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HOTARÂREA  
privind indreptarea unei erori materiale cuprinse in hotararea consiliului local nr. 38/02.07.2018 

privind modificarea hotararii consiliului local nr. 22/12.04.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor 
tehnico economici pentru obiectivul de investitii local ,,Anvelopare Scoala Matei Basarab, Comuna 

Brebu”  

 
 

 
 
   

         Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova. 
         Având în vedere : 
-expunerea de motive nr. 11.380/23.07.2018 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu Adrian; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 59/30.07.2018;      
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 11.386/23.07.2018;     
-raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe nr. 11.383/23.07.2018; 
-prevederile hotararii consiliului local nr. 38/02.07.2018 privind modificarea hotararii consiliului local nr. 
22/12.04.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii local 
,,Anvelopare Scoala Matei Basarab, Comuna Brebu”.  
         În temeiul art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”d”, art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea 
nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

H O T A R A S T E : 
 
        Articol unic 
(1)  Se aproba indreptarea unei erori materiale cuprinse in hotararea consiliului local nr. 38/02.07.2018 privind 
modificarea hotararii consiliului local nr. 22/12.04.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico economici 
pentru obiectivul de investitii local ,,Anvelopare Scoala Matei Basarab, Comuna Brebu”, in sensul ca, in tot 
cuprinsul hotararii consiliului local nr. 38/02.07.2018 privind modificarea hotararii consiliului local nr. 
22/12.04.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii local 
,,Anvelopare Scoala Matei Basarab, Comuna Brebu”, se inlocuieste sintagma ,, ,,Anvelopare Scoala Matei Basarab, 
Comuna Brebu” cu sintagma ,,Anvelopare Scoala” precum si in toate documentele subsecvente. 
(2) Toate celelalte prevederi ale hotararii consiliului local nr. 38/02.07.2018 privind modificarea hotararii 
consiliului local nr. 22/12.04.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de 
investitii local ,,Anvelopare Scoala Matei Basarab, Comuna Brebu”, sunt si raman valabile.  
(3)   Secretarul comunei Brebu comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor interesate.  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                             Comuna Brebu, 30 iulie 2018    
 
 
             PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                CONTRASEMNEAZA, 
                          CONSILIER                                                                            SECRETAR 
            TOPALA CRISTINA ELENA                                        BOGDAN LUCIAN LAURENTIU 

 
 
 

 


