
                                                                                                                    
 

ROMÂNIA 

Judeţul Harghita 

CONSILIUL  LOCAL  AL 

COMUNEI  C O R B U 

H O T Ă R Â R E A 
Nr.73  din  28 noiembrie 2022 

privind  actualizarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Corbu pentru 
perioada 2021 - 2027 

 

 

Având în vedere: 
           Referatul de aprobare al  primarului comunei Corbu nr.4644 din 19.10.2022, 
în calitatea sa de inițiator; 

Raportul de specialitate comun nr.4645 din 19.10.2022 al compartimentului 
financiar-contabil, impozite și taxe și al compartimentului agricol, proiecte-programe, 

urbanism și achiziții publice; 
Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate nr.II -  comisia juridică, 

învățământ, cultură, culte, sport, turism, protecția mediului, sănătate și familie, muncă și 
protecție socială a consiliului local al comunei Corbu, înregistrat sub nr.56/25.11.2022; 

Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate nr.I - economică, buget, 
finanţe, impozite și taxe, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului 
public şi privat și agricultură a consiliului local al comunei Corbu nr.54/25.11.2022;  

În baza prevederilor: 
        H.C.L. nr.9 din 28.01.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 
comunei Corbu pentru perioada 2021 – 2027; 
         Art.44 alin.(1) și art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
         Art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b și alin.(4) lit.e), art.133, art.139 alin.(1) și alin.(3) 
lit.e) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență  Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare; 
         Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi 
circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local spre adoptare, aprobat 
prin HCL nr.15 din 31 ianuarie 2020, 

Cap.IX din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, 

Art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, 
         Văzând anunţul de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre/procesul 
verbal de afișare nr.4646/58 din 19.10.2022 și procesul verbal final nr.4895/58 din 
31.10.2022, 

 Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de 9 voturi din 
numărul total de 9 consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege – majoritatea absolută - 
conform art.139 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență  Guvernului nr. 
57/2019,  

 În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit a) și  art.197 din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBU întrunit în cea de-a XVI-a ședință ordinară 

din mandatul 2020-2024, adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 



          Art.1.- Se aprobă modificarea și completarea pct.13 PORTOFOLIUL DE 
PROIECTE din Strategia de dezvoltare locală a comunei Corbu pentru perioada 
2021 – 2027 aprobată prin  H.C.L. nr.9 din 28.01.2021, conform anexei care face 
parte integrată din prezenta hotărâre. 
 
          Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, 
primarului/viceprimarului comunei Corbu, prefectului județului Harghita, 
compartimentelor de resort și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în 
Monitorul Oficial Local, în format electronic, la adresa www.primariacorbuhr.ro, în 
subeticheta ”HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE”, prin grija consilierului de 
la cabinetul primarului. 
 

Președinte de ședință,                              Contrasemnează pentru legalitate, 
  Consilier local                                                     Secretar general, 
KRISTEA CSABA                                        IOAN-ȘTEFAN CRISTINOI 
 
 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII 

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr.73/28.11.2022 

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ  Vot prin ridicarea mâinii 

individual 

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV 

 

0 

Hotărâre care se 
adoptă cu votul:  
majorității 
absolute a 

consilierilor locali 

în funcție 

 

Voturi necesare 

5 

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 9 

2 Numărul consilierilor locali în funcție 9 

3 Numărul consilierilor locali prezenți la 
adoptarea hotărârii 

9 

4 Numărul voturilor ”PENTRU” 9 

5 Numărul voturilor 
”ÎMPOTRIVĂ” 

Voturile 

”ABȚINERE” se 

numără la voturile 
”ÎMPOTRIVĂ” 

0 

6 Numărul voturilor 
”ABȚINERE” 

7 Numărul consilierilor locali care 

absentează motivat  
0 

8 Numărul consilierilor locali care 
absentează nemotivat  

0 

9 Numărul consilierilor locali care nu iau 

parte la deliberare și la adoptarea 
hotărârii, neavând drept de vot  

0 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, 

Ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr.73/28.11.2022 

Nr 

Crt. 

