ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BREBU
CONSILIUL LOCAL
Sat.Brebu Minastirei nr.802, tel:0244357521, fax:0244358048, e-mail:primaria@brebuprahova.eu

HOTARÂREA
privind respingerea plângerii prealabile înregistrata sub nr. 54/25.07.2018 formulată de societatea
Valea Doftanei CDA SRL, prin administrator Ungureanu Dragoș Andrei, împotriva Hotărârii Consiliului
Local nr. 32/11.06.2018

Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova.
Având în vedere :
-expunerea de motive nr. 11.912/01.08.2018 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu Adrian;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 68/09.08.2018;
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 11.916/01.08.2018;
-raportul de specialitate al compartimentului cadastru si registru agricol nr. 11.915/01.08.2018;
-prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-plângerea prealabila F.N./24.07.2018, formulată de societatea Valea Doftanei CDA SRL, înregistrată la Consiliul
Local Brebu sub nr. 54/25.07.2018, prin care solicită revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Local Brebu nr.
32/11.06.2018, privind preluarea fară plată, a bunurilor de retur ce fac obiectul Contractului de Concesiune nr.
124/12.01.2006, incheiat cu Societatea Valea Doftanei CDA srl si trecerea acestora in domeniul privat al Comunei
Brebu;
Văzând faptul ca petenta nu aduce nici un argument în susținerea plângerii prealabile si in lipsa oricăror
motive de fapt și de drept care să conducă la revocarea actului administrativ contestat.
In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1.- Se respinge plângerea prealabila F.N./24.07.2018, formulată de societatea Valea Doftanei CDA SRL,
înregistrată la Consiliul Local Brebu sub nr. 54/25.07.2018, întemeiată pe dispozițiile art. 7 din Legea nr.
554/2004, privind contenciosul administrativ, prin care solicită revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Local
Brebu nr. 32/11.06.2018, privitoare la preluarea fară plată, a bunurilor de retur, construcții edificate pe terenul
proprietate privata locală și trecerea acestora în domeniul privat al comunei Brebu, bunuri obiect al Contractului
de Concesiune nr. 124/12.01.2006, în prezent încetat din culpa exclusivă a petentei, ca fiind nefondata si
netemeinica.
Art.2.- Secretarul comunei Brebu comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului – Judetul Prahova, SC
VALEA DOFTANEI CDA srl si tuturor celor interesati.
Comuna Brebu, 9 august 2018
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