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RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI CORBU
privind starea economico-sociala la sfarsitul anului 2012

Dragi cetăţeni ai comunei Corbu,
In conformitate cu prevederile art. 63 alin 3, lit. a din legea 215/2001, republicată, vă
prezint Raportul cu privire la starea economico-socială a localităţii, raport care constituie
momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a
gestiona şi rezolva în nume propriu si cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul
localităţii în interesul comunităţii locale pe principiile autonomiei locale.
Populaţia localităţii la sfârşitul anului numara 6150 locuitori. S-au inregistrat 58
decese, 6 nasteri si 18 casatorii.
In anul 2012 s-au inregistrat 9632 documente in registrul de intrare/iesire al institutiei
si s-au afisat 93 anunturi de informare de interes local, primite de la alte institutii publice. De la
Institutia Prefectului s-au primit 161 de adrese, iar la 52 s-au trimis raspunsurile solicitate.
Consiliul Judetean Constanta a transmis catre Primaria Corbu 53 adrese, dintre acestea 9 fiind
solicitari la care s-a transmis raspuns.
In baza legii 416/2001, privind venitul minim garantat, s-au intocmit 9 dosare,
persoane singure şi familii, iar de ajutor de încălzire a beneficiat un număr de 41 beneficiari. In
decursul anului s-au intocmit 33 dosare pentru acordarea de ajutor social, pentru 53 de
beneficiari. S-a acordat ajutor de urgenta pentru 40 de familii aflate intr-o situatie deosebita, in
suma de 39.496 lei. Au fost primite 90 de cereri de acordare a alocatiei de stat pentru copii si sau intocmit 63 de dosare pentru personane cu handicap si 31 pentru asistenti personali. In
cadrul compartimentului de Asistenta Sociala s-au efectuat 423 anchete sociale, pentru
intocmirea dosarelor. S-a intocmit un dosar pentru internarea intr-un centru special al unei
persoane varstnice si s-a acordat asistenta pentru aceasta persoana.
La Compartimentul Impozite si Taxe Locale sunt inregistrate un numar de 4891 roluri
fiscale, in anul 2012 numarul acestora a crescut cu 13% fata de anul precedent. Pentru

RO MÂNI A
J U D E ŢU L C ON S T AN Ţ A

COMUNA CORBU
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

recuperarea debitelor s-au transmis 600 instiintari de plata catre contribuabili si s-au intocmit 17
dosare de executare, conform procedurilor in vigoare. S-au emis 1730 certificate fiscale si 217
adrese de raspuns privind bunurile detinute de contribuabili, solicitate de institutiile financiarbancare.
Veniturile planificate pentru a fi incasate la inceputul anului 2012 au fost in suma de
9.980.930 lei, suma din care s-au incasat 9.185.874 lei, obtinandu-se astfel un grad de
colectare de 92%.
Pentru inchirierea Bazei Sportive s-au incheiat 115 contracte de inchiriere, sumele
incasate intrand la bugetul local.
În anul 2012 nu au survenit modificări asupra teritoriului localităţii sau asupra
categoriilor terenurilor expuse în hotarele comunei faţă de anul 2011. Terenurile agricole sunt
cultivate in proportie de 90%, forma preponderenta de lucru a terenurilor fiind arendarea. S-au
inregistrat 447 contracte de arenda, incheiate intre cetateni si societati agricole cu activitate pe
raza comunei. S-au emis 106 adeverinte necesare pentru obtinerea subventiei APIA. In baza
legii fondului funciar s-au emis 61 titluri de proprietate.
In cadrul Compartimentului Integrare Europeana s-au intocmit trei proiecte propuse
pentru finantare, din fonduri europene:
-