OPERAȚIUNI 
 EFECTUATE 

Data 

0 1 2 

1 Adoptarea hotărârii 28.11.2022 



2 Comunicarea  către primar 29.11.2022 

3 Data până la care hotărârea trebuie 
comunicată prefectului, potrivit legii 

09.12.2022 

4 Comunicarea către prefectul județului 29.11.2022 

5 Comunicarea către persoanele cărora li 
se adresează 

29.11.2022 

6 Devine obligatorie și produce efecte 

juridice începând cu  

29.11.2022 
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           Anexă la HCL nr.73/28.11.2022 

 

COMUNA CORBU 

JUDEȚUL HARGHITA 

13.  PORTOFOLIUL DE PROIECTE 

2021 - 2027 

1. Titlul proiectului: Achiziție teren și construire bloc de locuințe sociale cu 18 apartamente (10 apartamente cu 2 camere 
și 8 garsoniere) 
Perioada de implementare: 2023 – 2026 
Scop: Asigurare locuințe pentru familiile defavorizate din comuna Corbu 
Posibili parteneri: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR), Grupul de Acțiune Locală G10, Consiliul Județean, DGASPC Harghita 
Obiective: 

 Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale din comuna Corbu; 
 Construirea unui  bloc de locuințe sociale cu 18 apartamente în comuna Corbu; 
 Crearea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea armonioasă a familiei; 
 Îmbunătățirea relațiilor inter-umane în comuna Corbu; 
 Creșterea nivelului de trai al localnicilor din comuna Corbu; 
 Combaterea discriminării față de persoanele cu venituri reduse; 
 Includerea familiilor cu risc social în comunitate prin acordarea acestor locuințe. 

Surse de finanțare potențiale:  Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Bugetul local, MADR, MLDPA. 
Activități principale: 

 Găsirea și achiziția terenului pentru construirea clădirii; 
 Întocmirea documentațiilor tehnico- economice; 
 Achiziția lucrării prin SICAP; 
 Desfășurarea lucrărilor de construire a locuințelor pentru beneficiarii proiectului; 
 Racordarea locuințelor la utilități; 
 Achiziționarea mobilierului; 
 Predarea locuințelor sociale către benficiari; 
 Instituirea unor condiții de păstrare a locuințelor primite; 
 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 

Grup țintă: Familiile defavorizate din comuna Corbu 
 

2. Titlul proiectului: Construire corp clădire la Liceul Tehnologic Corbu 

Perioada de implementare: 2023 – 2025 
Scop: Îmbunătățirea sectorului educațional din comuna Corbu 
Posibili parteneri: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), C.N.I. 
Obiective: 

 Îmbunătățirea infrastructurii școlare și preșcolare din comuna Corbu; 
 Creșterea calității serviciilor educaționale din comună 

Surse de finanțare potențiale:  Bugetul local,  MLDPA. 
Activități principale: 

 Întocmirea documentațiilor tehnico- economice; 
 Achiziția lucrării prin SEAP; 
 Desfășurarea lucrărilor de construire  
 Racordarea  la utilități; 
 Achiziționarea mobilierului; 
 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 
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Grup țintă: Elevii din comuna Corbu  
Valoare estimată:  1.000.000 EURO 
 

3. Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare și extindere sistem de canalizare al comunei Corbu  

Perioada de implementare: 2022 – 2024 
Scop: Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației din comună. 
Posibili parteneri: Guvernul României, Grupul de Acțiune Locală G10, Consiliul Județean  
Obiective: 

 Creșterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a a apei uzate; 
 Reducerea gradului de poluare din comuna Corbu. 

Surse de finanțare potențiale:  Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Consiliul Județean, Bugetul local 
Activități principale: 

 Expertiză tehnică pentru evaluarea gradului de degradare a rețelei existente 
 Întocmirea documentației tehnico-economice; 
 Executarea lucrărilor; 
 Asigurarea condițiilor tehnice pentru posibilitatea racordării populației la sistemul de canalizare. 

