sportului nr.69/2000, actualizata;

Tinand cont de H.C.L. nr.01/05.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului Local Corbu pe anul 2016;
In baza dispozitiilor art.5 alin.3), art.11, art.12 si art.20 alin.1) lit.,,i’’ ,,h’’ si ,,k’’ din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.d); alin.6 lit.a) pct.6 si 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 Consiliului Local aprobarea sustinerii financiare a
Asociatiei Sportive ,,Atletic Junior’’ pentru activitatea sportiva desfasurata de catre echipa de
fotbal prin alocarea sumei de 15.000 lei, conform solicitarii de finantare, in sensul achizitionarii
de echipamente sportive.
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 valorificarii si casarii unor bunuri proprietate
privata a comunei 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 prevederile art. 1 si art. 2 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările
și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, 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 Consiliului Local aprobarea valorificarii si
casarii unor bunuri proprietate privata a comunei Corbu, judetul Constanta respectiv 1 autoturism
Dacia Supernova, cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.
841/1995, cu modificările și completările ulterioare.
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 aprobarea alocarii unei sume de bani pentru finalizarea
lucrarilor de pictura din Biserica ortodoxa Vadu.
Initiator-Nistorache Nicusor-consilier local;
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 solicitarea domnului Tomita Tudor Antoniu, preot paroh in cadrul parohiei
Vadu inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.2618/28.03.2016;
In conformitate cu prevederile art. 3 alin.3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, republicata si actualizata;
In baza dispozitiilor art.4 alin.2) si art.5 din H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicata si actualizata;

Tinand cont de cele mentionate, se propune Consiliului Local aprobarea alocarii de la bugetul
local al comunei Corbu –Capitolul 67.02.20 -,,Cultura, recreere si religie’’ a sumei de 25.000 lei
ce va fi repartizata Parohiei Vadu pentru finalizarea lucrarilor de pictura din Pronaosul Bisericii
Ortodoxe Vadu, suma ce va fi alocata in doua transe.
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.
18. Proiect de hotarare privind participarea comunei Corbu la majorarea capitalului social
al S.C. RAJA S.A.
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 societatii RAJA S.A. nr.20406/01.03.2016 inregistrata la Primaria
comunei Corbu sub nr.1818/03.03.2016 prin care ne comunica extras din Hotararea nr.1 din
22.02.2016 prin care s-a aprobat marirea capitalului social, conditiile de marire a capitalului social
precum si modelul de Cerere de subscriere.
In conformitate cu prevederile art.2 lit.h) si art.8 alin.3) din Legea serviciilor comunitare de
utilitati publice nr.51/2006, republicata si actualizata coroborate cu cele ale art.35 alin.2) din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
In baza art.210 alin.1) art.212 alin.1), art.216 si art.220 din Legea societatilor comerciale
nr.31/1990, republicata si actualizata;
In temeiul dispozitiior art.17, art.36 alin.2) lit.(d) ; alin.6) lit.(a) pct.14; art.45 alin.1) ; art.115
alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001, republicata;
Tinand cont de cele mentionate, se propune Consiliului Local participarea comunei Corbu
la majorarea capitalului social al S.C. RAJA S.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.
19. 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 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 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 Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr.50/1991,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul nr.839/2009 emis de
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei;
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 Consiliului Local rezilierea unor contracte de
concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii
publicatiilor asumate prin contract.

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.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume de bani in vederea organizarii
Festivalului Antic ,,Dacia-Casa Noastra’’.
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 nr.21 din 01.07.2016 emisa de Centrul Cultural Corbu inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.5421/01.07.2016 prin care solicita alocarea unei sume de bani
pentru realizarea Festivalului Antic ,,Dacia-Casa Noastra’’.
Tinand cont de H.C.L. nr.01/05.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului local Corbu pe anul 2016;
In temeiul dispozitiilor Legii nr.339/2015–legea bugetului de stat pe anul 2016;
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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 cele mentionate, se propune Consiliului Local alocarea sumei de 6.000 lei in
vederea organizarii Festivalului Antic ,,Dacia-Casa Noastra’’.
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. Adresa A.R.B.D.D. nr.9488/24.05.2016 inregistrata la Primaria comunei corbu sub
nr.4384/25.05.2016 prin care solicita acordul pentru amplasarea a doua bariere pe drumurile de
acces catre plaja Corbu.
Urmare a supunerii la vot, se respinge in unanimitate de voturi solicitarea.
2.Cererea d-nei Spanghel Gheorghita inregistrata la Primaria comunei corbu sub
nr.4478/27.05.2016 prin care solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.4/01.09.2004.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi solicitarea de prelungire a
contractului de inchiriere nr.4/01.09.2004.
3.Se citeste de domnul presedinte Raportul Semestrial nr.5443/04.07.2016 intocmit de
doamna Brabete Ioana inspector cu atributiuni de asistenta sociala privind situatia asistentilor
personali si a persoanelor indemnizate la nivelul Primariei comunei Corbu.
4.Cererea d-lui Chirita Teodor inregistrata la Primaria comunei corbu sub
nr.4050/16.05.2016 prin care solicita amplasarea unui punct volant de alimentatie publica pe
plaja Corbu.
Urmare a supunerii la vot, se respinge in unanimitate de voturi solicitarea, cu mentiunea ca
nu avem teren disponibil.

5.Cererea d-lui Tanasoiu Grigore inregistrata la Primaria comunei corbu sub
nr.5208/27.06.2016 prin care ofera spre cumparare imobilul proprietatea sa situat in comuna
Corbu, str.Vulturul Plesuv nr.4.
Urmare a supunerii la vot, se respinge in unanimitate de voturi solicitarea, cu mentiunea ca
noi suntem interesati de terenul domnului Papin.
6.Cererea d-lui Dosa Corneliu-Dumitru inregistrata la Primaria comunei corbu sub
nr.5202/27.06.2016 prin care solicita concesionarea unei suprafete de 100 mp pentru instalarea
unui beach-bar pe plaja Corbu.
Urmare a supunerii la vot, se respinge in unanimitate de voturi solicitarea, cu mentiunea ca
nu avem teren disponibil in zona solicitata.
7.Cererea d-lui Criveanu Nicolae inregistrata la Primaria comunei corbu sub
nr.4553/31.05.2016 prin care solicita concesionarea unei suprafete de 1500 mp in zona
terenului de fotbal.
Urmare a supunerii la vot, se respinge in unanimitate de voturi solicitarea, cu mentiunea ca
nu avem teren disponibil in zona solicitata.
8.Cererea S.C. LASCU-BROS S.R.L. inregistrata la Primaria comunei corbu sub
nr.4683/03.06.2016 prin care solicita cumpararea terenului aferent proprietatii sale.
Urmare a supunerii la vot, se respinge in unanimitate de voturi solicitarea.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
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Nr.325/04.08.2016

