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PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 27.04.2017, 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.97/21.04.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.71 din 21.04.2017 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.72 din 21.04.2017.
La sedinta de consiliu participa un numar de 12 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnii consilieri Scarlat Marian, 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, se alege presedintele de sedinta care va conduce sedintele Consiliului
Local Corbu pentru o perioada de 3 luni. Este desemnat in unanimittae de voturi domnul Marin
Cornel.
In continuare, domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local 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 actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
3. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu.
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 acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei
Locale de Fond Funciar.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. 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;
7. 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’’, comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului desemnat in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Dobrogea’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9. Proiect de hotarare privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 de catre Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Apa-Canal Constanta’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr.107/22.12.2016 referitoare la
stabilirea taxelor si impozitelor locale ale comunei Corbu pentru anul 2017.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. 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;
12. 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 actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul 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.
Luând în considerare prevederile art.3 alin.4) si art.21 alin.2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare precum
şi cele ale Anexei 1, pct.X din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor ;
In baza dispozitiilor art.861 si art.863 din Legea nr.287/2009 republicata si actualizata
privind Codul Civil coroborate cu cele ale O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea
activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, actualizata;
In conformitate cu prevederile pct.2 alin.1) din Anexa la Ordinul nr.2861/2009 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, actualizata coroborate cu cele ale art.8 alin.1) si alin.2) din Legea
nr.82/1991-legea contabilitatii, actualizata;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c); art.45 alin.1) si art.120 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea actualizarii inventarului bunurilor
care alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar

Domnul 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.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 baza dispozitiilor art.861 si art.863 din Legea nr.287/2009 republicata si actualizata
privind Codul Civil coroborate cu cele ale O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea
activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, actualizata;
In conformitate cu prevederile pct.2 alin.1) din Anexa la Ordinul nr.2861/2009 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, actualizata coroborate cu cele ale art.8 alin.1) si alin.2) din Legea
nr.82/1991-legea contabilitatii, 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 prevederile legale, se propune aprobarea actualizarii inventarului bunurilor
care alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
3. 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 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.
In conformitate cu dispozitiile art.15 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,
Având in vedere prevederile art.36 alin.2) lit.,,c’’ ; alin.5) lit.b); 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 propune rezilierea unor contracte de concesiune atribuite
in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, 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.
5. Proiect de hotarare privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei
Comisiei Locale de Fond Funciar.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare 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.
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 propune acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea
rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar.
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 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 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 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) 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 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, 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 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’’, comuna Corbu, judetul Constanta.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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.
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 propune 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’’, comuna Corbu, judetul Constanta.
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.
8. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului desemnat in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Dobrogea’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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 adresa nr.ADID 878/31.03.2017 emisa de A.D.I. ,,Dobrogea’’ inregistrata
la Primaria comunei Corbu sub nr.2426/03.04.2017 precum si H.C.L. nr.51/07.07.2016 privind
aprobarea imputernicirii unei persoane care sa reprezinte interesele Consiliului Local Corbu in
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,DOBROGEA’’.
In temeiul prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizata, 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 prevederile H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi
a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice, actualizata;
Avand in vedere prevederile art.37; art.45 alin.1) si art.115 alin.1) lit.,,b’’ din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata in anul 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se propune acordarea unui mandat special reprezentantului
desemnat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Dobrogea’’.
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.
9. Proiect de hotarare privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 de catre Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Apa-Canal Constanta’’.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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
adresa nr.6/17.02.2017 emisa de A.D.I. ,,Apa-Canal Constanta’’ inregistrata la Primaria comunei
Corbu sub nr.1448/27.02.2017;
In temeiul prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, 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, coroborate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, actualizata;
Tinand cont de prevederile legale, se propune aplicarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 de
catre Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Apa-Canal Constanta’’.
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.
10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr.107/22.12.2016
referitoare la stabilirea taxelor si impozitelor locale ale comunei Corbu pentru anul 2017.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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 H.C.L. nr.107/22.12.2016 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2017 in comuna Corbu, judetul Constanta.
In conformitate cu dispozitiile art.484 din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal,
Titlul VIII privind taxele speciale, 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 temeiul prevederilor art.30 ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicata si actualizata;
Tinand cont de prevederile legale, se propune modificarea si completarea H.C.L.
nr.107/22.12.2016 referitoare la stabilirea taxelor si impozitelor locale ale comunei Corbu pentru
anul 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.
11. 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 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.
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.b) , art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile 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 propune aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare
efectuate asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul
Constanţa.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” 2
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Marin Cornel

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela
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Nr.61/21.03.2017

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 21.03.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna Martie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.74/16.03.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.49 din 16.03.2017 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.50 din 16.03.2017.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Robaciu Gheorghe.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela si domnul viceprimar Marin
Cornel, lipsind domnul primar Galbinasu Marian.
In deschiderea sedintei, doamna presedinte supune aprobarii Consiliului Local ordinea de zi a
sedintei care cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind modificarea 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;
2. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.28/05.04.2016 referitoare la 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;
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 modificarea 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
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.
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea actualizarii inventarului bunurilor

care alcatuiesc domeniul public 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 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
2. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.28/05.04.2016 referitoare la
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
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.
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea actualizarii inventarului bunurilor
care alcatuiesc domeniul public 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 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
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Nr………./26.05.2017

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 26.05.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna Mai.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr136/19.05.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.121 din 22.05.2017 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.122 din 22.05.2017.
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 viceprimar Marin
Cornel si domnul primar Galbinasu Marian.
In deschiderea sedintei, domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local 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 lit.c) ale
Legii nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane
in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in vederea initierii
procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu din imobilul situat in comuna Corbu,
strada Principala nr.60, judetul Constanta, ce face parte din domeniul public al comunei Corbu
pentru amenajarea unui Cabinet medical stomatologic.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.07/09.02.2015 referitoare la
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 vanzarea prin negociere directa a unor imobile –teren si constructie
aflate in domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu
Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive ,,Litoral Corbu’’
pentru activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea S.F. si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
investitiilor propuse in comuna Corbu si a alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta
,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C.
RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

8.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 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 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.
Având în vedere solicitările depuse în temeiul art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
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 prevederile legale, se propune 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, 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.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri
intravilane in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare 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 dispozitiile art.1 alin.2), art.2 alin.2) si art.4 din Legea nr.15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art.3 si art.4 din H.G. nr.896/2003 de aprobare a
Normelor
metodologice
de
aplicare
a
Legii
nr.15/2003,
actualizata;
In temeiul prevederilor art.36 alin.1), alin.2) lit.c), alin.5) lit.b), art.121 alin.(1) si (2) si
art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare,
In conformitate cu dispozitiile art.45 alin.(1), 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 atribuirii in folosinta gratuita a unor
terenuri intravilane in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, 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.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in vederea
initierii procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu din imobilul situat in
comuna Corbu, strada Principala nr.60, judetul Constanta, ce face parte din domeniul public
al comunei Corbu pentru amenajarea unui Cabinet medical stomatologic.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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.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 prevederile legale, se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice in
vederea initierii procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu din imobilul situat in
comuna Corbu, strada Principala nr.60, judetul Constanta, ce face parte din domeniul public al
comunei Corbu pentru amenajarea unui Cabinet medical stomatologic, conform Documentatiei
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.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.07/09.02.2015 referitoare la
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 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 Referatul nr.54109/11.05.2017 emis de O.C.P.I. Constanta, in vederea
receptiei documentatiei cadastrale a imobilului situat in comuna Corbu in suprafata de 510 mp,
zona Vest Ioan Stanei-lot 21 prin care se solicita completarea H.C.L. nr.07/09.02.2015.
Vazand H.C.L. nr.07/09.02.2015 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;
In temeiul prevederilor art.29 alin.1) din Legea nr.7/1996-legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, republicata si actualizata;
In conformitate cu dispozitiile art.36 alin.2 lit.c) ;art.45 alin.(1), 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 completarii H.C.L. nr.07/09.02.2015
.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.

5. Proiect de hotarare privind vanzarea prin negociere directa a unor imobile –teren si
constructie aflate in domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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 H.C.L. nr.16/27.01.2012 privind aprobarea Regulamentului referitor la
vanzarea, prin negociere directa a imobilelor care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c); alin.5 lit.b) si art.123 alin.1), alin.3 si alin.4) si
art.115 alin.1) lit.,,b’’ din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata,
actualizată,
In conformitate cu dispozitiile art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei
publice locale, republicata, actualizată.
Tinand cont de prevederile legale, se propune vanzarea prin negociere directa a unor
imobile –teren si constructie aflate in 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.
6. 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 intocmit de
Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au hotarat amanarea proiectului de hotarare.
Domnul consilier Murariu Stelica propune sa se gaseasca sponsori pentru echipa de fotbal
Litoral Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost amanat cu 15 voturi.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea S.F. si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
investitiilor propuse in comuna Corbu si a alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii
aferenta ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de
operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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 hotarat amanarea proiectului de hotarare.
Domnul viceprimar propune sa le punem conditii in sensul sa ne preia sistemul de apa potabila
de la Corbu de Sus iar domnul Murariu Stelica propune sa mergem in audienta la SC RAJA S.A.
De asemenea, domnul viceprimar explica ca a vorbit cu presedintele Consiliului Judetean
Constanta, cu consilieri judeteni si nu se ia nici o masura si propune amanarea proiectului de
hotarare cu mentiunea sa invitam in cadrul Consiliului Local reprezentantii Raja pentru a le expune
parerile noastre, doleantele cetatenilor din comuna.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost amanat cu 15 voturi.
In continuare, se trece la Capitolul -Diverse.
1. Se aduce la cunostinta consilierilor adresele inregistrate la Raja SA si Consiliul Judetean
Constanta emise de d-l Bola Bogdan si d-l primar.
2. Cererea d-nei Toma Simona de a concesiona terenul din zona Peco se aproba in unanimitate de
voturi.