Grup țintă: Locuitorii comunei Corbu  
 

 
4. Titlul proiectului: Stabilire destinație și terminare lucrări la clădirea în roșu din comuna Corbu sat Corbu str.Principală 

nr.113 
Perioada de implementare: 2022 – 2024 
Scop: Dezvoltarea infrastructurii mici din comuna Corbu 
Posibili parteneri: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR), Grupul de Acțiune Locală G10, Consiliul Județean,  
Obiective: 

 Schimbarea aspectului arhitectural al centrului comunei 
 Găsirea unei destinații adecvate necesităților localității pentru clădirea nefinalizată de mai mulți ani 

Surse de finanțare potențiale:  Consiliul Județean, GAL G10, Bugetul local  
Activități principale: 

 Întocmirea documentațiilor tehnico- economice; 
 Achiziția lucrării prin SEAP; 
 Desfășurarea lucrărilor de construire 
 Racordarea  la utilități; 
 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 

Valoare estimată:   400.000  RON 
 

5. Titlul proiectului: Branșarea locuințelor din satul Corbu la sistemul de alimentare cu apă a comunei Corbu, recepția 
finală și darea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă; Înființarea serviciului public și darea în exploatare la 
operator autorizat 
Perioada de implementare: 2021 – 2023 
Scop: Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației din comună 
Posibili parteneri: Consiliul Județean 
Obiective: 

 Îmbunătățirea calității apei distribuite  
 Facilitatea accesului tuturor locuitorilor din comuna Corbu la rețeua de apă potabilă; 
 Creșterea potențialului economic al comunei Corbu. 

Surse de finanțare potențiale:  Bugetul local, Fonduri Guvernamentale 
Activități principale: 
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 Asigurarea condițiilor terhnice pentru posibilitarea racordării populației la apă potabilă 
Grup țintă: Locuitorii din toată comuna Corbu 
Valoare estimată:    300.000  EURO 
 
 

6. Titlul proiectului: Construire/Amenajarea bază sportivă în satul capu Corbului 
Perioada de implementare: 2021 – 2022 
Scop: Îmbunătățirea calității vieții localnicilor din satul Capu Corbului 
Posibili parteneri: Consiliul Județean 
Obiective: 

 Îmbunătățirea condițiilor de recreere pentru locuitorii/tinerii/copiii din satul Capu Corbului; 
 Diversificarea activităților sportive din comuna Corbu; 
 Creșterea numărului de competiții sportive organizate în comuna Corbu; 
 Crearea unui punct de atracție pentru locuitorii comunei  

Surse de finanțare potențiale:  Bugetul local, Consiliul Județean 
Activități principale: 

 Stabilirea  terenului pentru construire/amenajare  
 Întocmirea documentațiilor tehnico- economice; 
 Achiziția lucrării prin SICAP; 
 Desfășurarea lucrărilor de construire; 
 Amenajare tribune; 
 Instalarea de stâlpi de iluminat nocturna a terenui de sport; 
 Instituirea unor condiții de păstrare a investiției; 
 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 

Valoare estimată:     100.000 EURO 
 

7. Titlul proiectului: Construire piață agroalimentară 
Perioada de implementare: 2025 – 2026 
Scop: Dezvoltarea sectorului comercial din comuna Corbu 
Posibili parteneri: Guvernul României, Consiliul Județean, UE, Grupul de Acțiune Locală G10 
Obiective: 

 Crearea unui loc special amenajat pentru aprovizionarea populației cu produser agroalimentare; 
 Organizarea comerțului la nivelul comunei într-un spațiu special amenajat care oferă condiții de protecție optimă a 

consumatorilor, de concurență loială, de protejare a vieții, sănătății, mediului și intereselor acestora. 
Surse de finanțare potențiale:  Bugetul local, Consiliul Județean,  Guvernul României, GAL G10, PNDR 
Activități principale: 

 Construire hală piață deschisă; 
 Construire hală piață închisă; 
 Dotarea pieței cu echipamente specifice; 
 Asigurarea utilităților; 
 Elaborare regulament de organizare și funcționare a pieței. 