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 04.08.2016, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna august.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.197/26.07.2016 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.287 din 26.07.2016 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.288 din 26.07.2016.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Halici Vasile.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, domnul primar Galbinasu
Marian.
In deschiderea sedintei, domnul presedinte Criveanu Jean supune aprobarii ordinea de zi a
sedintei care cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea concesionarii
terenului intravilan in suprafata de 5.000 mp situat in comuna Corbu, str.Zorilor nr.1A, care face
parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect infiintarea unei ferme vegetale.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in suprafata de 1.176 mp situat in
comuna Corbu, str.Principala nr.45, care face parte din domeniul privat al comunei Corbu.
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 aderarea Comunei Corbu la Asociatia Litoral-Delta Dunarii.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in vederea initierii
procedurii de inchiriere prin licitatie publica a Centrului de recuperare fizioterapeutica si a
Centrului pentru persoane cu handicap (imobil comun) situat in comuna Corbu, strada Principala
nr.287, judetul Constanta, ce face parte din domeniul public al comunei Corbu.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in vederea organizarii
licitatiei publice deschise pentru concesionarea 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 documentatiei tehnico-economice in vederea organizarii
licitatiei publice deschise pentru vanzarea unui imobil -teren situat in comuna Corbu, str.Principala
nr.233 care face parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect realizarea unui spatiu
comercial.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea inchirierii
unui spaţiu din cadrul Dispensarului uman Corbu, situat in comuna Corbu, str.Principala nr.287 ce
face parte din domeniul public al comunei Corbu, pentru amenajarea unui punct farmaceutic.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.117/29.10.2015
privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.119/29.10.2015 referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si implementarea proiectului de investitii ,,Modernizare
infrastructura drumuri de interes local in comuna Corbu, judetul Constanta’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Diverse.
Domnul primar precizeaza ca proiectul nr.3 a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei iar
urmare a supunerii la vot a fost aprobata in unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
In deschiderea sedintei, se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea
concesionarii terenului intravilan in suprafata de 5.000 mp situat in comuna Corbu,
str.Zorilor nr.1A, care face parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect
infiintarea unei ferme vegetale.
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.
In urma dezbaterilor referitoare la proiect, se propune acordarea unui alt teren unde detine
S.C. Plai Plan ferma sau identificarea unui alt teren la Vadu (langa fosta U.M. de graniceri).
Avand in vedere Planul de situatie intocmit de P.F.A. Bordei Niculae pentru imobilul-teren
in suprafata de 5.000 mp situat in intravilanul comunei Corbu, str.Zorilor nr.1A, judetul Constanta.
In temeiul prevederilor art.12 si art.15 din O.U.G. nr.54 din 28 iunie 2006 (*actualizată*)
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică si a Normelor
Metodologice din 14 februarie 2007 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizate;
In baza dispozitiilor art.36 al.2, lit.c, al.5, lit.b, art.45 alin.6) ;art.115 al.1, lit.b art.123
alin.1) si alin.2) din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata cu
modificarile si completarile la zi,
Tinand cont de cele mentionate se supune aprobarii organizarea licitatiei publice in vederea
concesionarii terenului intravilan in suprafata de 5.000 mp situat in comuna Corbu, str.Zorilor
nr.1A, care face parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect infiintarea unei ferme
vegetale.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost respins cu 0 voturi ,,pentru” 2 abţineri
(Luminare Vasile si Murariu Stelica) şi 12 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare
a imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in suprafata de 1.176 mp
situat in comuna Corbu, str.Principala nr.45, care face 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.
Avand in vedere Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire
intocmit de P.F.A Bordei Niculae precum si Referatul de admitere emis de O.C.P.I. Constanta
pentru imobilul situat in comuna Corbu, str.Principala nr.45, avand numar cadastral 101839.
In conformitate cu dispozitiile art.23 lit.,,e’’ si art.132 ale Ordinului nr.700/2014 pentru
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară, coroborate cu cele ale Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata,
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare;
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 Consiliului Local aprobarea si insusirea Planului
de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in
suprafata de 1.176 mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.45, care face parte din domeniul
privat al comunei Corbu, astfel:
- lotul 1 in suprafata de 871 mp –nr.cadastral 113969, UAT Corbu, str.Principala nr.45;
-lotul 2 in suprafata de 305 mp –nr.cadastral 113970, UAT Corbu, str.Principala nr.45;
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 aderarea Comunei Corbu la Asociatia Litoral-Delta Dunarii.
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 Asociatiei Litoral-Delta Dunarii nr.95/19.07.2016 inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.5911/19.07.2016;
In conformitate cu dispozitiile art.35 alin.3) si 6) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, actualizata;
In baza dispozitiilor art.1 alin.1) si alin.2) din Legea nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, actualizata;
In temeiul prevederilor art. 14, art. 36, alin.2) lit.,,e’’ ; alin.7) lit.,,c’’ si art.45 alin.1) din
Legea 215/2001, republicata, legea administrației publice locale,
Tinand cont de cele mentionate, se propune Consiliului Local aderarea Comunei Corbu la
Asociatia Litoral-Delta Dunarii.
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 tehnico-economice in vederea
initierii procedurii de inchiriere prin licitatie publica a Centrului de recuperare
fizioterapeutica si a Centrului pentru persoane cu handicap (imobil comun) situat in comuna
Corbu, strada Principala nr.287, judetul Constanta, ce face parte din domeniul public 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.
Avand in vedere prevederile art.14 si art.15 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), alin. (5), lit. a), ale art. 45 alin. (3), art.115
alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Tinand cont de cele mentionate, se propune Consiliului Local aprobarea documentatiei
tehnico-economice in vederea initierii procedurii de inchiriere prin licitatie publica a Centrului de
recuperare fizioterapeutica si a Centrului pentru persoane cu handicap (imobil comun) situat in
comuna Corbu, strada Principala nr.287, judetul Constanta, ce face parte din domeniul public al
comunei
Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 1 vot ,,împotrivă” (Scarlat Marian) din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in vederea
organizarii licitatiei publice deschise pentru concesionarea 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 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 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 cele mentionate, se propune Consiliului Local aprobarea documentatiei
tehnico-economice in vederea organizarii licitatiei publice deschise pentru concesionarea unor
terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect edificarea
de locuinte.
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 documentatiei tehnico-economice in vederea
organizarii licitatiei publice deschise pentru vanzarea unui imobil -teren situat in comuna
Corbu, str.Principala nr.233 care face parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca

obiect realizarea unui spatiu comercial si prestari servicii.
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 prevederile art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), ale art. 45 alin. (3), si art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
Tinand cont de cele mentionate, se propune Consiliului Local aprobarea documentatiei
tehnico-economice in vederea organizarii licitatiei publice deschise pentru vanzarea unui imobil teren situat in comuna Corbu, str.Principala nr.233 care face parte din domeniul privat al comunei
Corbu ce are ca obiect realizarea unui spatiu comercial si prestari servicii.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
inchirierii unui spaţiu din cadrul Dispensarului uman Corbu, situat in comuna Corbu,
str.Principala nr.287 ce face parte din domeniul public al comunei Corbu, pentru
amenajarea unui punct farmaceutic.
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 prevederile art.14 si art.15 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), alin. (5), lit. a), ale art. 45 alin. (3), art.115
alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Tinand cont de cele mentionate, se propune Consiliului Local aprobarea organizarii licitatiei
publice deschise in vederea inchirierii unui spaţiu din cadrul Dispensarului uman Corbu, situat in
comuna Corbu, str.Principala nr.287 ce face parte din domeniul public al comunei Corbu, pentru
amenajarea unui punct farmaceutic.
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 si completarii H.C.L. nr.117/29.10.2015
privind stabilirea taxelor si impozitelor 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.
Avand in vedere H.C.L. nr.117/29.10.2015 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor
locale ale comunei Corbu , judeţul Constanţa pentru anul fiscal 2016;
Tinand cont de prevederile Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind
impozitele şi taxele locale, art. 495 lit.f)
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 propune Consiliului Local aprobarea modificarii si
completarii H.C.L. nr.117/29.10.2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul
2016 astfel:
- la Capitolul IX- Alte taxe locale, va fi eliminata taxa de urgenta (in aceeasi zi) in cuantum de
30 lei, respectiv 50 lei la eliberarea certificatului fiscal pentru cadastru, intabulare, dezbatere
succesorala si pentru instrainare;
si vor fi introduse urmatoarele taxe:
a) taxa de ocupare loc public pentru filmare si fotografiere pe domeniul public al
comunei Corbu astfel:
-zona A- plaja Corbu, Vadu –taxa va fi in cuantum de 5 lei/mp;
-zona B comuna Corbu-taxa va fi in cuantum de 2 lei/mp.
b) taxa pentru stationarea autovehiculelor pe domeniul public din fata barurilor si
restaurantelor, a imobilelor care presteaza activitati de turism (unitati de cazare si
pensiuni) in cuantum de 0,5 lei/mp/zi.
De asemenea, se va modifica si taxa de eliberare autorizatii racorduri si bransamente retele
publice de apa, canalizare, gaze termice si energie electrica care va fi in cuantum de 150 lei, cu
mentiunea ca, materialele necesare bransarii se vor achizitiona pe cheltuiala beneficiarului.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” 3
abţineri(Mocanu Daniel, Luminare Vasile si Murariu Stelica) şi 1 vot ,,împotrivă” (Scarlat
Marian) din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.119/29.10.2015 referitoare
la 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.
Avand in vedere H.C.L. nr.119/29.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici si implementarea proiectului de investitii ,,Modernizare infrastructura drumuri de
interes local in comuna Corbu, judetul Constanta’’.
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,
Tinand cont de cele mentionate, se propune Consiliului Local aprobarea modificarii H.C.L.
nr.119/29.10.2015 astfel:
-Art.3 se modifica si va avea urmatorul enunt : ,, Se aproba indicatorii tehnico-financiari ai
Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), dupa cum urmeaza:
-

valoarea totala a obiectivului (fara TVA) este de 4.521.259 lei, echivalentul a 1.008.533

euro(preturile si normele de deviz ale lunii februarie 2016)
-

din care C+M este de 4.234.024 lei (fara TVA), echivalentul a 944.462 euro.’’

- Art.7 se modifica si va avea urmatorul enunt : ,, Se aproba 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: 994.072 euro
- Cheltuieli neeligibile ce urmeaza a fi acoperite din bugetul local: 14.461 euro
- TVA aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile: 199.629 euro’’
Celelalte prevederi ale HCL nr.119/29.10.2015 rămân neschimbate .
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 S.C. LIDANLI SOFT S.R.L. prin care solicita concesionarea unui teren extravilan in
suprafata de 1 ha pentru infiintarea unei microferme.
Urmare a supunerii la vot, se respinge in unanimitate de voturi solicitarea, intrucat nu avem
teren disponibil.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr.Sotreanu Mirela
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Nr.362/09.09.2016

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 09.09.2016, 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.238/05.09.2016 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.328 din 05.09.2016 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.329 din 05.09.2016.
La sedinta de consiliu participa un numar de 12 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnii consilieri Halici Vasile, Robaciu Gheorghe si Murariu Stelica.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, domnul primar Galbinasu
Marian.
In deschiderea sedintei, se trece la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
Domnul consilier Gurgui Alexandru propune presedinte pe doamna Orasanu Stefania-Larisa.
Se spune la vot propunerea domnului consilier si este desemnata in unanimitate de voturi doamna
Orasanu Stefania-Larisa presedinte de sedinta care va conduce urmatoarele sedinte de consiliu
local pe o perioada de 3 luni.
Doamna presedinte supune aprobarii ordinea de zi a sedintei care cuprinde urmatoarele
proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.117/29.10.2015
referitoare la stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016.
Initiator- Marin Cornel-viceprimar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii cheltuielilor ocazionate de deplasarea la
Varsovia a domnului Galbinasu Marian in vederea participarii la Conferinta Internationala privind
dezvoltarea urbana durabila in Uniunea Europeana ce va avea loc in perioada 20-22 septembrie
2016.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pe anul 2016.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea normelor legale privind constatarea si sanctionarea
faptelor care aduc atingere modului de gospodarire, pastrarea ordinii si linistii publice, a masurilor
privind deseurile, precum si disciplina in constructii in comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator- Marin Cornel-viceprimar ;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului public de
Salubrizare in comuna Corbu, judetul Constanta aprobat prin H.C.L. nr.3/26.01.2010.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Nomenclatorului stradal al comunei Corbu,

judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
In continuare, se supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatorul proiect de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al
comunei Corbu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu
pentru anul scolar 2016-2017 .
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 trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.117/29.10.2015
referitoare la stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul viceprimar, initiatorul proiectului de hotarare citeste proiectul de hotarare si arata ca
comisiile
de
specialitate
au
acordat
aviz
favorabil
proiectului.
Avand in vedere H.C.L. nr.117/29.10.2015 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor
locale ale comunei Corbu , judeţul Constanţa pentru anul fiscal 2016;
In conformitate cu prevederile Cap.IX-Alte taxe locale, art.486 ale Legii nr.227/08.09.2015
privind Codul fiscal, actualizata;
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, coroborate cu dispozitiile art.27, art.36,
alin.(2) lit.b), alin (4) lit.c) ;art.45 alin.2) lit.,,c’’ si art.115 alin.1) lit.,,b’’ din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Tinad cont de prevederile legale, se vor modifica urmatoarele taxe:
- taxa pentru inchiriere motocositoare va fi in cuantum de 50 lei/ora;
-

-

taxa pentru inchiriere microbuz CT 25 PCC (minim 50 km) va fi in cuantum de 3 lei/km;
taxa
pentru
inchiriere
buldoexcavator
va
fi
in
cuantum
de:
-250
lei/h
pentru
persoane
fizice;
-350 lei/h pentru persoane juridice, la care se va adauga si 150 lei/h dusintors
reprezentand
contravaloarea
deplasarii
buldoexcavatorului;
si vor fi introduse :
taxa pentru depozitare pe domeniul public al comunei Corbu a materialelor de constructii
rezultate in urma demolarii in cuantum de 20 lei/tona si taxa pentru utilizarea temporara
a domeniului public al comunei Corbu, persoane fizice si juridice in cuantum de 5 lei/mp;

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 1 vot ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii cheltuielilor ocazionate de deplasarea la
Varsovia a domnului Galbinasu Marian in vederea participarii la Conferinta Internationala
privind dezvoltarea urbana durabila in Uniunea Europeana ce va avea loc in perioada 2022 septembrie 2016.

Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 invitatia Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana
Constanta nr.1053/17.08.2016 inregistrata la Primaria Corbu cu nr.6751/17.08.2016.
In baza dispozitiilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
In conformitate cu prevederile art.36 alin.1) si alin.9), art.45 alin.1) si art.115 al.1) lit b, din
legea 215/2001, Legea administatiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinad cont de prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului local acoperirea cheltuielilor
ocazionate de deplasarea la Varsovia a domnului Galbinasu Marian in vederea participarii la
Conferinta Internationala privind dezvoltarea urbana durabila in Uniunea Europeana ce va avea
loc in perioada 20-22 septembrie 2016.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 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 2016.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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.01/05.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului local Corbu pe anul 2016;
In temeiul dispozitiilor Legii nr.339/2015–legea bugetului de stat pe anul 2016;
Ţinând cont de prevederile art.19 alin.1), art.26, art.39 si art.57 ale Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.27, art.36 alin.2) lit.,,b’’; alin.(4), lit.”a’’;lit.) ,,e’’, art.45
alin.(2), lit.”a” si art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, actualizata
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2016, conform proiectului de
hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 1
abţinere (Luminare Vasile) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea normelor legale privind constatarea si sanctionarea
faptelor care aduc atingere modului de gospodarire, pastrarea ordinii si linistii publice, a
masurilor privind deseurile, precum si disciplina in constructii in comuna Corbu, judetul
Constanta.
Initiator- Marin Cornel-viceprimar ;
Domnul viceprimar, initiatorul proiectului de hotarare citeste proiectul de hotarare si arata ca
comisiile
de
specialitate
au
acordat
aviz
favorabil
proiectului.

In baza dispozitiilor art.2 alin.2) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,
actualizata, coroborate cu cele ale art.18 si art.24 din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea
localităţilor
urbane
şi
rurale,
actualizata;
Avand in vedere prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului, actualizata, cu
referire la persoanele fizice si juridice in ceea ce priveste respectarea normelor de protectie a
mediului;
In conformitate cu dispozitiile art. 36 alin.1) si alin.9), art.45 alin.1) si art.115 al.1, lit b, din
legea 215/2001, Legea administatiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea normelor legale privind constatarea
si sanctionarea faptelor care aduc atingere modului de gospodarire, pastrarea ordinii si linistii
publice, a masurilor privind deseurile, precum si disciplina in constructii in comuna Corbu, judetul
Constanta.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 1
abţinere (Scarlat Marian) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului public de
Salubrizare in comuna Corbu, judetul Constanta aprobat prin H.C.L. nr.3/26.01.2010.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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.
Au loc discutii referitoare la proiectul de hotarare iar domnul consilier Poteleanu Vasile
propune ca, cativa consilieri locali sa mearga din casa in casa pentru a discuta cu cetatenii problema
deseurilor, domnul viceprimar Marin Cornel propunand sa se stabileasca o zi pe saptamana pentru
a se merge pe teren.
Avand in vedere H.C.L. nr.3/26.01.2010 privind aprobarea Regulamentului Serviciului
public de Salubrizare in comuna Corbu, judetul Constanta;
In conformitate cu prevederile art.129 alin.1 din Ordinul nr.82/2015 al Autoritatii Nationale
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;
In temeiul prevederilor art.8 alin.1) si alin.3), lit.,,I’’ din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicata si actualizata coroborate cu cele ale art.6 alin.1) lit.h)
din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2 lit.d) si alin.6) lit.a) pct.14; 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 aprobarea modificarii Regulamentului
Serviciului public de Salubrizare in comuna Corbu, judetul Constanta aprobat prin H.C.L.
nr.3/26.01.2010 conform anexei la proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Nomenclatorului stradal al comunei
Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

Doamna 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.36 alin.2) lit.,,c’’ si 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 aprobarea completarii Nomenclatorului stradal
al comunei Corbu, judetul Constanta, conform anexei la proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local
al comunei Corbu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’
Corbu pentru anul scolar 2016-2017 .
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 prevederile art.96 alin.2 lit.c) 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 modificat si completat prin O.M.E.C.T.
nr.4714/2010;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.a) ; alin.6 lit.a) pct.1;art.45 alin.1); art.115 alin.1 lit.b)
din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de prevederile legale, se propun domnii consilieri Scarlat Marian si Orasanu
Stefania-Larisa reprezentanti ai Consiliului Local al comunei Corbu care sa faca parte din
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu pentru anul scolar
2016-2017 .
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
In continuare, se trece la Capitolul ,,Diverse’’
1. Cererea S.C. CELCO S.A. prin care solicita cumpararea unui teren extravilan in suprafata
de 16,3893 ha ce face obiectul contractului de asociere in participatiune nr.5377/2007.
Urmare a supunerii la vot, se decide in unanimitate de voturi intocmirea unui raport de
evaluare, pentru a se stabili pretul de vanzare al terenului.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Orasanu Stefania-Larisa

