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HOTARAREA  
privind aprobarea deplasarii unei delegatii a Comunei Brebu in Republica Polona pentru a participa la 

,,Zilele Romaniei la Targul International de Arta Populara de la Cracovia’’ – 14 - 19 august 2019 
 

         Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova. 
         Având în vedere: 
-expunerea de motive nr. 5553/08.04.2019 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu Adrian; 
-invitatia nr. 2624/03.12.2018 si inregistrata la Primaria Comunei Brebu sub nr. 162/07.01.2019, a 
domnului Ovidiu Dranga, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in Republica Polona; 
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 5559/08.04.2019;  
-raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe nr. 5558/08.04.2019; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 43/16.04.2019;  
         In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) si art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
         

H O T A R A S T E : 
 
     Art.1.-Se aproba deplasare unei delegatii a Comunei Brebu in Republica Polona pentru a participa la 
,,Zilele Romaniei la Targul International de Arta Populara de la Cracovia’’ – 14 - 19 august 2019, 
compusa din 19 persoane si care vor fi nominalizate prin dispozitia primarului. 
     Art.2.-Se aproba programul cultural al delegatiei dupa cum urmeaza: 
- prezentarea a 5 – 6 jocuri populare din zona de catre Ansamblul de jocuri populare ,,Brebenelul’’ al 
Comunei Brebu;  
-  interpretarea de cantece populare din zona;  
-  interpretare la fluier si cimpoi, doine populare din zona; 
- prezentare de produse bio, miere, dulceata, sucuri natural produse in gospodariile din Brebu. Atelier 
culinar de facut clatite cu dulceata prezentata. 
-  prezentarea unor obiceiuri casnice (furca si fuior de tors lana), cateva obiecte traditionale specific 
zonei (covoare tesute in casa, costume nationale, invartitoare lana); 
-  pop – up spider 300/230 cm 
-  2 roll – up 200/85 cm in care se vor gasi imagini din localitate, obiceiuri, traditii; 
-  pliante cu prezentare traditii, obiceiuri din zona Brebu. 
     Art.3.-Se aproba alocarea sumei necesare pentru aceasta deplasare coform contului 510103- 
200602 din bugetul local al comunei. 
    Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege Intitutiei Prefectului – Judetul Prahova, biroului financiar contabil impozite 
si taxe si tuturor celor interesati.  
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