Valoare estimată:   50.000   EURO 
 

8. Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare, dotare și extindere cămin cultural, comuna Corbu, județul Harghita 

Perioada de implementare: 2021 – 2023 
Scop: Creșterea calității vieții socio-culturale în comuna Corbu 
Posibili parteneri: Guvernul României, C.N.I. 
Obiective: 

 Crearea unui cadru adecvat pentru realizarea activităților socio-culturale din comună; 
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 Menținerea și promovarera tradițiilor și obiceiurilor din comuna Corbu prin realizarea de evenimente culturale. 
Surse de finanțare potențiale:  C.N.I., Bugetul local 
Activități principale: 

 Documentațiile tehnico-economice ( sunt depuse la CNI)) 
 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii căminului cultural; 
 Dotarea cu mobilier corespunzător a sălilor din incinta căminului cultural; 
 Dotarea căminului cu echipamente multimedia 
 Racodarea clădirii la utilități 
 Împrejmuirea clădirilor 

Valoare estimată:   4.200.000 RON 

 
9. Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei comunei Corbu 

Perioada de implementare: 2024 – 2025 
Scop: Creșterea eficacității primăriei Corbu 
Posibili parteneri: Guvernul României, Consiliul Județean, Uniunea Europeană, GAL G10 
Obiective: 

 Asigurarea de condiții de lucru moderne, conform standardelor europene, pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Corbu; 
 Creșterea capacității administrației publice de a elabora și de a aplica politici moderne de gestionare a activității comunei Corbu 

Surse de finanțare potențiale:  Guvernul României, Consiliul Județean,  Bugetul local, PNDR 
Activități principale: 

 Achiziție calculatoare 
 Achiziție echipamente periferice (imprimante, scanere, videproiector, dispozitive multimedia); 
 Achiziție softuri 
 Achiziție server stocare/protejare date și care să asigure performanțe excepționale și o capacitate mare de putere de procesare.  

 
10. Titlul proiectului: Parc de aventură 

Perioada de implementare: 2022 – 2024 
Scop: Dezvoltarea sectorului turistic din comuna Corbu 
Posibili parteneri: Uniunea Europeană, Guvernul României, Consiliul Județean, GAL G10 
Obiective: 

 Oportunitatea cetățenilor de a avea în localitate o structură de agrement pentru cei mari și pentru cei mici 
 Promovarea turistică a comunei; 
 Creșterea numărului de turiști din zonă 
 Crearea de locuri de muncă 

Surse de finanțare potențiale:  Guvernul României, Consiliul Județean,  Bugetul local, GAL G10,  PNDR 
Activități principale: 

FAZA PRELIMINARĂ 

– Constatare la faţa locului cu verificarea cantităţii minime de copaci, dimensiunea acestora şi toţi ceilalţi factori care intervin pentru reuşita 

unui parc de aventură 

– Verificarea lipsei interdicţiilor peisagistico-culturale-arheologice ale zonei 

– Verificarea suprafeţei minime a terenului pentru realizarea acestei structuri 

– Deviz preliminar de costuri de realizare 

– Raportul complet al realizării 

PREGĂTIREA PROIECTELOR PRELIMINARE 
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– Releveu topografic al zonei şi al speciilor arboricole 

– Raport forestier de stabilitate a copacilor VTA 

– Proiectarea tuturor planşelor de proiect necesare 

– Redactarea raportului peisagistic 

– Pregătirea cererii pentru eliberarea autorizaţiei 

FAZA DE CONSTRUIRE 

– Obţinerea autorizaţiilor 

– Dotarea şantierului şi începerea lucrărilor 

– Sfârşitul lucrării şi predarea manualului de utilizare şi întreţinere 

5- FAZA FINALĂ 

-Recepţia structurii finalizate 

6- DESCHIDEREA PARCULUI DE AVENTURĂ 
Valoare estimată:   500.000 EURO 

 
 