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr.Sotreanu Mirela
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Nr.418/28.10.2016

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 28.10.2016, 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.268/21.10.2016 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.365 din 21.10.2016 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.366 din 21.10.2016.
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.
In deschiderea sedintei, doamna presedinte Orasanu Stefania Larisa supune aprobarii ordinea
de zi a sedintei care cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local al Consiliului local Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta la
nivelul comunei Corbu.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului:
,,Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Statie de Tratare a gazelor-Proiectul de Dezvoltare
Gaze Naturale Midia, parcelele A 270/3; A 270/4; A 270/5 si A 270/6/3 in suprafata totala de
96.550 mp beneficiar Black Sea Oil& Gas S.R.L.
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 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 Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului
Local al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al
comunei Corbu pentru perioada 2016-2020.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. 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;
9.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de combustibil pentru utilajele care deservesc

Compartimentul Situatii de urgenta si protectie civila la nivelul comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea imputernicirii unei persoane care sa reprezinte interesele
Consiliului Local Corbu in Adunarea Generala a Actionarilor SC RAJA SA.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
11. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunere de dezmembrare pentru terenul intravilan in suprafata de 1094 mp situat
in comuna Corbu, str.Principala nr.133 ce face parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
12. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie
Dobrogea S.A. a unei suprafete de teren in vederea realizarii lucrarii ,,Amplasare post de
transformare in anvelopa de beton’’, zona Derea Nord, comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
13. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia comisiei locale de fond funciar Corbu a unei
suprafete de teren intravilan care face parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
14. 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;
15. Diverse.
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
In deschiderea sedintei, se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului
local al comunei Corbu al doamnei Nahornie Laura.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul primar, initiatorul proiectului de hotarare citeste proiectul de hotarare si arata ca
comisiile
de
specialitate
au
acordat
aviz
favorabil
proiectului.
Doamna Nahornie Laura depune juramantul in fata consiliului local al comunei Corbu si este
validata in functia de consilier local al comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 1
abţinere (Nahornie Laura) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de
urgenta la nivelul comunei Corbu.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 prevederile art.28 alin.2) si 4) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, actualizata;
In conformitate cu dispozitiile art.41, art.43 si art.44 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, actualizata ;
In baza prevederilor art.36 alin.6) lit.,,a’’ pct.2 ; 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 prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local Regulamentul de
acordare a ajutoarelor de urgenta la nivelul comunei Corbu si prevazut in anexa la proiectul de
hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului: ,,Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Statie de Tratare a gazelor-Proiectul
de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, parcelele A 270/3; A 270/4; A 270/5 si A 270/6/3 in
suprafata totala de 96.550 mp beneficiar Black Sea Oil& Gas S.R.L.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 Black Sea Oil & Gas S.R.L. nr.696/17.10.2016 inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.8655/24.10.2016;
In temeiul dispozitiilor art.32 alin.1 lit.c) si alin (4) 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 12 octombrie 2009
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 prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local avizul prealabil de
oportunitate aferent proiectului: ,,Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Statie de Tratare a
gazelor-Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, parcelele A 270/3; A 270/4; A 270/5 si A
270/6/3 in suprafata totala de 96.550 mp beneficiar Black Sea Oil& Gas S.R.L conform anexei la
proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 1
,,abţinere’’ (Luminare Vasile) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de
15 consilieri locali în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri
intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15
lit.c) ale Legii nr.50/1991, republicata.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare 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 solicitarile depuse in temeiul art.15 din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata;
In conformitate cu dispozitiile art.15 lit.c) si lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu cele ale Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 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 prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local 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 beneficiarilor prevazuti in anexa
la proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
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;
Doamna 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 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 conformitate cu prevederile Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a
Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor 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 Consiliului Local organizarea licitatiei
publice deschise in vederea concesionarii unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul
privat al comunei Corbu ce are ca obiect edificarea de locuinte.
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 Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului Local al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 prevederile art.79^7 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificata si completata
prin Legea nr.673/2002
In conformitate cu dispozitiile Cap.VII ale Legii nr.393/2004 privind statutul alesilor
locali, republicata si actualizata, coroborate cu cele ale Legii nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica, actualizata;
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 prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local Regulamentul de
organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Corbu prevazut in anexa la proiectul de
hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de
Salubrizare al comunei Corbu pentru perioada 2016-2020.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

Doamna 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 prevederile art.5, art.6 si art.8 alin.1) din Legea nr.101/2006 privind
serviciul de salubrizare a localităţilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu cele ale art.III alin.1) din Legea nr.99/2014 care modifica si completeaza Legea
nr.101/2006 -legea serviciului de salubrizare a localităţilor;
In conformitate cu dispozitiile art.8 din Legea nr.51/2006 –legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicata si actualizata, coroborate cu cele ale art.59 alin.1 lit.c) din Legea
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, actualizata;
In baza prevederilor art.36 alin.2) lit.,,b’’ si ,,d’’ alin.4) lit.,,e’’ alin.6) lit.,,a’’ pct.14; 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 prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local Strategia de
dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al comunei Corbu pentru perioada 2016-2020 prevazuta in
anexa la proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
8. Proiect de hotarare privind 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;
Doamna 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 art.15 lit.c) si lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu cele ale Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 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 prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local rezilierea unor
contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita
nerespectarii publicatiilor asumate prin contract, beneficiarilor prevazuti in anexa la proiectul de
hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
9.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de combustibil pentru utilajele care
deservesc Compartimentul Situatii de urgenta si protectie civila la nivelul comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 Institutiei Prefectului-judetul Constanta nr.19260/26.09.2016
inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.7775/26.09.2016 prin care ne solicita sa asiguram
stocurile de combustibil, necesar pentru interventiile in situatiile de urgenta, tinand cont ca se