3. Se aduce la cunostinta consilierilor Raportul intocmit de d-ul Codescu Ion privind starea
cladirilor aflate in stare avansata de degradare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Marin Cornel

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela
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Nr.203/10.07.2017

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 10.07.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna Iulie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.157/05.07.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.193 din 05.07.2017 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.194 din 05.07.2017.
La sedinta de consiliu participa un numar de 11 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind consilierii locali: Robaciu Gheorghe, Orasanu Larisa, Visan Gheorghe si
Gurgui Alexandru.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, domnul viceprimar Marin
Cornel si domnul Rotaru Valentin in calittae de invitat.
Presedinte de sedinta este domnul Poteleanu Vasile desemnat prin H.C.L. nr.37/22.06.2017.
In deschiderea sedintei, domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local ordinea de zi a
sedintei care cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici aferenti investitiilor propuse in comuna Corbu si a alocarii din bugetul local a valorii
cofinantarii aferenta ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria
de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume de bani catre Centrul Cultural Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
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 studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici aferenti investitiilor propuse in comuna Corbu si a alocarii din bugetul local a
valorii cofinantarii aferenta ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si
apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul 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.
Domnul Rotaru Valentin explica ca prin adresa din 2016, S.C. Raja S.A. solicita Consiliului
Local Corbu punerea la dispozitie a 500 mp pentru Statia de pompare, precum si datele de
identificare a proprietarilor situati de-a lungul Dj 226 in vederea exproprierii. Mai arata ca in
vederea punerii la dispozitie a terenurilor, acestea trebuie cadastrate si intabulate.
Domnul Marin Cornel- finantarea cu drumurile de exploatare o pierdem si nu trebuie ratata
aceasta investitie cu S.C. Raja S.A. De asemenea, sunt 36 imobile cadastrate si intabulate dupa
anul 2006 in format stereo 70 care se suprapun cu drumul de exploatare si care nu mai pot fi

mutate, in acest sens, 36 de proprietari trebuie sa isi dea acordul pentru a intabula drumul de
exploatare, sunt 120 de repozitionari care trebuie platite.
Scarlat Marian- intreaba daca s-a facut inventarierea drumurilor;
Rotaru Valentin a vorbit cu proiectantul si s-a facut un contract de prestari servicii care nu a
fost semnat.
Scarlat Marian- o sa initieze un proiect de hotarare prin care S.C. Raja S.A. sa preia apa
potabila din satul Luminita.
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiilor propuse in comuna Corbu si
a alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta ,,Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 20142020.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 11 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii in
vederea administrarii Centrului Cultural Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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 adresa Centrului Cultural Corbu inregistrata la Primaria comunei Corbu sub
nr.4376/15.06.2017 precum si H.C.L. nr.13/24.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Consiliului Local Corbu pe anul 2017;
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2) lit.,,d’’ si alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local aprobarea incheierii unui
contract de prestari servicii in vederea administrarii Centrului Cultural Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 11 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
Domnul presedinte de sedinta declara inchisa sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Poteleanu Vasile

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela
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Nr.227/27.07.2017

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 27.07.2017, 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.163/21.07.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.205 din 21.07.2017 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.206 din 21.07.2017.
La sedinta de consiliu participa un numar de 12 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind consilierii locali: Robaciu Gheorghe, Orasanu Larisa si Visan Gheorghe.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela si domnul viceprimar Marin
Cornel, lipsind domnul primar.
Presedinte de sedinta este domnul Poteleanu Vasile desemnat prin H.C.L. nr.37/22.06.2017.
In deschiderea sedintei, domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local ordinea de zi a
sedintei care cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de voluntariat-cadru incheiat intre Consiliul
local al comunei Corbu si personalul voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
2. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public comunei Corbu”, însuşită prin HCL nr. 16/2017.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
4. Proiect de hotarare privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei
Locale de Fond Funciar.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Listei de investitii anexa la bugetul local al
comunei Corbu pe anul 2017 aprobat prin H.C.L. nr.13/24.03.2017.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6.Diverse.
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Domnul viceprimar arata ca proiectul nr.5 a fost retras de pe 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 contractului de voluntariat-cadru incheiat intre
Consiliul local al comunei Corbu si personalul voluntar din cadrul Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul 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 dispozitiile art.17 din Legea nr.481/2004 privind protectia civila, actualizata,
coroborate cu cele ale art.5 alin.1) din O.G. nr.88/2001 aprobata prin Legea nr.363/2002 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta;
In conformitate cu dispozitiile Ordinului M.A.I. nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă, actualizat;
In temeiul prevederilor art.1 alin.3); art.7si art.8 din H.G. nr.1579/2005 pentru aprobarea
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, actualizat;
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local aprobarea contractului de
voluntariat-cadru incheiat intre Consiliul local al comunei Corbu si personalul voluntar din cadrul
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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.
Doamna secretar- Urmare a apartitiei Legii cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice, in conformitate cu prevederile art. 11, alin.1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
„Administraţie“ din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma
consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor
salariaţilor.
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local stabilirea salariilor de
baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 12 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei - „Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public comunei Corbu”, însuşită prin HCL nr. 16/2017.
Initiator-Galbinasu Marian-primar

Domnul 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 H.C.L. nr.16/27.04.2017 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor
care alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu precum si masuratorile topografice şi
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru Proiectul „ Modernizare infrastructura
drumu
ri de interes local in comuna Corbu, judetul Constanta”;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele ale Anexei 1, pct.X
din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
In conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare,
republicate, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale Ordinului nr.700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară, actualizat;
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local modificarea Anexei „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public comunei Corbu”, însuşită prin HCL nr.
16/2017.
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.
4. Proiect de hotarare privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei
Comisiei Locale de Fond Funciar.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare 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.
Scarlat Marian si Luminare Vasile doresc o harta sa vada unde ese situat terenul pus la
dizpozitie comisiei locale de fond funciar.
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local acordare aviz Consiliul
Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar cu terenul in suprafata de 0,6295
ha –parcela Nm 539/75.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 2 voturi ,,împotrivă” (Scarlat Marian si Luminare Vasile) din cei 12 consilieri prezenţi
din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
Domnul presedinte de sedinta declara inchisa sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Poteleanu Vasile

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
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……../21.03.2017

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 21.03.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna Martie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.74/16.03.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.49 din 16.03.2017 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.50 din 16.03.2017.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind d-l Robaciu Gheorghe.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela si domnul viceprimar Marin
Cornel, lipsind domnul primar. Presedinte de sedinta este d-na Robu Ioana.
In deschiderea sedintei, doamna presedinte supune aprobarii Consiliului Local ordinea de zi a
sedintei care cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind modificarea 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
2. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.28/05.04.2016 referitoare la 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;
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 modificarea 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
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.
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local modificarea H.C.L.
nr.119/29.10.2015.
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 modificarea H.C.L. nr.28/05.04.2016 referitoare la
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 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.
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local modificarea H.C.L.
nr.28/05.04.2016.
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.
Doamna presedinte de sedinta declara inchisa sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Robu Ioana

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
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……../18.08.2017

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 18.08.2017, 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.199/10.08.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.230 din 10.08.2017 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.231 din 10.08.2017.
La sedinta de consiliu participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind d-nii Gurgui Stan Alexandru si Robaciu Gheorghe.
La lucrarile sedintei participa d-ra Nastase Diana, domnul viceprimar Marin Cornel, si domnul
primar Galbinasu Marian. Presedinte de sedinta este d-nul Poteleanu Vasile desemnat prin H.C.L.
nr.37/22.06.2017.
In deschiderea sedintei, domnul presedinte 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, Trimestrul III.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
2. Proiect de hotarare privind mentinerea alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta
Proiectului ,,Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentattiei de atribuire
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a
S.C.Raja S.A. Constanta in perioada 2014-2020.’’
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unor imobile-teren apartinand
domeniului public al comunei Corbu in vederea realizarii investitiei din cadrul ,,Proiectului
Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C.Raja S.A.
Constanta in perioada 2014-2020.’’
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Asociatia Centrul Cultural
Corbu a unui imobil (constructie si teren aferent) situat in comuna Corbu, str.Principala nr.23,
judetul Constanta, in vederea desfasurarii activitatii specifice acestei asociatii.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantari din bugetul
comunei Corbu, pentru activitati sportive organizate in baza Legii nr.69/2000-legea educatiei
fizice si sportului.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive ,,Litoral Corbu’’
pentru activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal in anul 2017.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii cheltuielilor ocazionate de deplasarea
in Portugalia a domnului Marin Cornel in vederea participarii la Forumul CIVITAS organizat in
Portugalia, Zona Metropolitana Lisabona-localitatea Tores Vedras ce va avea loc in perioada 26-

30 septembrie 2017.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de novare
nr.6322/05.09.2012 incheiat intre S.C. 2NA FARM SRL si Primaria comunei Corbu.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
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 rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu, Trimestrul III.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul 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.
D-l Scarlat Marian –referitor la cheltuielile materiale pentru invatamant –din devizul scolii
rezulta suma de 40.000 lei, aprovizionarea cu lemne -9.000 lei.
Domnul primar-banii pentru scoala anual sunt alocati aproximativ 200.000 lei, pentru aceasta
etapa ei au niste sume care acopera cheltuielile cu materialele si reparatiile, urmand ca daca nu se
incadreaza pentru vidanjare si material lemnos sa fie suplimentata aceasta suma.
D-l viceprimar intervine si arata ca banii de la stat se aloca in functie de numarul de copii.
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local aprobarea rectificarii
bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu, Trimestrul III.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
2. Proiect de hotarare privind mentinerea alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii
aferenta Proiectului ,,Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentattiei
de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in
aria de operare a S.C.Raja S.A. Constanta in perioada 2014-2020.’’
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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 adresa S.C. RAJA S.A. nr.22237/16.03.2017 inregistrata la Primaria
comunei Corbu sub nr.1925/16.03.2017 precum si H.C.L. nr.134/30.01.2014 prin care a fost
aprobata alocarea din bugetul local a contributiei UAT Corbu la finantarea Proiectului de asistenta
tehnica care va pregati proiectul de investitii POS Mediu 2014-2020.
In temeiul prevederilor art.20 lit.f), h) j) si art.44 alin.1) ale Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale, actualizata coroborate cu cele ale Legii nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, actualizata, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare
cu apa si de canalizare, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2) lit.,,d’’ si alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local mentinerea alocarii din
bugetul local a valorii cofinantarii aferenta Proiectului ,,Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de
Finantare si a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apa si apa uzata in aria de operare a S.C.Raja S.A. Constanta in perioada 2014-2020.’’