11. Titlul proiectului: Realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale  în vederea înscrierii imobilelor 

în cartea funciară, aparținând UAT Corbu 

Perioada de implementare: 2021 – 2023 
Scop: Înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară - eliberarea certificatelor pentru 
înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale; Aducerea la zi a situației 
teritoriului comunei Corbu. 
Posibili parteneri: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - autoritatea responsabilă pentru implementarea 
Programului naţional de cadastru şi carte funciară; OCPI – coordonează activitatea 
Obiective: 

 Înregistrarea sistematică a imobilelor situate în mediul urban și rural; 
 Eficientizare în derularea programelor Administrației Publice Locale; 
 Realizarea lucrărilor de cadastru, de la măsurare până la intabulare, conform standardelor europene 

Surse de finanțare potențiale:  ANCPI, Bugetul local 
Activități principale: 

 Campanii de informare și conștientizare publică a cetățenilor;  
 identificarea imobilelor și a cetățenilor;  
 realizarea de măsurători cadastrale;  
 colectarea actelor juridice de la deținători;  
 integrarea și prelucrarea datelor și intocmirea documentelor cadastrale;  
 afișarea publică a documentelor cadastrale ;  
 înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori;  
 actualizarea documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare.  

 
12. Titlul proiectului: Dotare cu mobilier a școlilor și grădiniței 

Perioada de implementare: 2021 – 2023 
Scop: Îmbunătățirera sectorului educațional din comuna Corbu 
Posibili parteneri: Uniunea Europeană, Guvernul României, Consiliul Județean 
Obiective: 

 Îmbunătățirea infrastructurii școlare și preșcolare din comuna Corbu; 
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 Creșterea calității serviciilor educaționale din comună; 
Surse de finanțare potențiale:  Bugetul local, Guvernul României, Uniunea Europeană, Consiliul Județean, GAL G10 
Activități principale: 

 Achiziția de echipamente specifice și mobilier pentru școli și grădinițe; 
 Achiziționarea auxiliarelor și ghidurilor informative și de sprijin a procesului didactic care să faciliteze asimilarea cunoștințelor și 

aplicarea deprinderilor și tehnicilor de lucru 
 

13. Titlul proiectului: Îmbunătățirea rețelei de iluminat public și creșterea randamentului energetic la sistemele de iluminat 

Perioada de implementare: 2024 – 2026 
Scop: Satisfacerea cerințelor de vizibilitate pentru drumurile publice conform normelor SR13433/1999 
Posibili parteneri: Uniunea Europeană, Guvernul României, Consiliul Județean 
Obiective: 

 Adaptarea rețelei de iluminat la standardele europene 
 Îmbunătățirea climatului de ordine publică și creșterea gradului de siguranță; 
 Reducerea numărului de accidente rutiere pe drumurile publice din comună; 
 Prevenirea infracțiunilor; 
 Economisire fonduri plată curent electric 

Surse de finanțare potențiale:  Bugetul local, Guvernul României, Uniunea Europeană, Consiliul Județean, PNDR, GAL G10 
Activități principale: 

 Achiziționarea instalațiilor de iluminat public; 
 Înlocuirea instalațiilor de iluminat existente; 
 Întreținerea continuă a componentelor sistemului de iluminat public 

Valoare estimată:      300.000 RON 
 

14. Titlul proiectului:  

a) Reabilitare și modernizare drumuri comunale (DC87 și DC88 - lucrări în continuare);  
b) Reabilitare drum Argintăria sat;  
c) Consolidare maluri Pr.Savului 

Perioada de implementare: 2021 – 2024 
Scop: Reabilitarea infrastructurii rutiere din comuna Corbu 
Posibili parteneri: Uniunea Europeană, Guvernul României, Consiliul Județean, GAL G10 
Obiective: 

 Îmbunătățirea calității infrastructurii rutiere locale; 
 Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate pe drumurile publice din comună; 
 Creșterea potențialului economic al comunei Corbu 

Surse de finanțare potențiale: C.N.I., Bugetul local, Guvernul României, Uniunea Europeană, Consiliul Județean, PNDR, GAL 
G10 
Activități principale: 