apropie sezonul rece;
In temeiul prevederilor art.6, art.25, art.63-66 ale Legii nr.481/2004 privind protectia civila,
republicata si actualizata;
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.C.L. nr.1/05.02.2016 privind aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu pentru anul 2016;
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 prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local achizitionarea de
combustibil pentru utilajele care deservesc Compartimentul Situatii de urgenta si protectie civila
la nivelul 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 imputernicirii unei persoane care sa reprezinte
interesele Consiliului Local Corbu in Adunarea Generala a Actionarilor SC RAJA SA.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Doamna 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.125 al.2) din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri
pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul
de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
In conformitate cu dispozitiile HG nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a OUG nr. 88/1997 si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea
privatizarii;
Avand in vedere prevederile art.36 al.3), lit.c, art.45 alin.1) si art.115 din Legea nr.215/2001
- Legea administratiei publice locale, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local imputernicirea unei
persoane care sa reprezinte interesele Consiliului Local Corbu in Adunarea Generala a Actionarilor
SC RAJA SA. in persoana numitului Rotaru Daniel Valentin.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare
a imobilului cu propunere de dezmembrare pentru terenul intravilan in suprafata de 1094
mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.133 ce face parte din domeniul privat al
comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Doamna 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 Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de
dezmembrare intocmit de P.F.A Enache Stefan precum si Referatul de admitere emis de O.C.P.I.
Constanta pentru imobilul situat in comuna Corbu, str.Principala nr.133, avand numar cadastral
113735.
In conformitate cu dispozitiile art.23 lit.,,e’’ si art.132 ale Ordinului nr.700/2014 pentru
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte

funciară, coroborate cu cele ale Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata,
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare;
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 prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local insusirea Planului
de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare pentru terenul intravilan
in suprafata de 1094 mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.133 ce face 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.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre S.C. Enel
Distributie Dobrogea S.A. a unei suprafete de teren in vederea realizarii lucrarii ,,Amplasare
post de transformare in anvelopa de beton’’, zona Derea Nord, comuna Corbu, judetul
Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Doamna 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 Contractul pentru finantarea dezvoltarii retelei electrice de distributie de
interes public nr.21/18.02.2016 incheiat intre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A. si comuna
Corbu ce are ca obiect realizarea lucrarilor pentru extinderea retelei electrice din zona Derea Nord
pentru un numar de 51 loturi, comuna Corbu, judetul Constanta.
In conformitate cu dispoziţiile art.12, art.14 si art.26 alin.4) din Legea nr.123/2012-legea
energiei electrice si a gazelor naturale, actualizata, coroborate cu cele ale art.866, 868 si art.874
ale Legii nr.287/2009, republicata privind Codul civil, actualizata;
In baza dispozitiilor art.22 alin.4) din Ordinul A.N.R.E. nr.59/2013 pentru aprobarea
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, actualizata;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) ; alin.5 lit.a); art.45 alin.1) ; art.115 alin.1 lit.b) si
art.124 din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local darea in folosinta
gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A. a unei suprafete de teren in vederea realizarii
lucrarii ,,Amplasare post de transformare in anvelopa de beton’’, zona Derea Nord, 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.
13. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia comisiei locale de fond funciar Corbu
a unei suprafete de teren intravilan care face parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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.
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 prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local punerea la dispozitia
comisiei locale de fond funciar Corbu a unei suprafete de teren intravilan care face 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.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea insusirii unor rapoarte de evaluare asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare 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 prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local insusirea unor
rapoarte de evaluare asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu
prevazute in anexa la proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
In continuarea sedintei, se da cuvantul invitatilor.
Doamna Oana Ijdelea, invitata in cadrul sedintei Consiliului Local explica consilierilor ca in
anul 2011 a venit in comuna Corbu sa caute un amplasament pentru extractia gazelor naturale. A
avut mereu sprijinul autoritatii locale, locatia gasita fiind impusa de Ministerul Apararii Nationale
pentru ca se leaga de transportul conductei.
Invitata arata consilierilor ca se doreste construirea unei statii de tratare a gazelor pe o
suprafata de 3 ha iar la acest moment se afla la stadiul de avize. Mai spune ca nu afecteaza
proprietati vecine, nu impun nici un fel de restrictie pentru vecini intrucat nu emana gazele in aer,
nivelul de zgomot va fi foarte mic.
Domnul primar intervine si arata ca U.A.T.-urile nu se pot dezvolta fara investitii care aduc
bani la bugetul local iar aceasta investitie trebuie tratata cu celeritate de administratia publica
locala si asteapta sa vada cu ce poate ajuta aceasta societate comuna.
Invitata spune sa facem o lista cu prioritati si ce nevoi are comunitatea locala: drumuri,
reabilitare sedii institutii de invatamant, lucrari cu caracter social care sa ajute comunitatea.
Domnul consilier Scarlat Marian intreaba daca are o previziune a taxelor si impozitelor locale
care vor veni la bugetul local in urma investitiei la care doamna Ijdelea explica ca la suma de 5
milioane de dolari se ridica autorizarea conductelor, iar 1% reprezinta taxa pentru eliberarea
autorizatiei de construire care constituie venit la bugetul local.
Doamna Ijdelea Oana paraseste sala de sedinta si se da cuvantul urmatorului invitat:
Doamna Pirvulescu Anca arata ca detine 1 ha in parcela A 582/4 si este vecina cu TDS 588,
sunt limitrofi cu U.M. A cumparat terenul in suprafata de 0,5 ha de la Bulica si nu a facut cadastrul
corect intrucat ii lipsesc aproximativ 1.000 mp.
Domnul primar raspunde ca la acest moment se afla in lucru planul parcelar .

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Orasanu Stefania-Larisa
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Nr.453/24.11.2016