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 darea in folosinta gratuita a unor imobile-teren apartinand
domeniului public al comunei Corbu in vederea realizarii investitiei din cadrul ,,Proiectului
Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C.Raja S.A.
Constanta in perioada 2014-2020.’’
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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 adresa S.C. RAJA S.A. nr.65701/02.08.2017 inregistrata la Primaria
comunei Corbu sub nr.5947/07.08.2017 precum si H.C.L. nr.16/27.04.2017 privind actualizarea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu;
In temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, actualizata
coroborate cu cele ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata, ale
Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, actualizata;
In conformitate cu art.866 si art.874 din Legea nr.287/2009 republicata privind Codul Civil,
actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.1) alin.2) , alin.6) pct.14 si alin.9) si art.45 alin.1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local darea in folosinta gratuita
a unor imobile-teren apartinand domeniului public al comunei Corbu in vederea realizarii
investitiei din cadrul ,,Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in
aria de operare a S.C.Raja S.A. Constanta in perioada 2014-2020.’’
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 transmiterea in folosinta gratuita catre Asociatia Centrul
Cultural Corbu a unui imobil (constructie si teren aferent) situat in comuna Corbu,
str.Principala nr.23, judetul Constanta, in vederea desfasurarii activitatii specifice acestei
asociatii.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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 adresa Centrului Cultural Corbu nr.37/12.06.2017 inregistrata la Primaria
comunei Corbu sub nr.4376/15.06.2017;
In conformitate cu dispozitiile art.124 din Legea 215/2001, republicata, legea administrației
publice locale, actualizata;
D-l Scarlat Marian- centrul sa fie degrevat de cheltuielile cu utilitatile (apa, energie electrica).
D-l Criveanu Jan –prin contractul de comodat care se va incheia, asociatia este obligata sa
intretina centrul.
D-l primar –asociatia are obligatia de a intretine spatiul.
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local transmiterea in folosinta
gratuita catre Asociatia Centrul Cultural Corbu a unui imobil (constructie si teren aferent) situat in
comuna Corbu, str.Principala nr.23, judetul Constanta, in vederea desfasurarii activitatii specifice
acestei asociatii.

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 Regulamentului privind acordarea de finantari din
bugetul comunei Corbu, pentru activitati sportive organizate in baza Legii nr.69/2000-legea
educatiei fizice si sportului.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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.18^1 alin.2), alin.3), alin.4), art.67^1 alin.3) , art.69 alin.1) si
art.18 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.4) lit.a) alin.6) lit.a) pct.6; art.45 alin.1) si art.115 alin.1) lit.b)
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local aprobarea Regulamentului
privind acordarea de finantari din bugetul comunei Corbu, pentru activitati sportive organizate in
baza Legii nr.69/2000-legea educatiei fizice si sportului.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive ,,Litoral
Corbu’’ pentru activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal in anul 2017.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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.
In conformitate cu prevederile art.3 alin.1), art.18^1; art.67^1 alin.3) si art.69 alin.1) din
Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000, actualizata;
Tinand cont de H.C.L. nr.13/24.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului Local Corbu pe anul 2017;
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 Consiliului Local aprobarea sustinerii
financiare a Asociatiei Sportive ,,Litoral Corbu’’ pentru activitatile sportive desfasurate de echipa
de fotbal in anul 2017, prin alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local.
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 acoperirii cheltuielilor ocazionate de deplasarea in
Portugalia a domnului Marin Cornel in vederea participarii la Forumul CIVITAS organizat
in Portugalia, Zona Metropolitana Lisabona-localitatea Tores Vedras ce va avea loc in
perioada 26-30 septembrie 2017.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;

Domnul 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 invitatia Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana
Constanta nr.900/08.08.2017 inregistrata la Primaria Corbu cu nr.6035/10.08.2017.
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,
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local aprobarea acoperirii
cheltuielilor ocazionate de deplasarea in Portugalia a domnului Marin Cornel in vederea
participarii la Forumul CIVITAS organizat in Portugalia, Zona Metropolitana Lisabona-localitatea
Tores Vedras ce va avea loc in perioada 26-30 septembrie 2017.
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 prelungirii valabilitatii contractului de novare
nr.6322/05.09.2012 incheiat intre S.C. 2NA FARM SRL si Primaria comunei Corbu.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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 cererea S.C. 2NA FARM SRL inregistrata la Primaria Corbu cu
nr.6069/11.08.2017.
In baza dispozitiilor Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, 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,
Tinand cont de prevederile legale, se propune Consiliului Local aprobarea prelungirii
valabilitatii contractului de novare nr.6322/05.09.2012 incheiat intre S.C. 2NA FARM SRL si
Primaria 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.
In continuare, se trece la Capitolul -Diverse.
1. Cererea d-lui Cocosila Stefan de a efectua un P.U.Z. in parcela A 538/7 cu suprafata de 0,5 pe
cheltuiala proprie se aproba in unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinta declara inchisa sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Poteleanu Vasile

INTOCMIT,
Nastase Diana
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Nr.305/08.09.2017

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 08.09.2017, 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.208/01.09.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.267 din 01.09.2017 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.268 din 01.09.2017.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Robaciu Gheorghe.
La lucrarile sedintei participa d-na secretar, domnul viceprimar Marin Cornel, domnul primar
Galbinasu Marian si in calitate de invitati reprezentantii S.C. Black Sea Oil& Gas S.R.L.: d-na
Oana-Alexandra Ijdelea, d -ul Michael Douglas.
Presedinte de sedinta este d-nul Poteleanu Vasile desemnat prin H.C.L. nr.37/22.06.2017.
In deschiderea sedintei, domnul Marin Cornel arata ca invitatii au parcurs toate etapele pentru
intocmirea PUZ ce are ca obiect Autorizatie de construire conducta subterana pentru transport de
gaze naturale (Tronson de legatura), in sedinta de astazi fiind pe ordinea de zi proiectul de hotarare
pentru aprobarea PUZ. Mai arata ca suntem parteneri si ne gandim la sustinere reciproca pentru
racordarea comunei Corbu la reteaua de gaze naturale, studiul de fezabilitate este gata, ANRE a
recomandat faptul ca trebuie incluse in proiect toate localitatile, va fi prins si satul Vadu, mai putin
Luminita.
In continuarea sedintei, se da cuvantul invitatilor pentru a aduce la cunostinta consilierilor
stadiul in care au ajuns cu obiectivul de investitii.
Reprezentantul S.C. Black Sea Oil& Gas S.R.L multumeste Consiliului Local Corbu pentru
invitatia primita si este recunoscator pentru sprijinul acordat. Este de acord ca trebuie sa fim
parteneri in acest proiect mai sunt probleme de rezolvat, trebuie finalizata pregatirea documentatiei
tehnice, proiectarea este aproape gata, mai trebuie luate aprobarile pentru partea de activitate din
mare, relatia cu Transgaz trebuie finalizata, mai trebuie vandut si gazul, trebuie gasit un
cumparator.
Cea mai mare provocare este parcurgerea procesului de reglementare si autorizare a proiectului,
trebuie procedura de avizare pe partea de mare care este o procedura noua pentru Romania, este
primul proiect de acest gen si apare cate o problema pe care nu au prevazut-o.
De exemplu, conform APM Constanta trebuie obtinuta o aprobare de la Bulgaria si Ucraina pe
protectia mediului. De asemenea, la nivelul Guvernului se urmareste cu interes modul cum se
desfasoara proiectul.
Domnul primar intreaba daca au probleme cu proprietarii de teren pe unde va trece conducta.
D-na Oana-Alexandra Ijdelea- sunt probleme cu terenurile care se suprapun cu Romsilva. Au
discutat la Minister si se va gasi o solutie in acest sens, iar Transgaz va discuta cu proprietarii
pentru traversarea conductei, referitor la terenuri.
D-na Ijdelea explica ca pana la statia de tratare a gazelor nu va exista nici o conducta
supraterana, sunt conducte subterane.
D-ul Michael Douglas intervine si arata ca trebuie discutat referitor la extinderea retelei de
distributie gaze naturale si vrea sa ne ajute in toate modalitatile, inclusiv pe partea de experti