 Reabilitare și asfaltare zone neasfaltate în continuare la DC87 și DC88; 
 Consolidare maluri, zidurti de sprijin și pietruire drum Argintăria sat; 
 Realizare zid de sprijin și gabioane pentru protejarea drumului comuna DC81 Pr.Savului; 
 Amenajarea șanțuri pe lungimea drumurilor; 
 Montare parapeți de siguranță; 
 Montare indicatoare rutiere. 
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15. Titlul proiectului: 

”REABILITARE ȘI CREȘTERE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘI GESTIONARE INTELIGENTĂ A ENERGIEI DIN CLĂDIREA ȘCOLII 
GIMNAZIALE (DIN STRUCTURA LICEULUI TEHNOLOGIC CORBU), COMUNA CORBU, JUDEȚUL HARGHITA” 

 Perioada de implementare: 2022 – 2024 
Scop: Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului instructiv-educativ 
Posibili parteneri: Uniunea Europeană, Guvernul României, Consiliul Județean 
Obiective: 

 Păstrarea stilului arhitectural din perioada construcției clădirii 
 Crearea condițiilor optime, moderne, pentru desfășurarea activității educaționale în comuna Corbu 

Surse de finanțare potențiale:  Bugetul local, Guvernul României, Uniunea Europeană, Consiliul Județean, PNRR,  
Activități principale: 

 Reabilitare  interioară și exterioară a clădirii; 
 Lucrări de refacere a finisajelor; 
 Reparație acoperiș; 
 Lucrări de refacere a pardoselii; 
 Reabilitarea grupurilor sanitare; 
 Împrejmuirea imobilului și refacerea/delimitarea curții 
 Racordarea la utilități; 
 Dotarea cu echipamente specifice moderne 

Valoare estimată:      300.000 RON 
 

16. Titlul proiectului: Extindere rețea de distribuție a energiei electrice 

Perioada de implementare: 2023 – 2024 
Scop: Asigurarea rețelei  electrice de distribuție pentru locuitorii și imobilele din zonele neacoperite 
Posibili parteneri: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), Grupul de Acțiune Locală G10, Consiliul 
Județean, SC ELECTRICA SA 
Obiective: 

 Creșterea nivelului de trai al localnicilor din comuna Corbu; 
 Asigurarea de condiții egale pentru toți cetățenii comunei plătitori de impozite 

Surse de finanțare potențiale:  Guvernul României,  Consiliul județean, Bugetul local 
Activități principale: 

 Evaluarea condițiilor de finanțare a lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție; 
 Depunerea cererii de către UAT și a documentației aferente; 
 Întocmirea documentațiilor necesare, obținerea acordurilor 

Grup țintă: Familiile din zonele fără acoperire rețea electrică de distribuție 
 

17. Titlul proiectului: Amenajare parc în zona centrală a comunei Corbu 

Perioada de implementare: 2023 – 2024 
Scop:  
Posibili parteneri: Consiliul Județean 
Obiectiv general:  Obiectivul general rezultă din lipsa unui loc de joaca funcționabil care să ofere siguranță și condiții optime de 
joacă pentru copii.  
Obiective specifice: Proiectul va oferi copiilor un spatiu controlat de joacă; proiectul va oferi părinților un sentiment de siguranță 
în momentul în care își vor lăsa copiii afara la joaca știindui departe de pericolele stăzii 
Surse de finanțare potențiale:  Fonduri neramursabile, Bugetul local 
Activități principale: 

 Delimitarea terenului necesar 
 Întocmirea documentațiilor tehnico- economice; 
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 Achiziția lucrării prin SEAP 
 Desfășurarea lucrărilor de construire  
 Construirea parcării mijloacelor de transport 
 Dotarea cu mobilier urban 
 Amenajarea loc de joacă pentru copii 
 Spații verzi 
 Coșuri de gunoi menajer 
 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 

Beneficiari proiect:  toate categoriile de persoane de la copiii mici până la vârstnici  
Valoare estimată:    500.000 RON 
 