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 24.11.2016, 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.292/18.11.2016 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.418 din 18.11.2016 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.419 din 18.11.2016.
La sedinta de consiliu participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnii Robaciu Gheorghe si Gurgui Stan Alexandru.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela si domnul viceprimar Marin
Cornel, lipsind domnul primar Galbinasu Marian.
In deschiderea sedintei, doamna presedinte Orasanu Stefania Larisa supune aprobarii
Consiliului Local ordinea de zi a sedintei care cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pe anul 2016.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic Zonal+Regulament
Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- Construire hala depozitare peleti si brichete
si anexe (cabina poarta, fanar, magazine cereale si cantar bascula) parcelele A 374/3+A 374/4+A
374/5, sola 73 in suprafata de 15.000 mp beneficiar P.F.A. Visan Gheorghe.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
(DALI) precum si instrumentarea si implementarea proiectului ,,Reabilitare Gradinita nr.2’’
comuna Corbu, judetul Constanta pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020, SubMasura 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, Componenta
–Infrastructura educationala si sociala.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani cu ocazia Sarbatorilor de iarna.
Initiator- Nistorache Nicusor-consilier local;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.38/10.05.2016 referitoare la
intocmirea documentatiei in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului extravilan in
suprafata de 13.694 mp situat in parcela Cc 8, care face parte din domeniul privat al comunei
Corbu ce are ca obiect edificarea de constructii agrozootehnice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunere de alipire pentru terenul intravilan in suprafata de 616 mp situat in comuna
Corbu, sat Vadu, ce face parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
In continuare, se supune aprobarii Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu
urmatorul proiect de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
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 trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pe anul 2016.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de S.C. Senior
Accounting Services S.R.L. si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
proiectului.
Avand in vedere H.C.L. nr.01/05.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului local Corbu pe anul 2016;
In temeiul dispozitiilor Legii nr.339/2015–legea bugetului de stat pe anul 2016;
Ţinând cont de prevederile art.19 alin.1), art.26, art.39 si art.57 ale Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.27, art.36 alin.2) lit.,,b’’; alin.(4), lit.”a’’;lit.) ,,e’’, art.45
alin.(2), lit.”a” si art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, actualizata
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2016, conform proiectului de
hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 1
abţinere (Luminare Vasile) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic
Zonal+Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- Construire hala
depozitare peleti si brichete si anexe (cabina poarta, fanar, magazie cereale si cantar bascula)
parcelele A 374/3+A 374/4+A 374/5, sola 73 in suprafata de 15.000 mp beneficiar P.F.A.
Visan Gheorghe.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 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.35/24.10.2016 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 documentatiei de Plan Urbanistic
Zonal+Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.- pentru obiectivul- Construire hala
depozitare peleti si brichete si anexe (cabina poarta, fanar, magazie cereale si cantar bascula)
parcelele A 374/3+A 374/4+A 374/5, sola 73 in suprafata de 15.000 mp beneficiar P.F.A. Visan
Gheorghe.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 1
abţinere (Visan Gheorghe) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventie (DALI) precum si instrumentarea si implementarea proiectului ,,Reabilitare
Gradinita nr.2’’ comuna Corbu, judetul Constanta pe Programul National de Dezvoltare
Rurala 2014- 2020, Sub-Masura 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de
baza la scara mica, Componenta –Infrastructura educationala si sociala.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la
finantele publice locale, actualizata;
In temeiul dispozitiilor 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;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d art.45 alin.1) si alin.3) si
art.115 alin. (1) lit. B) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventie (DALI) precum si instrumentarea si implementarea proiectului ,,Reabilitare
Gradinita nr.2’’ comuna Corbu, judetul Constanta pe Programul National de Dezvoltare Rurala
2014- 2020, Sub-Masura 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara
mica, Componenta –Infrastructura educationala si sociala.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
4. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani cu ocazia Sarbatorilor de iarna.
Initiator- Nistorache Nicusor-consilier local;

Doamna 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.01/05.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului local Corbu pe anul 2016;
In temeiul dispozitiilor Legii nr.339/2015–legea bugetului de stat pe anul 2016 coroborate cu
cele ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.27, art.36 alin.2) lit.,,d’’; alin.(6), lit.”a’’ pct.2 art.45 alin.(2),
lit.”a” si art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, actualizata.
Tinand cont de cele mentionate, se propune aprobarea cu ocazia Sarbatorilor de iarna a
alocarii sumei de 40.000 lei din bugetul local al comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.38/10.05.2016 referitoare la
intocmirea documentatiei in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului extravilan in
suprafata de 13.694 mp situat in parcela Cc 8, care face parte din domeniul privat al comunei
Corbu ce are ca obiect edificarea de constructii agrozootehnice.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 Institutiei Prefectului-judetul Constanta nr.11399/19.08.2016
inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.6999/30.08.2016 prin care solicita revocarea H.C.L.
nr.38/10.05.2016 precum si H.C.L. nr. 38/10.05.2016 referitoare la intocmirea documentatiei in
vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 13.694 mp situat in
parcela Cc 8, care face parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect edificarea de
constructii agrozootehnice;
In temeiul 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 aprobarea revocarii H.C.L. nr.38/10.05.2016.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 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, se propune alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului
Local Corbu pentru urmatoarele 3 luni in persoana doamnei Robu Ioana.
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.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare
a imobilului cu propunere de alipire pentru terenul intravilan in suprafata de 616 mp situat
in comuna Corbu, sat Vadu, ce face parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire
intocmit de P.F.A Boicu Costel precum si Referatul de admitere emis de O.C.P.I. Constanta pentru
imobilul situat in comuna Corbu, sat Vadu, str.Macului nr.10-12 (zona SMT, lot 17+18), avand
numar
cadastral
113955
in
urma
alipirii.
In conformitate cu dispozitiile art.23 lit.,,e’’ si art.132 ale Ordinului nr.700/2014 pentru
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară, actualizat, coroborate cu cele ale Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare,
republicata,
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare;
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 Planului de amplasament
si delimitare a imobilului cu propunere de alipire pentru terenul intravilan in suprafata de 616 mp
situat in comuna Corbu, sat Vadu, ce face parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 prevederile 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, actualizata ;
In temeiul dispozitiilor 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 suplimentarii inventarului bunurilor
care alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa conform anexei 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.
In continuare, doamna presedinte de sedinta nemaifiind alte proiecte si probleme inscrise pe
ordinea de zi a sedintei declara inchisa sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Orasanu Stefania-Larisa
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jr.Sotreanu Mirela