tehnici, juridic, au relatii bune cu ANRE. Mai arata ca este evident de ce comuna Corbu doreste
gaze, sunt atatea conducte de gaze pe teritoriul comunei Corbu care insa pleaca in sistemul national
de transport.
Domnul primar –deja ne-au ajutat, ii multumeste pe aceasta cale doamnei Oana Ijdelea pentru
sprijinul acordat.
Domnul viceprimar intreaba consilierii daca au intrebari de adresat invitatilor.
Domnul Murariu Stelica –mentioneaza ca nu doreste ingradirea in viitor a accesului la plaja, noi
votam viitorul nu doar prezentul.
Doamna Oana Ijdelea-legal, fiind vorba de constructii subterane, nu se instituie coeficienti de
urbanism, ei fac PUZ pentru ca la Corbu nu e aprobat un PUG, altfel ei nu mai aveau nevoie de
PUZ. Nu vor fi restrictii cu privire la folosirea suprafetei de teren, nu se ingradeste liberul acces,
conducta va fi supravegheata.
Doamna Ijdelea mai arata ca ARBDD au tot felul de planuri pentru organizarea activitatii pe
plaja, ei pot spune unde se poate face turism, unde nu se poate, ei ne dau acordul.
Domnul primar -la finalizarea constructiei Statiei de tratare a gazelor, perimetrul trebuie sa fie
plin de verdeata, copaci, spatiu verde pentru ca zona e putin dezolanta urmare a fostului IMR nu
vrem sa mai adaugam inca un element de ariditate.
D-na Ijdelea raspunde ca 50% din teren va fi spatiu verde iar imprejmuirea exterioara va avea o
perdea forestiera, se vor planta in acest sens copaci maturi.
Mai mentioneaza ca au alt tip de gaz fata de Petrom, terminalul va arata diferit fata de cel de
la Rompetrol, se va vedea foarte putin datorita perdelei de vegetatie.
Invitatii multumesc inca o data pentru sprijinul acordat si parasesc sala de sedinta.
Domnul Marin Cornel vine cu propunerea ca sa facem sedintele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local in aceeasi zi cu sedinta ordinara/extraordinara de Consiliu local.
Urmare a supunerii la vot a propunerii, se decide in unanimitate de voturi ca la ora 13,00 sa
aiba loc sedinta comisiei de specialitate iar la ora 14,00 sa aiba loc sedinta ordinara/extraordinara.
In deschiderea sedintei, domnul presedinte supune aprobarii Consiliului Local 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 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
3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului:
,,P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Autorizatie de construire conducta subterana pentru transport de
gaze naturale (Tronson de legatura) in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta - initiator
Black Sea Oil & Gas S.R.L. (,, BSOG’’).
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic Zonal + Regulament
Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- Introducere in intravilan (trup izolat)parcelare teren ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) –initiator Runcan Virgil prin
reprezentant Pirlea Laurentiu Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic Zonal+ Regulament
Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul –,, Introducere in intravilan (trup izolat) –
Statie de tratare a gazelor –Proiectul de dezvoltare gaze naturale Midia’’ in extravilanul comunei
Corbu, judetul Constanta – initiator Black Sea Oil & Gas S.R.L. (,, BSOG’’).
Initiator-Galbinasu Marian-primar;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.122/13.11.2014 referitoare la
rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991,
republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin contract.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc din
domeniul public al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
9. 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;
10. 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 alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de secretarul
comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
D-l Marin Cornel il propune pe domnul Visan Gheorghe si se supune la vot propunerea d-lui
viceprimar.
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 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 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.
Domnul Poteleanu Vasile arata ca mai sunt persoane interesate sa concesioneze teren la
Luminita, sunt depuse cereri in acest sens. D-na secretar- se va verifica la Compartimentul
Urbanism daca exista cereri inregistrate in acest sens.
Având în vedere solicitările depuse în temeiul art.15 lit.,,c” din Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
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 prevederile legale, se propune 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, conform anexei la proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 1
abţinere (Poteleanu Vasile) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului: ,,P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Autorizatie de construire conducta subterana
pentru transport de gaze naturale (Tronson de legatura) in extravilanul comunei Corbu,
judetul Constanta - initiator Black Sea Oil & Gas S.R.L. (,, BSOG’’).
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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 avizul prealabil de oportunitate aferent proiectului: ,,P.U.Z.-Plan Urbanistic
Zonal – Autorizatie de construire conducta subterana pentru transport de gaze naturale –Tronson
de legatura in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta – beneficiar Black Sea Oil & Gas
S.R.L. (,, BSOG’’).
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 –Autorizatie de construire conducta subterana
pentru transport de gaze naturale (Tronson de legatura) in extravilanul comunei Corbu, judetul
Constanta - initiator Black Sea Oil & Gas S.R.L. (,, BSOG’’), 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 documentatiei de Plan Urbanistic Zonal +
Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- Introducere in intravilan
(trup izolat)- parcelare teren ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) –initiator
Runcan Virgil prin reprezentant Pirlea Laurentiu Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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.
Având în vedere H.C.L. nr.46/07.07.2016 privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate
aferent proiectului: Intocmire P.U.Z.- pentru obiectivul- Introducere in intravilan (trup izolat)parcelare teren ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) – initiator Runcan Virgil prin
reprezentant Pirlea Laurentiu Cristian.
In conformitate cu prevederile art. 27^1 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.30/04.08.2017 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 Ordinului nr.176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de
elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal, actualizat;
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 prevederile legale, se propune aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic
Zonal + Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- Introducere in intravilan
(trup izolat)- parcelare teren ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) –initiator Runcan
Virgil prin reprezentant Pirlea Laurentiu Cristian, 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.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic Zonal+
Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul –,, Introducere in intravilan
(trup izolat) –Statie de tratare a gazelor –Proiectul de dezvoltare gaze naturale Midia’’ in
extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta – initiator Black Sea Oil & Gas S.R.L. (,,
BSOG’’).
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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.
Având în vedere H.C.L. nr.80/28.10.2016 privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate
aferent proiectului: Intocmire P.U.Z.- ,, Introducere in intravilan (trup izolat) –Statie de tratare a
gazelor –Proiectul de dezvoltare gaze naturale Midia’’ in extravilanul comunei Corbu, judetul
Constanta - beneficiar Black Sea Oil & Gas S.R.L. (,, BSOG’’).
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.18/05.07.2017 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 prevederile legale, se propune aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic
Zonal+ Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul –,, Introducere in
intravilan (trup izolat) –Statie de tratare a gazelor –Proiectul de dezvoltare gaze naturale Midia’’
in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta – initiator Black Sea Oil & Gas S.R.L. (,,
BSOG’’), conform anexei la proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea 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 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.
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.b) art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile 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 propune aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare
efectuate asupra unor terenuri care fac parte din 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 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 completarii H.C.L. nr.122/13.11.2014 referitoare
la 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 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 H.C.L. nr.122/13.11.2014 referitoare la rezilierea unor contracte de
concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii
publicatiilor asumate prin contract.
In temeiul prevederilor art.29 alin.1) din Legea nr.7/1996-legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, republicata si actualizata;
In conformitate cu dispozitiile art.36 alin.2 lit.c) ;art.45 alin.(1), 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 completarii H.C.L.
nr.122/13.11.2014 in sensul ca la pozitia nr.1 din anexa se va completa cu suprafata de 300 mp,
lot 20, zona F- Islaz avand numar cadastral 109367 si numar carte funciara 109367.
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 completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
din domeniul public al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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. 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); art.115 alin.1) lit.,,b’’ si art.120 din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,

Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea completarii inventarului bunurilor
care alcatuiesc din domeniul public al comunei Corbu, judeţul Constanţa, conform anexei.
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 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 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.
In conformitate cu dispozitiile art.15 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,
Având in vedere prevederile 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 prevederile legale, se propune rezilierea unor contracte de concesiune atribuite
in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor
asumate prin contract conform anexei.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
In continuare, se trece la capitolul ,, Diverse’’
1. Cererea d-nei Dumitrascu Mariana prin care solicita concesionarea terenului de 906 mp situat
in comuna Corbu-fostul Peco.
Urmare a dezbaterilor se propun doua variante sa vindem terenul sau sa il concesionam- a
doua optiune, Consiliul Local este interesat sa vanda terenul, nu sa il concesioneze.
1. Cererea d-lui primar prin care aduce la cunostinta consiliului local situatia d-nei Jalba
Niculina si solicita acordarea unui ajutor de urgenta de 1.500 lei.
Urmare a supunerii la vot se aproba in unanimittae de voturi.
Domnul presedinte de sedinta declara inchisa sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Poteleanu Vasile

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
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
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Nr.67/24.03.2017

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 24.03.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna Martie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.78/20.03.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.59 din 20.03.2017 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform anuntului nr.60 din 20.03.2017.
La sedinta de consiliu participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind d-nii consilieri Robaciu Gheorghe si Mocanu Daniel.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, d-ul viceprimar Marin Cornel
si domnul primar Galbinasu Marian. Mai participa in calitate de invitati Pandelas Ramona
reprezentant al S.C. Sennior Accounting S.R.L. si d-l Rotaru Valentin.
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 bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
Corbu pe anul 2017.
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 extravilan in suprafata de 7400 mp situat in
parcela A 28.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
Local Corbu pe anul 2017.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul primar ia cuvantul si explica consilierilor ca fara buget nu putem face nimic: incheia
contracte, organiza licitatii publice, achizitii, avem un buget mic, de asemenea, gradul de colectare
a impozitelor si taxelor este mic. S-a taiat tot ce s-a putut taia pentru a ne putea incadra in buget,
daca colectarea este mare, se va face rectificare de buget. Mai arata ca de la 70% gradul de
colectare in perioada 2007-2008 a scazut foarte mult.
De asemenea, sunt foarte multe cheltuieli curente: papetarie, iluminat, reparatii autovehicule,
scoala, combustibil, etc.
S-au deschis masurile de finantare pe ITI Delta Dunarii si se vor depune doua proiecte:
reabilitarea si modernizarea a 14 strazi intravilane si a 5 drumuri de exploatare,
in data de
28.03.2017 vedem daca se aproba, de asemenea si Caminul Cultural este in lucru, iar la C.N.I. s-a

depus documentatia pentru reabilitare Gradinita nr.2 in valoare de 880.000 lei (dotari,
echipamente).
Mai aduce la cunostinta consilierilor ca urmeaza vechea Gradinita, se are in vedere realizarea
unui Centru de zi pentru copii si batrani.
De asemenea, Farmacia de la Vadu, Corpul vechi al Scolii 2 se vor reabilita tot cu fonduri
europene prin proiecte depuse pe ITI Delta Dunarii.
D.J. 226 de la podul mic pana la Mihai Viteazu urmeaza sa fie reabilitat, s-au facut propuneri
de marire prin crearea de noi benzi de circulatie, subtraversari pe str.Morii, Postei, Ogorului, la
Bran pentru a avea mai multe puncte de preluare a apei pluviale. S-au propus sa se faca refugii,
largire cu inca o banda acolo unde este posibil depinde de ce depun beneficiarii.
Pe ITI Delta Dunarii sunt alocati 178 mil.euro spune domnul Visan Gheorghe.
Domnul primar mai arata ca nu avem arierate la finalul anului 2016 pentru ca altfel se blocau
toate platile, am evitat sa ne imprumutam de la banci, sa luam credite.
In continuare, d-ul Rotaru Valentin prezinta lista de investitii care se afla in derulare-drumurile.
Domnul viceprimar propune sa prindem amenajarea Vaii Caraharman pe proiecte ITI Delta
Dunarii, insa d-l Rotaru spune ca proiectul nu este eligibil, nu se dau bani pentru asemenea
proiecte.
Domnul Criveanu Jean propune sa se trimita instiintari pentru rau-platnici, sa se treaca la
executari silite, sa se faca popriri pana se va ajunge la punerea de sechestru pe casa.
Doamna Pandelas Ramona prezinta bugetul detaliat pe Scoli, persoane fizice si juridice.
In Raportul ce sta la baza proiectului de hotarare s-au trecut sumele venite in buget din cotele
TVA, asistenti, asistenti personali, sumele necesare pentru cofinantarea proiectelor. Trebuie sa
asiguram transportul, efectuarea de analize medicale, transportul copiilor la olimpiade, concursuri.
Domnul viceprimar propune sa sustinem asociatiile sportive, avem 3 echipe sportive, toate cer
bani de la Primarie. Sa dam bani la echipa Litoral Corbu, insa d-l Scarlat Marian spune sa dam
bani si la Seniori si la Juniori. Sa se uneasca toti intr-o asociatie.
Se hotaraste in unanimitate ca pentru Capitolul Sport sa fie alocata suma de 40.000 lei. De
asemenea, asistentii personali sunt multi si sunt cheltuieli mari cu ei, putem solicita bani de la
Consiliul Judetean.
Invitatii parasesc sala de sedinta si se supune la vot proiectul de hotarare privind bugetul de
venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu pe anul 2017.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 2 voturi ,,împotrivă” (Scarlat marian si Luminare Vasile) din cei 13 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 extravilan in suprafata de 7400 mp
situat in parcela A 28.
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 Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de
dezmembrare intocmit de S.C. TOPOCAD SERV SRL pentru imobilul situat in comuna Corbu,
parcela A 28, avand numar cadastral 114259.
In temeiul prevederilor art. 879 alin.2) şi art. 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicata si actualizata coroborate cu cele ale Ordinului nr. 700/09.07.2014, actualizat privind
aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară, actualizat,