18. Titlul proiectului: Realizare și atestare muzeu local 

Perioada de implementare: 2023 – 2025 
Scop: Educarea şi cunoaşterea evoluţiei comunităţii umane şi a mediului înconjurător 
Posibili parteneri: Grupul de Acțiune Locală G10, Consiliul Județean, Liceul Tehnologic Corbu, A.D.I. Călimani-Giurgeu 
Obiective: 

 Colecţionarea, conservarea, cercetarea, restaurarea, comunicarea şi expunerea mărturiilor materiale şi spirituale ale existenţei 
şi evoluţiei comunităţii locale, valorificarea patrimoniului cultural administrat prin expoziţii, publicaţii şi orice alte forme de 
comunicare. 
Surse de finanțare potențiale:  Bugetul local, Consiliul Județean 
Activități principale: 

 Lucrări de întreținere a celor două clădiri 
 Reamenajare interioară 
 Constituirea, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal; 
 Evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal; 
 Achiziționarea de bunuri muzeale, în condițiile legii; 
 Punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, prin expoziții permanente și temporare, 

inclusiv prin împrumutul intermuzeal, în condițiile legii; 
 Asigurarea evidenței bunurilor muzeale, inventarierea lor periodică, în condițiile legii,asigurarea protecției acestora; 
 Întocmirea documentației pentru obținerea titulaturii de MUZEU 

Beneficiari țintă: 
 Elevii, studenții, în general generația tânără; 
 Vizitatori străini 

Valoare estimată:    50.000  RON 
 

19. Titlul proiectului: Informatizare școli 
Perioada de implementare: 2023 – 2024 
Scop: Educație permanentă cu intervenția posibilităților oferite de tehnologiice informațiilor și comunicării 
Posibili parteneri: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR), Consiliul Județean 
Obiective: 

 Dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu laboratoare informatizate; 
 Implementarea sistemului alternativ de educație asistată pe calculator realizîndu-se astfel un modul intergrat format din 

calculatoare, sofwtare educațional și programe de formare resurse umane 
Surse de finanțare potențiale:  PNRR, Consiliul județean, Bugetul local 
Activități principale: 

 Completarea numărului de calculatoare existent; 
 Asigurarea internetului de mare viteză în toate unitățile de învățământ; 
 Achiziționarea de  tablete la început de an școlar pentru clasa pregătitoare 
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Valoare estimată:   500.000 EURO 
 

20. Titlul proiectului: Dotare cabinet medical de familie și stomatologie 

Perioada de implementare: 2023 – 2024 
Scop: Atragerea și menținerea medicilor în comună 
Posibili parteneri: Consiliul Județean 
Obiective: 

 Dotarea cu aparatură și mobilier specifice cabinetului medic de familie și cabinet medical stomatologic 
Surse de finanțare potențiale:  Consiliul Județean, Bugetul local 
Activități principale: 

 Dotarea cu aparatură și mobilier specifice  
 Instituirea unor condiții de păstrare a bunurilor primite; 
 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 

Valoare estimată:   50.000 RON 
 

21. Titlul proiectului: Extindere rețea trotuare și reabilitare șanțuri la rețeua existentă 

Perioada de implementare: 2022 – 2024 
Scop: Siguranța circulației pietonale în localitate 
Posibili parteneri: Consiliul Județean 
Obiective:  

 Creșterea siguranței circulației în raport cu situația existentă 

 Obiectivul principal al proiectului este realizarea unor căi de cornunicații pietonale modeme  care  să  satisfacă  cerințele  
actuale  și  de  perspectivă  ale  activităților  locale, prioritățile care au stat la baza scenariului propus prin prezenta 
documentație sunt: 
- realizarea  unor căi pietonale  moderne  în zonă; 
-  accesibilizarea   populației    la  centrele   administrative,    economice  șit  sociale   în condiții de siguranță și confort; 
- diminuarea  situațiilor  conflictuale  între traficul auto și cel pietonal; 
- creșterea  condițiilor pentru  dezvoltarea  turismului; 
- creșterea siguranței pietonale  și indirect a circulației  auto; 