ROMÂNIA
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.500/22.12.2016

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 22.12.2016, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna Decembrie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.308/16.12.2016 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.456 din 16.12.2016 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.457 din 16.12.2016.
La sedinta de consiliu participa un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela si domnul viceprimar Marin
Cornel, lipsind domnul primar Galbinasu Marian.
In deschiderea sedintei, doamna presedinte Robu Ioana supune aprobarii Consiliului Local
ordinea de zi a sedintei care cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 al
comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pe anul 2016.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2017.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15
lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin contract.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind initierea procedurii de concesionare a unui imobil- teren aflat in
domeniul privat al comunei Corbu, judetul Constanta, în suprafaţă de 15,452 ha situat in parcelele
P 452 si P 453 pentru realizarea obiectivului ,,Extindere cariera de calcar in perimetrul minier
Luminita-Tasaul’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale ale comunei Corbu pentru
anul fiscal 2017.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Planului de scolarizare pentru anul scolar
2017-2018, la nivelul comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local
de Urbanism aferent P.U.Z.- ,, Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren-ansamblu
residential (locuire si dotari aferente), parcela A 573/55- lot 2, sola 112, in suprafata de 5.000 mp,
investitori privati prin reprezentant Pirlea Laurentiu Cristian
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului:
,,Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –,, Introducere in intravilan (trup izolat) -ansamblu
rezidential (locuire si dotari aferente), parcela A 610/16-lot 1, sola 117 investitori privati prin
reprezentant Pirlea Laurentiu Cristian.’’
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor
din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Corbu, judetul Constanta, in anul scolar 20162017.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
11. Diverse.
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
In deschiderea sedintei, se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul
2017 al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
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 art.23 alin.4) din Legea nr.188/1999, republicata, privind
statutul functionarilor publici, actualizata, 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 dispozitiilor 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 prevederile legale, se propune aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice pe anul 2017 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.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pe anul 2016.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de S.C. Senior
Accounting Services S.R.L. si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil
proiectului.
Avand in vedere H.C.L. nr.01/05.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului local Corbu pe anul 2016;

In temeiul dispozitiilor Legii nr.339/2015–legea bugetului de stat pe anul 2016;
Ţinând cont de prevederile art.19 alin.1), art.26, art.39 si art.57 ale Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.27, art.36 alin.2) lit.,,b’’; alin.(4), lit.”a’’;lit.) ,,e’’, art.45
alin.(2), lit.”a” si art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, actualizata
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local Corbu la capitolul cheltuieli pe anul 2016, conform proiectului de
hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 2
abţineri (Luminare Vasile si Poteleanu Vasile) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri
prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2017.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
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 art.107 alin.2) din Legea nr.188/1999 privind statutul
functionarilor publici, republicata, actualizata coroborate cu cele ale Legii nr.284/2010-legea
cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, actualizata;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.1) si alin.2) lit.,,b’’; art.45 alin.(2), lit.”a” ; art.115
alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizata.
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea organigramei si a statului de functii
pe anul 2017.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
4. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul
art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate
prin contract.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 art.15 lit.c) si lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu cele ale Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 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 prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local rezilierea unor
contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita
nerespectarii publicatiilor asumate prin contract, beneficiarilor prevazuti in anexa la proiectul de
hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali

în funcţie.
5. Proiect de hotarare privind initierea procedurii de concesionare a unui imobil- teren aflat
in domeniul privat al comunei Corbu, judetul Constanta, în suprafaţă de 15,452 ha situat in
parcelele P 452 si P 453 pentru realizarea obiectivului ,,Extindere cariera de calcar in
perimetrul minier Luminita-Tasaul’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 CRH CIMENT(ROMANIA) S.A. nr.1761/09.11.2016 inregistrata
la Primaria comunei Corbu sub nr.9087/10.11.2016 prin care solicita concesionarea unui teren in
suprafata de 15,452 ha situat in perimetrele P 452 si P453, teren ce a facut obiectul contractului de
concesiune nr.688/1999, ca urmare a nefinalizarii lucrarilor de exploatare din perimetrul minier
Luminita-Tasaul,
In baza dispozitiilor art.6 lit.e) din Legea minelor nr.85/2003, republicata si actualizata;
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local initierea procedurii
de concesionare a unui imobil- teren aflat in domeniul privat al comunei Corbu, judetul Constanta,
în suprafaţă de 15,452 ha situat in parcelele P 452 si P 453 pentru realizarea obiectivului
,,Extindere cariera de calcar in perimetrul minier Luminita-Tasaul’’.
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 stabilirea taxelor si impozitelor locale ale comunei Corbu
pentru anul fiscal 2017.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 prevederile Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind
impozitele şi taxele locale, Titlul IX art.453 – 493 si art. 495 lit.f) coroborate cu cele ale H.G.
nr.1/2016 -Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare;
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,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local stabilirea taxelor si
impozitelor locale ale comunei Corbu pentru anul fiscal 2017.
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 proiectului Planului de scolarizare pentru anul
scolar 2017-2018, la nivelul comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

Doamna 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 in vedere adresa nr. 1641/13.12.2016 a Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’
Corbu , prin care solicita aprobarea Proiectului Planului de scolarizare pentru anul scolar 20172018;
In temeiul prevederilor Legii nr.1/2011 a educatiei nationale cu modificarile si completarile
ulterioare coroborate cu cele ale OUG nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art.6 din Legea nr. 52/2003, lege privind transparenta decizionala in
administratia publica;
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local proiectul Planului
de scolarizare pentru anul scolar 2017-2018, 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.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament
Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,, Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare
teren-ansamblu residential (locuire si dotari aferente), parcela A 573/55- lot 2, sola 112, in
suprafata de 5.000 mp, investitori privati prin reprezentant Pirlea Laurentiu Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 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.37/28.11.2016 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,
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local documentaţia Plan
Urbanistic Zonal + Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.- ,, Introducere in intravilan (trup
izolat) si parcelare teren-ansamblu residential (locuire si dotari aferente), parcela A 573/55- lot 2,
sola 112, in suprafata de 5.000 mp, investitori privati prin reprezentant 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.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului: ,,Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –,, Introducere in intravilan (trup
izolat) -ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente), parcela A 610/16-lot 1, sola 117
investitori privati prin reprezentant Pirlea Laurentiu Cristian.’’
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 Pirlea Laurentiu Cristian inregistrata la Primaria
comunei Corbu sub nr.10174/16.12.2016;
In temeiul dispozitiilor art.32 alin.1 lit.c) si alin (4) 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 12 octombrie 2009
de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local avizul prealabil de
oportunitate aferent proiectului: ,,Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –,, Introducere in
intravilan (trup izolat) -ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente), parcela A 610/16-lot 1,
sola 117 investitori privati prin reprezentant 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.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Corbu, judetul Constanta, in
anul scolar 2016-2017.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna 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 Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu nr.1649/14.12.2016
inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.10103/14.12.2016;
In temeiul dispozitiilor art.105 din Legea nr.1/2011 –Legea educatiei nationale, actualizata;
In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului nr.3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.
Tinand cont de prevederile legale, se supune aprobarii Consiliului Local cuantumul si
numarul de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Corbu,
judetul Constanta, in anul scolar 2016-2017.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
,,abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
In continuare, doamna presedinte de sedinta nemaifiind alte proiecte si probleme inscrise pe
ordinea de zi a sedintei declara inchisa sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Robu Ioana

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr.Sotreanu Mirela