eficientizarea consumului de energie termica prin montarea panourilor

solare su pompe de caldura la statia de deseuri.
-

eficientizarea consumului de energie electrica in comuna Corbu, montarea

unei centrale eoliene de 200kw.
-

construirea unui centru de informare turistica in localitatea Corbu si

proximitati, dezvoltare si marketing turistic.
Tot prin programe europene s-a finalizat proiectul “Eficientizarea consumului de
energie termica la sediul Primariei Corbu”, prin montarea de panouri solare si pompe de
caldura. In parteneriat cu Zona Metropolitana Constanta s-a demarat proiectul “Reabilitarea,
modernizarea si dotarea unei cladiri in vederea utilizarii acesteia drept centru de tineret”.
La nivelul institutiei s-au incheiat 41 contracte de achizitii publice si 19 acte aditionale.
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S-au emis 85 de autorizatii de construire, 197 certificate de urbanism si 68 receptii
finale. S-au atribuit 24 de loturi de teren in concesiune pentru tineri, in vederea construirii de
locuinte. Au fost eliberate 36 certificate de producator solicitate de producatori de pe raza
comunei Corbu.
Procesul de reabilitare a drumurilor comunale a continuat si in anul 2012, lucrarile
insumand 2451 m – strazile Pescarusului, Zorilor si Ioan Stanei fiind reabilitate integral.
Compartimentul Juridic a acordat 18 avize de functionare pentru societati comerciale
si a incheiat 39 de contracte noi pentru serviciul de salubrizare.
In anul 2012 s-a initiat implementarea Sistemul de Control Intern/Managerial in cadrul
Primariei Corbu.
Nu au existat solicitari in baza legii 544/2001 privind informatiile de interes public.
Compartimentul de resurse umane a incheiat un numar de 3 contracte de munca
pentru asistenti personali ai persoanelor cu un grad de handicap.
Consiliul Local al comunei Corbu a adoptat 117 hotarari, in cadrul a 13 sedinte pe
parcursul anului.
Biblioteca comunala cuprindea, la inceputul anului 2012 un numar de 6800 volume, la
care s-au adaugat 10 volume primite ca donatie. Sunt inregistrati 305 cititori si au fost
imprumutate 1095 carti, pe parcursul anului.
Programul Biblionet a beneficiat de 90 de utilizatori, insumand 100 de ore de
functionare. Prin acest program sunt puse la dispozitia utilizatorilor 4 calculatoare cu acces la
internet, scanare, copiere si printare.
In 2012 s-a organizat

editia a 7-a Sarbatorii Comunei Corbu, Ziua Nationala a

Romaniei si un spectacol de colinde. Cu ocazia Zilei Nationale, scolile din comuna au sustinut
un program artistic la Caminul Cultural.
Cladirile Caminului Cultural din Vadu si a celui din Corbu de Sus au beneficiat de
renovare exterioara si reabilitatea acoperisului.
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Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Corbu, in componenta caruia
intra 15 pompieri voluntari, a actionat la stingerea a 16 incendii pe raza administrative a
comunei Corbu, 8 dintre interventii fiind efectuate impreuna cu pompierii de la Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta.
Prin Compartimentul Gospodarire s-au instalat circa 1300 m conducta de apa, in
Vadu, Corbu, precum si in zonele lotizate.
S-a imprejmuit statia de apa menajera din Corbu 2, fosta Casa a Agronomului, Baza
Sportiva Corbu 2, curtea Scolii cu clasele I-VIII “Gh Lazar” Corbu, Baza Sportiva Corbu 1, s-a
amenajat canalul de colectare a apei de ploaie in zona strazii Florea Popa. S-a dotat cu utilitati
Casa Mortuara a Bisericii “Sf Imparati Constantin si Elena” din Corbu. S-au confectionat cabine
pentru statiile de microbus in comuna Corbu.
Primaria Corbu a asigurat anumite lucrari de intretinere pentru scolile din comuna:
igienizari, zugraveli, reparatii, vidanjari, dezinsectie, deratizare. S-a betonat curtea scolii “Gh.
Lazar” Corbu, dupa reabilitarea cladirilor si s-a decorat cu picturi tematice la interior si exterior.
S-a amenajat un teren de joaca la Gradinita cu program normal Nr 1 Corbu. S-a asigurat
combustibilul solid pentru incalzirea scolilor, iar la Scoala “Gh. Lazar” s-a instalat un generator
propriu de curent electric.
Paza a fost asigurata, in comuna Corbu, de catre o firma specializata de paza si
protectie, cu 22 agenti de paza in 81 obiective - unitatile scolare si alte spatii publice.
Apreciez ca obiectivele si actiunile realizate au fost eficiente si acopera o buna parte a
problematicii comunei noastre. Desigur, suntem constienti de piedici, de intarzierile inerente
care au aparut si pot aparea in demararea sau in procesul derularii acestora. Va asigur, ca prin
actiunile si programele sale, Primaria comunei Corbu va continua sa serveasca interesului
public, pentru siguranta, linistea si un trai, cat mai bun, al cetatenilor.
Suntem constienti ca activitatea noastra poate fi imbunatatita zi de zi si de aceea ne
dam silinta sa realizam acest lucru spre binele cetatenilor comunei noastre.
Primar,

Marian Gălbinaşu