şi ale Legii nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
In conformitate cu dispozitiile art.36 alin.(2) lit "c" coroborat cu alin.(5) lit.b şi ale 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 propune aprobarea si insusirea Planului de
amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul extravilan in
suprafata de 7400 mp situat in parcela A 28.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Robu Ioana

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela

ROMÂNIA
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Nr........../11.10.2017

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 11.10.2017, 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.238/04.10.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.308 din 04.10.2017 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform Anuntului nr.309 din 04.10.2017.
La sedinta de consiliu participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, d-ul viceprimar Marin Cornel
si domnul primar Galbinasu Marian.
In deschiderea sedintei, domnul presedinte Visan Gheorghe, desemnat prin H.C.L.
nr.57/08.09.2017 supune aprobarii Consiliului Local ordinea de zi a sedintei care cuprinde
urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al
domnului Robaciu Gheorghe si declararea vacanta a locului de consilier local al acestuia.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. 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) -beneficiari Primaria comunei Corbu si Consiliul Local
Corbu prin investitori particulari, mandatar Pirlea Laurentiu Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism -Plan Urbanistic Zonal +
Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- ,,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’’, parcelele A 575/1-3, A 575/11-18, A 577/4a-19, A 57913-26, A 610/20-21,
Ps 596 si Nn 594 in suprafata totala de 928.220 mp, beneficiar Consiliul Local al comunei Corbu,
prin initiatori particulari.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului colectiv de munca incheiat intre functionarii
publici din cadrul Primariei comunei Corbu reprezentati de doamna Brabete Ioana, presedintele
nucleului sindical si Primaria comunei Corbu reprezentata prin domnul Primar, Galbinasu Marian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul IV, anul 2017.
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)’’, parcela A 538/10 in suprafata de 5.000 mp- beneficiari

Primaria comunei Corbu si Consiliul Local Corbu prin investitor particular Roman Ecaterina,
mandatar Pirlea Laurentiu Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Corbu
care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
8. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local si
implicit de Viceprimar al comunei Corbu al domnului Marin Cornel.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local
al domnului Robaciu Gheorghe si declararea vacanta a locului de consilier local al acestuia.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Referatul constatator semnat de
secretarul comunei Corbu si de primarul comunei si arata ca comisiile de specialitate au acordat
aviz favorabil proiectului
Domnul Marin Cornel propune ca acest proiect de hotarare sa fie adoptat prin vot secret, se
aproba in unanimitate propunerea domnului viceprimar.
Domnul Scarlat Marian explica ca acest proiect de hotarare nu trebuie sa fie votat, Consiliul
Local trebuind doar sa ia act de situatia aparuta si sa emita hotararea de Consiliu Local fara a mai
fi supusa aprobarii Consiliului Local.
In urma dezbaterilor, se va supune la vot proiectul de hotarare, prin vot secret. Doamna
secretar paraseste sala de sedinta pentru a pregati buletinele de vot.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” 4 ,,
abţineri’’ (Scarlat Marian, Murariu Stelica, Mocanu Daniel si Luminare Vasile) şi 0 voturi
,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent
proiectului: ,, P.U.Z.- Plan Urbanistic Zonal –Introducere in intravilan (trup izolat) si
parcelare teren –ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente) -beneficiari Primaria
comunei Corbu si Consiliul Local Corbu prin investitori particulari, mandatar Pirlea
Laurentiu Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul 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.
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) -beneficiari Primaria comunei
Corbu si Consiliul Local 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.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism- Plan Urbanistic Zonal
+ Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- ,,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’’, parcelele A 575/1-3, A 575/11-18, A
577/4a-19, A 57913-26, A 610/20-21, Ps 596 si Nn 594 in suprafata totala de 928.220 mp,
beneficiar Consiliul Local al comunei Corbu, prin initiatori particulari.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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.
Domnul primar le ureaza succes investitorilor, le doreste sa ii ajute Dumnezeu, sa le dea forta
pentru a realiza fiecare ceea ce si-a propus.
Tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea documentatiei de urbanism Plan
Urbanistic Zonal + Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- ,,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’’.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru” 2 ,,
abţineri’’(Marin Cornel si Scarlat Marian) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi
din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului colectiv de munca incheiat intre
functionarii publici din cadrul Primariei comunei Corbu reprezentati de doamna Brabete
Ioana, presedintele nucleului sindical si Primaria comunei Corbu reprezentata prin domnul
Primar, Galbinasu Marian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul 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.
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 rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul IV, anul 2017.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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.
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 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)’’, parcela A 538/10 in
suprafata de 5.000 mp- beneficiari Primaria comunei Corbu si Consiliul Local Corbu prin
investitor particular Roman Ecaterina, mandatar Pirlea Laurentiu Cristian.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul 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.
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 desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei
Corbu care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe
Lazar’’ Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare 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.
In urma dezbaterilor, se propun domnii consilieri Nistorache Nicusor si Poteleanu Vasile sa
faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 14 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
8. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local
si implicit de Viceprimar al comunei Corbu al domnului Marin Cornel.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Referatul constatator semnat de
secretarul comunei Corbu si de primarul comunei
Domnul primar arata ca Institutia Prefectului-judetul Constanta a trimis 3 adrese pentru
incetarea mandatului domnului Marin Cornel, iar in ultima solicita sa numim si urmatorul membru
supleant pentru a fi validat in functia de consilier local.
Domnul Marin Cornel aduce la cunostinta consiliului local ca isi va depune demisia, indiferent
de rezultatul votului el va pleca din Primarie.
Domnul primar- domnul Marin Cornel va face cum va crede de cuviinta, e o chestiune doar
de timp si mai arata ca este regretabil unde s-a ajuns, sunt 3 persoane plecate din P.N.L. care
actioneaza cu patima si razbunare.
Domnul Scarlat Marian citeste Decizia I.C.C.J. nr.153/2016 si spune ca legiuitorul a spus ca
se ia act de situatia aparuta, deci proiectul de hotarare nu se supune la vot, iar din momentul
ramanerii definitive a sentintei penale, domnul Marin Cornel nu mai are statutul de ales local, nu
se da hotarare de consiliu local.
Domnul primar si doamna secretar aduc la cunostinta consiliului local ca, conform legii, toate
mandatele de consilier local inceteaza de drept prin hotarare de consiliu local care se supune la
vot, astfel s-a procedat pana acum si nici o hotarare de consiliu nu a fost notificata de Institutia
Prefectului.
Domnul Murariu Stelica explica ca dansul a fost vicepresedinte la partid si trebuie supus
votarii proiectul de hotarare.
Domnul Scarlat Marian citeste Sentinta penala si se intreaba de ce Marin Cornel doreste sa
ramana in postul de viceprimar 2-3 zile.
In urma dezbaterilor, se hotaraste cu 10 voturi ,,pentru’’ ca proiectul sa fie adoptat prin vot
secret.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost respins cu 10 voturi ,,impotriva” si
4 ,,abţineri’’ (Scarlat Marian, Murariu Stelica, Mocanu Daniel si Luminare Vasile) din cei 14
consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în funcţie.

In continuarea sedintei, se trece la Capitolul ,,Diverse’’.
1. Cererea S.C. MIDIA INTERNATIONAL S.A. inregistrata la Primaria Corbu cu
nr.7479/03.10.2017 prin care solicita concesionarea/cumpararea/ unui lot de aproximativ 300 mp
in parcela Np 623 pentru realizarea unui bransament la gaze.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi solicitarea, conform prevederilor
legale.
2. Domnul presedinte citeste si adresa d-lui Poteleanu Vasile inregistrata la Primaria Corbu cu
nr.7781/11.0.2017 prin care aduce la cunostinta Consiliului Local despre situatia unei cladiri
degradate din satul Luminita care reprezinta un focar de infectie si de pericol pentru locuitorii din
zona.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Visan Gheorghe
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Nr. 46/27.02.2017

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 23.02.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna Februabrie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.57/17.02.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.24 din 17.02.2017 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform Anuntului nr.25 din 17.02.2017.
La sedinta de consiliu participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnii Orasanu Stefania-Larisa si Poteleanu Vasile.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, d-ul viceprimar Marin Cornel
si domnul primar Galbinasu Marian.
In deschiderea sedintei, doamna presedinte Robu Ioana, desemnata prin H.C.L.
nr.99/24.11.2016 supune aprobarii Consiliului Local ordinea de zi a sedintei care cuprinde
urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
(DALI) precum si instrumentarea si implementarea proiectului “Modernizare si dotare Gradinita
Nr.2, in comuna Corbu, judetul Constanta” pe Programul National de Dezvoltare Rurala 20142020 Sub-Masura 7.2 -Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara micaComponenta- Infrastructura educationala si sociala.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
2. 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;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului – teren
in suprafata de 37500 mp situat in extravilanul comunei Corbu, parcela A 6/36.
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 acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei
Locale de Fond Funciar .
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. 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;

7. 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;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata
de interes public local cu asociat unic Consiliul Local Corbu.
Initiator-Scarlat Marian-consilier local;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea infiinţarii Sistemului de distribuţie gaze naturale în
comuna Corbu, judetul Constanta”.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in suprafata de 962 mp situat in
comuna Corbu, str.Satu Nou nr.6, care face parte din domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
12. Diverse.
Domnul consilier Scarlat Marian, initiatorul proiectul de hotarare aflat la pct.8 pe ordinea de
zi a sedintei anunta ca retrage acest proiect de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventie (DALI) precum si instrumentarea si implementarea proiectului “Modernizare si
dotare Gradinita Nr.2, in 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 intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii, se supune la vot 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.
2. 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
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de

Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii si tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea ,,PLANULUI
DE ACTIUNI SI DE LUCRARI DE INTERES LOCAL‘’ pentru beneficiarii Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, actualizata.
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 si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului
– teren in suprafata de 37500 mp situat in extravilanul comunei Corbu, parcela A 6/36.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii si tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea si insusirea
lucrarii de dezmembrare a imobilului – teren in suprafata de 37500 mp situat in extravilanul
comunei Corbu, parcela A 6/36.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
4. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul
art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate
prin contract.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii si tinand cont de prevederile legale, se propune rezilierea unor contracte
de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita
nerespectarii publicatiilor asumate prin contract, conform anexei.
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 acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei
Comisiei Locale de Fond Funciar .
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii si tinand cont de prevederile legale, se propune acordarea avizului
Consiliului Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar .
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în

funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea 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 intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii si tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea insusirii unor
rapoarte de evaluare asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu,
conform anexei.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 1
abţinere (Luminare Vasile) şi 1 vot ,,împotrivă” (Scarlat Marian) din cei 13 consilieri prezenţi din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie.
7. 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 intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii si tinand cont de prevederile legale, se propune 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, conform anexei.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea infiinţarii Sistemului de distribuţie gaze naturale
în comuna Corbu, judetul Constanta”.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Domnul Marin Cornel arata ca a vorbit cu diferiti consultanti pentru intocmirea studiului de
fazabilitate, din 4 firme a gasit o firma care sa faca studiul, dar mai intai trebuie aprobata cota de
gaze apoi se va realiza S.F. Intocmirea S.F. costa 9.000 euro fara T.V.A., saptamana viitoare va
merge la Congaz si OMV Petrom sa gaseasca gura de unde sa ne racordam la gaze, care este
undeva la 10 km de Sibioara.
Domnul viceprimar-trebuie sa vedem daca OMV ne da acordul sa ne legam de ei, este cea mai
buna cale de a aduce gazele in comuna Corbu. Mai precizeaza ca statia nu costa foarte mult, intre
15.000-20.000 euro, noi vom realiza santul si il vom astupa apoi pe cheltuiala noastra. La pod la
Midia se afla a -3a gura de captare, dar este mica si nu ajunge presiunea la Corbu.
Nemaifiind alte discutii si tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea
infiinţarii Sistemului de distribuţie gaze naturale în comuna Corbu, judetul Constanta”

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare
a imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in suprafata de 962 mp
situat in comuna Corbu, str.Satu Nou nr.6, care face parte din domeniul privat al comunei
Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii si tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea si insusirea
Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul
intravilan in suprafata de 962 mp situat in comuna Corbu, str.Satu Nou nr.6, care 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.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Doamna presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii si tinand cont de prevederile legale, se propune aprobarea suplimentarii
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta,
conform anexei.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 0
abţineri şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 13 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie.
In continuarea sedintei, se trece la Capitolul ,,Diverse’’.
1. Cererile d-lor Visan Gheorghe, Robaciu Victor, Luminare Vasile si Ruta Daniel Gabriel
inregistrate la Primaria Corbu prin care solicita cumpararea bunurilor imobile pe care le detin in
baza contractelor de concesiune.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi solicitarile, urmand a se intocmi
rapoartele de evaluare conform prevederilor legale.
2. Se prezinta Consiliului Local Raportul de evaluare a implementarii legii nr.52/2003 pentru anul
2016 precum si Raportul primarului comunei Corbu asupra situatiei gestionarii bun urilor conform
art.122 si art.63 din Legea nr.215/2001, republicata pentru anul 2016.
3. Doamna presedinte citeste si Raportul semestrial nr.20/03.01.2017 intocmit de d-na Brabete

Ioana prin care aduce la cunostinta Consiliului Local situatia asistentilor personali si a persoanelor
indemnizate.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Robu Ioana
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Sotreanu Mirela
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Nr.191/22.06.2017

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 22.06.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Corbu,
judetul Constanta pe luna Iunie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.145/16.06.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.155 din 16.06.2017 si a fost adusa
la cunostinta publica locuitorilor comunei conform Anuntului nr.156 din 16.06.2017.
La sedinta de consiliu participa un numar de 11 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnii Orasanu Stefania-Larisa, Gurgui Alexandru, Luminare Vasile si
Robaciu Gheorghe.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, d-ul viceprimar Marin Cornel
si domnul primar Galbinasu Marian, Raicu Aneta, Rotaru Valentin si in calitate de invitat d-l
Porumb-manager de proiect din partea Raja S.A.
In deschiderea sedintei, domnul presedinte Marin Cornel da cuvantul invitatului.
Domnul Marin Cornel-este vorba de drumurile care trebuie date de noi la Raja SA precum si
de valoarea cofinantarii. Azi nu avem bani la bugetul local, cu confinantarea facem noi putul si
statia de pompare.
Domnul primar- pentru statia de epurare am pus la dispozitie suprafata de 1,5 ha, insa ce facem
cu apa care este in regie proprie, vrem sa fie preluata de Raja si sunt doua probleme: cadastrarea
terenurilor care presupune foarte multi bani pe care noi nu ii avem, avand alte lucrari incepute care
necesita bani.
Domnul primar- o sa vorbim la Consiliul Judetean sa ne dea bani pentru cofinantare.
Domnul Porumb- procedurile sunt complexe, dureaza, sunt achizitii publice de facut. Clar a
inceput sa incarce aplicatia de finantare (documente electronice) pe site-ul Ministerului Dezvoltarii
volumul de documente e foarte mare, numai SF are peste 30.000 pagini.
Aceasta etapa se incheie luna aceasta, in paralel se lucreaza cu consultantul U.E. care verifica
tehnic si conformarea la directivele UE privind asigurarea serviciilor de apa si canalizare catre
cetateni. Au toate sansele sa obtina aprobarea finantarii, la statia de epurare cofinantarea este
platita de Consiliul Judetean
Domnul primar-intreaba daca comuna Corbu poate beneficia de investitie.
Dl Porumb- UAT Corbu va deveni proprietarul final al investitiei, Raja i-a tarifele conform
legii, cu veniturile se vor asigura intretinerea, repararea si dezvoltarea retelelor.
De asemenea, Raja plateste redeventa pentru toata infrastructura pusa la dispozitie, iar statia
de epurare pentru ca deserveste mai multe localitati este de utilitate publica: Corbu, Navodari,
Lumina.
Domnul primar-preluarea apei de la Corbu de Sus in sistemul Raja:?
Domnul Porumb: dl Presura director tehnic a confirmat ca sunt de acord si doresc operarea
retelei de apa Corbu de Sus, iar preluarea e reglementata de contractul de delegare de gestiune. Au
aceasta obligatie prevazuta, trebuie prezentate niste documente, trebuie trecuta in domeniul public
al comunei, Cartea tehnica, trebuie sa aiba intai apa, e legat de continuarea proiectului si nu este
suficienta apa.
D-na Raicu Aneta-avem un Program de conformare trebuie sa cumparam statia de clorinare,

trebuie urgentata preluarea apei. Daca nu se preia repede, nu ne conformam la Directia Sanitara si
ne stopeaza apa.
Dl Porumb-daca nu aprobam cota de finnatare ne retrage din proiect care are val. de 499.000.000
euro, in aplicatie e obligatoriu HCL cu cofinantarea.
Invitatii parasesc sala de sedinta.
In continuarea sedintei, domnul presedinte Marin Cornel, desemnat prin H.C.L.
nr.15/27.04.2017 supune aprobarii Consiliului Local 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 lit.c) ale
Legii nr.50/1991, republicata.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune atribuite in temeiul
art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin
contract.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic Zonal+Regulament
Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- Lotizare sat de vacanta cu specific pescaresc
-1’’ in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, beneficiari S.C. BLEACK SEA
TRANSPORT S.R.L. si Rusu Cristian Ionut.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic Zonal+Regulament
Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- Lotizare sat de vacanta cu specific pescaresc
-3’’ in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta, beneficiari S.C. BLEACK SEA
TRANSPORT S.R.L., Balta Corneliu, Marin Stefan si Georgeta, Zaif Daniel, Ciocan Gabriel.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor
terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu pentru
urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
8. Diverse.
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Se trece la aprobarea suplimentarii ordinii de zi a sedintei cu urmatorul proiect de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta.
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 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 intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 0 ,,
abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 11 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 0 ,,
abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 11 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune atribuite in
temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor
asumate prin contract.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 0 ,,
abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 11 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic
Zonal+Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- Lotizare sat de
vacanta cu specific pescaresc -1’’ in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta,
beneficiari S.C. BLEACK SEA TRANSPORT S.R.L. si Rusu Cristian Ionut.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.

Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” 0 ,,
abţineri’’ şi 1 vot ,,împotrivă” (Scarlat Marian) din cei 11 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. pentru obiectivul- Lotizare sat de
vacanta cu specific pescaresc -3’’ in extravilanul comunei Corbu, judetul Constanta,
beneficiari S.C. BLEACK SEA TRANSPORT S.R.L., Balta Corneliu, Marin Stefan si
Georgeta, Zaif Daniel, Ciocan Gabriel.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” 0 ,,
abţineri’’ şi 1 vot ,,împotrivă” (Scarlat Marian) din cei 11 consilieri prezenţi din totalul de 15
consilieri locali în funcţie.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate
asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul
Constanţa.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 0 ,,
abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 11 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni.
Initiator-Galbinasu Marian-primar
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de secretarul
comunei Corbu si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Domnul Marin Cornel il propune pe dl Poteleanu Vasile si se supune la vot propunerea.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 0 ,,
abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 11 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
8. 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 intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.

Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” 0 ,,
abţineri’’ şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 11 consilieri prezenţi din totalul de 15 consilieri locali
în funcţie.
In continuarea sedintei, se trece la Capitolul ,,Diverse’’.
1. Cererea d-lui Septar Senol administrator al Petrosept Trans SRL inregistrata la Primaria Corbu
cu nr.4321/14.06.2017 prin care solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.5048/2011.
Urmare a supunerii la vot, se aproba in unanimitate de voturi solicitarea.
2.Cererea d-lui Scarlat Marian inregistrata la Primaria Corbu cu nr.4520/21.06.2017 prin care
solicita acordul pentru amplasarea unei constructii de lemn pe terenul extravilan situat in parcela
Nn 594/8 .
Urmare a supunerii la vot, se respinge solicitarea cu 8 voturi ,,impotriva’’ si 3 voturi
,,pentru’’.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Marin Cornel

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela

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

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.8480/31.10.2017

MINUTA
Incheiata astazi, 31.10.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei reunite a comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local in vederea dezbaterii unor probleme ale administratiei piublice locale.
Comisiile de specialitate au fost convocate de primarul comunei Corbu prin adresele nr.8346,
8347 si 8348 din 30.10.2017.
La sedinta de comisie participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri
locali in functie, lipsind domnul consilier Gurgui Alexandru.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, d-ul viceprimar Marin Cornel,
domnul primar Galbinasu Marian, d-ra Nastase Diana si in calitate de invitat d-na avocat Boita
Petrina.
In deschiderea sedintei, domnul primar aduce la cunostinta consilierilor situatia domnului
viceprimar Marin Cornel in sensul ca a initiat un proiect de hotarare la sedinta ordinara din data
de 11.10.2017 de incetare a mandatului de consilier local si implicit de viceprimar a d-lui Marin
Cornel, urmare a adresei Institutiei Prefectului Constanta prin care ne-a comunicat Sentinta penala
nr.1105/2017 referitoare la domnul Marin Cornel.
Domnul primar- urmare a adreselor Institutiei Prefectului Constanta ni se solicita sa vacantam
postul de consilier local/viceprimar al comunei Corbu, proiectul de hotarare s-a votat secret si am
intrebat Prefectura daca trebuie votat sau doar sa luam act de proiectul de hotarare.
Domnul Marin Cornel si-a expus pozitia in ultima sedinta, el nu a impus nici unui consilier al
P.N.L. sa voteze un anumit lucru, era vorba daca luam sau nu act de proiectul de hotarare, daca il
supunem la vot.
Domnul primar precizeaza ca Institutia Prefectului Constanta ne-a raspuns prin adresa
nr.12750/23.10.2017 si le pune la dispozitia consilierilor adresa. Mai precizeaza ca nu si-a permis
sa ii impuna oricarui consilier local altceva decat legalitatea.
Dl Primar-nu ne ascunde, se doreste, se vehiculeaza ca sunt niste intelegeri facute de colegi, de
consilieri locali.
Dl primar -a vorbit cu domnul prefect si cu domnul subprefect Jeaca si i-a rugat sa analizeze
situatia concreta de la Corbu, le-a prezentat situatia, faptul ca a initiat un proiect de hotarare si lea spus ca este sentinta cu amanare, sunt prevazute anumite obligatii si de ce instanta nu i-a interzis
dreptul de a mai fi in administratia publica. Le-a mai adus la cunostinta si de controversa din
Consiliul Local referitoare la adoptarea proiectului de hotarare, in sensul de a lua act sau sa voteze
proiectul.
Consilirii locali ai P.N.L. la intrebarea domnului primar spun ca nu li s-a impus nimic.
In continuarea sedintei, i se da cuvantul doamnei avocat Boita Petrina care sustine ca a avut
o colaborare cu Primaria Corbu din anul 2005, si s-a reintors in avocatura din martie 2017.
D-na avocat a venit sa isi spuna punctul de vedere, toate deciziile se iau de catre Consiliul
Local.
D-na avocat: problema in discutie –e vorba de dl Marin Cornel care ocupa si functia de
consilier loca si are si calitatea de ales local, daca savarseste o fapta penala, e supus unor decaderi.

D-na avocat –Codul Penal actualizat a suportat niste modificari si instituie institutia amanarii
aplicarii pedepsei si renuntarea la aplicarea pedepsei care se constata de instanta si se aplica in
anumite conditii. Legiuitorul in practica si I.C.C.J. spun ca daca un ales local e in contradictie cu
legea penala, relatiile sunt vatamate daca a avut o problema cu legea.
Decizia I.C.C.J nr.536 prevede ca toate persoanele care ocupa o functie publica trebuie sa
inceteze mandatul, aceasta procedura se aplica doar pentru o speta, respectiv aplicarea pedepsei
cu inchisoarea, cu suspendarea executarii pedepsei.
D-na avocat –art.83-90 CP se refera la o hotarare penala definitiva prin neapelare prin care
domnului Marin Cornel i s-a stabilit pedeapsa la 10 luni inchisoare si citeste ce a hotarat instanta
prin Sentinta penala nr.1105/2017 –amana aplicarea pedepsei inchisorii. Ce posibilitati sunt de a
adauga ce vrem noi la sentinta sau ce dispune sentinta.
Exista posibilitatea ca consilierii locali sa fie reclamati pentru nepunerea in executare a unei
sentinte, trebuie vazut ce spune sentinta care specifica ca se stabileste o pedeapsa, dar se stabileste
amanarea aplicarii ei.
D-na avocat citeste consilierilor prevederile art.90 CP referitoare la Efectele amanarii aplicarii
pedepsei. Conform legii, Marin Cornel nu are nici o interdictie, nu are incapacitate juridica, insa
daca are probleme civile care trebuie sa se supuna, acestea nu se amana (obligatiile prevazute in
sentinta penala) si citeste obligatiile mentionate in sentinta d-lui Marin Cornel.
Dna avocat-art.85 alin.(1) –sunt prevazute anumite obligatii, conform alin.(2) -,,instanta poate
impune persoanei…..sa execute anumite obligatii..’’…..,,poate impune sa nu ocupe…’’ citeste
intregul articol.
Dl primar- in Sentinta se stia de calitatea d-lui Marin Cornel de viceprimar.
Domnul consilier Scarlat Marian –in Sentinta penala, in motivarea curtii, s-a retinut ca domnul
Marin Cornel are calitatea de administrator al unei societati comerciale,
Dl Scarlat Marian-referitor la interdictii, Marin Cornel a dat o declaratie in fata procurorului care
a fost infirmata de alte 5 declaratii.
Dl Scarlat Marian-luam de baza Codul Penal sau Hotararea Curtii Constitutionale 536 care
lamureste aceste articole din Codul penal?
Dna avocat- aceasta decizie se refera la persoanele condamnate cu suspendare conditionata a
unei pedepse, e alta speta, iar Decizia 396-mandatul consilierului local inceteaza daca a fost
condamnat definitiv, nu conteaza cum e facuta executarea.
Dna avocat-daca persoana e condamnata penal, sa adopte hotarare de consiliu local si sa o
aplice indata, daca nu e condamnare definitiva, sa se mai gandeasca.
Dna avocat –invoca Decizia nr.26/2016 a I.C.C.J. si spune ca avem o sentinta penala care nea fost comunicata de Prefectura, s-a convocat de catre primar o sedinta de Consiliu local, am avut
un proiect de hotarare, s-a facut procedura legala, s-a facut Referatul constator semnat de primar
si doamna secretar si s-a intrebat Prefectura cum dam hotararea de Consiliu local daca votam sau
nu.
Dna avocat-trebuie sa vedem daca suntem intr-o conduita profesionala constanta, sau fiecare
in functie de imprejurare. Daca este validat prin HCL, cum ii incetam mandatul in conditiile in
care toate HCL s-au adoptat prin vot, nu au fost atacate de Prefectura, ce facem daca dam HCL
fara vot, daca facem HCL fara vot, actul nu poate fi atacat.
Dl Mocanu Daniel- sa nu avem probleme.
Dna avocat-Prefectura sa dezlege aceasta situatie.
Dl Scarlat Marian- Prefectura spune ca trebuie sa se voteze.
Dna avocat- ce se intampla daca inceteaza mandatul si viceprimarul castiga in instanta, ce se
intampla cu actele semnate de noul viceprimar?
Dl Murariu Stelica- dl viceprimar este sau nu condamnat? Dna avocat- raspunde ca nu este
condamnat, temerile sunt justificate, Deciziile ICCJ spun de inculpat, Sentinta penala se refera la
altceva.
Dl Murariu Stelica intreaba daca Prefectura se poate indrepta impotriva noastra?
Dna avocat-Da, se poate indrepta oricine.

Domnul primar aminsteste de situatia celor doi consilieri locali ai P.N.L. din Primaria
Constanta care au castigat in instanta si intreaba ce se intampla cu ei.
Domnul Scarlat Marian- ca presedinte al unei organizatii locale, maine ar pleca cu o persoana
care are o condamnare in campania electorala?
Domnul primar- daca o instanta nu l-a decazut dintr-un drept civil, nu are nici o problema.
Domnul primar- orice consilier local poate initia proiect de hotarare, el a initiat o data, insa
consiliul local hotaraste daca aproba sau nu.
Domnul Marin Cornel- Sentinta penala spune ca nu e condamnare, Decizia ICCJ nr.236/2016
se refera la condamnare cu suspendare, sunt spete diferite.
Dl Scarlat Marian aminteste de situatia soferului Visan Dumitru si dnei Jescu Raluca care a
fost achitata.
Domnul Marin Cornel- a trimis un Memoriu Prefecturii, sa ne comunice in scris raspunsul la 4
intrebari, iar pana acum nu a primit nici un raspuns si citeste Memoriul catre Prefectura.
Dl Scarlat Marian –cand instanta a emis Sentinta penala avea cunostinta ca era administrator
al unei societati comerciale, iar domnul Marin Cornel raspunde ca urmarirea penala este din anul
2015.
Dna avocat-sentinta penala nu s-a dat pentru ca nu a savarsit o fapta, instanta a stabilit ca e
vinovat.
Dna avocat- s-au indeplinit toate demersurile, conform procedurii, s-a adus la cunostinta
Prefecturii.
Dl primar –a convocat comisiile de specialitate urmare a dilemei din sedinta de CL din
11.10.2017 pentru a le adduce la cunostinta adresa Prefecturii si sa stabileasca ei o sedinta de
Consiliu local, mai avem un invitat referitor la Serviciul de Salubrizare.
Dl primar-pana la sedinta ordinara Cl sa aiba la cunostinta fiecare de adresa Prefecturii, nu
impune sa voteze decat ce dicteaza constiinta, nu impune nimanui cum sa voteze, iar orice consilier
local poate initia proiectul de hotarare.
Dna avocat-problema trebuie rezolvata impreuna cu institutiile statului, partidul ii poate retrage
sprijinul politic, iar Prefectul sa emita Ordin de incetare a mandatului.
S-a facut adresa la P.N.L. Constanta sa dea urmatorul membru supleant, nu cere nici unui
consilier sa voteze impotriva legii ci cum ii dicteaza constiinta.
Dl Murariu Stelica-vrea un punct de vedere al Prefectului.
Dna secretar –a solicitat un punct de vedere prin adresa nr.8210/24.10.2017 si nu a primit pana
acum nici un raspuns.
Dna Boita – a fost un demers de consultare si discutii libere, aici e alta speta, e vorba de
amanarea aplicarii pedepsei.
Dl Scarlat Marian- are dreptate din acest punct de vedere.
Doamna Boita Petrina paraseste sala de sedinta.
In continuarea sedintei, se da cuvantul domnului Viorel Creanga-manager de proiect in cadrul
Consiliului Judetean Constanta referitor la preluarea serviciului de Salubrizare si a bazei de
Salubrizare.
Dl Creanga- statiile de sortare existente in judet trebuie integrate in acest sistem de
management. Problema este daca se preia de la Consiliul Local sau consiliul local il administreaza
in continuare pentru ca nu exista la acest moment o gandire unitara din partea UAT-urilor din
judet. Parte dintre consilieri nu au fost de acord cu preluarea Serviciului de salubrizare de catre
Consiliul Judetean Constanta din cauza salariatilor, se doreste ramanerea in administrarea lor.
Referitor la redeventa, se poate lua numai corespunzator UAT la participarea investitiei, iar la acest
proiect a participat doar Consiliul Judetean Constanta, UAT nu poate beneficia de redeventa.
Dl primar- comuna Corbu nu poate fi pe picior de egalitate cu celelalte localitati care nu au
salubrizare, noi avem utilaje moderne.
Dl viceprimar- dorim evaluare, pastrarea angajatilor, iar incasarea taxei sa o faca Consiliul
Judetean Constanta.