-   reducerea  costurilor  și a aglomerației  în traficul local 
Surse de finanțare potențiale:  Consiliul Județean, Bugetul local 
Activități principale: 

 Întocmirea documentației tehnico-economice; 
 Achiziție publică prin SECAP; 
 Extinderea rețelei de trotuare pe lângă DN15 pe o lungime de 3 km.; 
 Betonarea șanțurilor din imediata vecinătate a trotuarelor pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale 

 
22. Ttlul proiectului: Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița Corbu 

Perioada de implementare: 2023 – 2024 
Scop: Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului instructiv-educativ 
Posibili parteneri: Uniunea Europeană, Guvernul României, Consiliul Județean 
Obiective: 

 Crearea condițiilor optime, moderne, pentru desfășurarea activității educaționale în comuna Corbu 
Surse de finanțare potențiale:  Bugetul local, Guvernul României, Uniunea Europeană, Consiliul Județean 
Activități principale: 

 Reabilitare  interioară și exterioară a clădirii; 
 Lucrări de refacere a finisajelor; 
 Reparație acoperiș; 
 Lucrări de refacere a pardoselii; 



10 

 

 Reabilitare grupurilor sanitare; 
 Împrejmuirea imobilului și refacerea/delimitarea curții 
 Racordarea la utilități; 
 Dotare cu echipamente specifice moderne 

Valoare estimată:      300.000 RON 
 

23. Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare, dotare și extindere cămin cultural Capu Corbului, comuna Corbu, județul 
Harghita 

Perioada de implementare: 2023 – 2025 
Scop: Creșterea calității vieții socio-culturale în satul Capu Corbului, comuna Corbu 
Posibili parteneri: Uniunea Europeană, Guvernul României, C.N.I. 
Obiective: 

 Crearea unui cadru adecvat pentru realizarea activităților socio-culturale din comună; 
 Menținerea și promovarera tradițiilor și obiceiurilor din comuna Corbu prin realizarea de evenimente culturale. 

Surse de finanțare potențiale:  Uniunea Europeană, Guvernul României,  Bugetul local 
Activități principale: 

 Documentațiile tehnico-economice  
 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii căminului cultural; 
 Dotarea cu mobilier corespunzător a sălilor din incinta căminului cultural; 
 Dotarea căminului cu echipamente multimedia 
 Racordarea clădirii la utilități 
 Împrejmuirea clădirii/curții căminului cultural 
 Amenajarea curții căminului cultural 

Valoare estimată:   2.000.000 RON 

 

24. Titlul proiectului: SISTEM DE PRODUCȚIE DE ENERGIE REGENERABILĂ LA:  
a) SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI CORBU 
b) CLĂDIREA LICEULUI TEHNOLOGIC 
c) CLĂDIREA ȘCOLII GENERALE CORBU 
d) CLĂDIREA GRĂDINIȚEI CORBU 
e) CLĂDIREA ȘCOLII PRIMARE CAPU CORBULUI 
Perioada de implementare: 2023 – 2024 
Scop: creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin 
utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu; 
Reducerea costurilor cu energia; minimalizarea riscurilor asociate creșterii costurilor cu utilitățile;  
Posibili parteneri: Uniunea Europeană, Guvernul României, Consiliul Județean, bugetul local 

    Obiective:  

a) achiziţionarea şi instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în 
vederea producerii energiei electrice  

b) reducerea costurilor cu energia; 
Surse de finanțare potențiale:  Bugetul local, Guvernul României, Uniunea Europeană, Consiliul Județean, PNRR,  
Activități principale: 
 îndeplinirea formalităţilor specifice obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor; 
 instalarea sistemului de panouri fotovoltaice şi racordarea acestuia la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice. 

PRIMAR, 
Romeo Țepeș-Focșa 

_______________________________________________________________________________________________   
 

Președinte de ședință,                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 
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  Consilier local                                                                                                      Secretar general 

KRISTEA CSABA                                                                                          IOAN-ȘTEFAN CRISTINOI 