Dl Creanga-a fost intocmit un document de pozitie pentru implementarea proiectului care
trebuie respectat, proiect ce are in vedere traseul deseurilor, doar colectarea si transportul, restul
ramane in sarcina Consiliului Local. Noi aplicam doar legea, care impune un traseu anume al
deseurilor.
Dl Scarlat-cum ne putem ocupa de deszapezire si spatii verzi cu autogunoiere?
Dl Murariu –am considerat ca externalizarea serviciului este un beneficiu, acum s-au schimbat
datele problemei.
Dl Scarlat-putem negocia aceste aspecte?
Dl Creanga- puteti iesi din asociatie, cu plata despagubirilor insa negocieri nu se pot face,
exista un angajament. In acest moment nu se face sortare, tratare, iar aproximativ tot deseul merge
la depozit. De la 1 ianuarie 2018 se maresc taxele/tona, costurile vor fi foarte mari daca nu se fac
aceste sortari si tratari iar din 2018 se va face licitatie pentru colectare, transport, sortare.
Dl Creanga- prin care statia pe care o avem ramanem administratori, in prezent avem serviciul
subdimensionat.
Dl Scarlat-putem infiinta o societate.
Dl primar- nu putem da unui privat utilitati obtinute pe fonduri europene, intram in conflict
cu legea.
Dl Rotaru- nu putem concesiona serviciul?
Dl Creanga- de ce nu am luat pana acum o redeventa pentru ca am participat cu o finantare
pe care o putem recupera printr-o redeventa. Suntem pe punctul de a finaliza documentatia de
atribuire pe care o va inainta pentru analiza.
Dl Scarlat- este clar ca nu noi vom colecta gunoiul. Noi incasam taxa, selectam deseurile si
le transportam la Ovidiu. De exemplu, Sacele aduce deseurile la statia Corbu, dar plateste pentru
transport la Ovidiu?
Dl Creanga –Da.
Dna Robu-comuna Corbu nu va avea nici un beneficiu.
Dl Luminare- Cine stabileste pretul ? Corbu? Trebuie sa ne putem suporta cheltuielile.
Dl Creanga –ca sa putem stabili un pret avem nevoie de toate datele problemei, sa stim care
sunt costurile in prezent, urmeaza sa ne puna la dispozitie documentatia de atribuire pentru a o
analiza sub toate aspectele.
Invitatul paraseste sala de sedinta.
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, domnul presedinte declara sedinta inchisa.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Visan Gheorghe

Sotreanu Mirela

INTOCMIT
Nastase Diana
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Nr.358/07.11.2017

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 07.11.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local
Corbu, judetul Constanta pe luna Noiembrie.
Şedinţa de consiliu a fost legal convocată in baza Dispoziţiei nr.257/03.11.2017 a domnului
Galbinasu Marian, primarul comunei şi a Convocatorului nr.344/03.11.2017 si a fost adusa la
cunostinta publica locuitorilor comunei conform Anuntului nr.345 din 03.11.2017.
La sedinta de consiliu participa un numar de 11 consilieri locali din totalul de 14 consilieri
locali in functie, lipsind doamnele Orasanu Stefania-Larisa, Nahornie Laura si Robu Ioana care
lipseste motivat.
La lucrarile sedintei participa doamna secretar Sotreanu Mirela, domnul primar Galbinasu
Marian si d-ul viceprimar Marin Cornel.
In deschiderea sedintei, domnul presedinte Visan Gheorghe, desemnat prin H.C.L.
nr.57/08.09.2017 supune aprobarii Consiliului Local ordinea de zi a sedintei care cuprinde
urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul IV, anul 2017.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.34/22.06.2017 referitoare la
aprobarea documentaţiei de urbanism -Plan Urbanistic Zonal+Regulament Local de Urbanism
aferent P.U.Z. -,, Lotizare sat de vacanta cu specific pescaresc -1’’ in extravilanul comunei Corbu,
judetul Constanta, beneficiari S.C. BLACK SEA TRANSPORT S.R.L. si Rusu Cristian Ionut.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.35/22.06.2017 referitoare la
aprobarea documentaţiei de urbanism -Plan Urbanistic Zonal +Regulament Local de Urbanism
aferent P.U.Z. - ,,Lotizare sat de vacanta cu specific pescaresc -3’’ in extravilanul comunei Corbu,
judetul Constanta, beneficiari S.C. BLACK SEA TRANSPORT S.R.L., Balta Corneliu, Marin
Stefan si Georgeta, Zaif Daniel, Ciocan Gabriel
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Urmare a supunerii la vot, a fost aprobata in unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Domnul primar – urmare a vizitei de monitorizare, a fost aprobata suma de 1 milion euro
pentru asfaltarea unui numar de 14 strazi: Postei, Ogorului, G.Topirceanu, Corbului, Satu Nou,
Pepinierei, Sperantei, Magazinului, Cismelei, Eminescu,s.a. Studiul de fezabilittae este gata, avem
termen 4 luni pentru intocmirea proiectului tehnic, apoi vom organiza licitatia publica.
De asemenea, s-a aprobat si proiectul depus pentru Extinderea Gradinitei Corbu de Sus, iar la
Vadu s-a depus proiect pentru infiintare punct farmaceutic, centrala termica la Scoala pe ITI Delta
Dunarii trebuie sa avem un numar minim de copii pentru obtinerea finantarii, insa daca nu ne
aproba finantarea o sa facem un grup sanitar si centrala termica la Scoala Vadu cu bani din bugetul
local.

Domnul primar- referitor la drumuri se vor asfalta aproximativ 30 km, iar Caminul de la Corbu
de Sus se va extinde- este un proiect frumos, se va mai face inca un etaj cu amenajare interioara.
Domnul primar- acum se termina asfaltarea strazii Lastunului, apoi vom stopa datorita
temperaturii, iar strazile Scoli, Morii si Lastunului sunt facute cu bani din bugetul local.
Se trece la primul proiect inscris pe ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul IV, anul 2017.
Initiator-Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” 1 ,,
abţinere’’ (Luminare Vasile) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 11 consilieri prezenţi din totalul de
14 consilieri locali în funcţie.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.34/22.06.2017 referitoare la
aprobarea documentaţiei de urbanism -Plan Urbanistic Zonal+Regulament Local de
Urbanism aferent P.U.Z. -,, Lotizare sat de vacanta cu specific pescaresc -1’’ in extravilanul
comunei Corbu, judetul Constanta, beneficiari S.C. BLACK SEA TRANSPORT S.R.L. si
Rusu Cristian Ionut.
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” 1 ,,
abţinere’’ (Scarlat Marian) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 11 consilieri prezenţi din totalul de 14
consilieri locali în funcţie.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii H.C.L. nr.35/22.06.2017 referitoare la
aprobarea documentaţiei de urbanism -Plan Urbanistic Zonal +Regulament Local de
Urbanism aferent P.U.Z. - ,,Lotizare sat de vacanta cu specific pescaresc -3’’ in extravilanul
comunei Corbu, judetul Constanta, beneficiari S.C. BLACK SEA TRANSPORT S.R.L.,
Balta Corneliu, Marin Stefan si Georgeta, Zaif Daniel, Ciocan Gabriel
Initiator- Galbinasu Marian-primar;
Domnul presedinte citeste proiectul de hotarare precum si Raportul intocmit de
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
si arata ca comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” 1 ,,
abţinere’’ (Scarlat Marian) şi 0 voturi ,,împotrivă” din cei 11 consilieri prezenţi din totalul de 14
consilieri locali în funcţie.

In incheierea sedintei, domnul Poteleanu Vasile citeste Proiectul de hotarare depus referitor la
reabilitarea si modernizarea Dc 85 care face legatura intre satul Luminita si Dj 226.
Dl Poteleanu Vasile- a avut mai multe discutii cu firme din zona, in special Celco care de-a
lungul timpului si-a manifestat disponibilitatea de a participa la reabilitarea drumului Dc 85, dar
sa le spunem modalitatile cum pot sa ne ajute. Toata lumea reclama starea drumului, iar Primaria
nu are buget pentru toata lungimea lui.
Dl Poteleanu- Rig Services, Cemrom, sunt societati, care de asemenea, vor sa ajute .
Dl Marin Cornel- sa facem o adresa din partea Consiliului local sa ii invitam la discutii.
Dl Poteleanu Vasile- vrea sa resolve problema, fara bani din bugetul local, cu ajutorul
sponsorilor.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Visan Gheorghe

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Sotreanu Mirela

