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HOTARÂREA NR. 18  
privind aprobarea efectuarii investitiilor noi din excedentul anului 2018, venituri proprii 

 
 

         Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova. 
         Având în vedere : 
-expunerea de motive nr. 3916/12.03.2019 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu Adrian; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 30/20.03.2019;     
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 3921/12.03.2019;    
-raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe nr. 3917/12.03.2019; 
-ca pana la aceasta data, nu a fost adoptata legea bugetului de stat pe anul 2019 si U.A.T. Brebu functioneaza in 
conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, la limita lunara de cheltuieli de 1/12 din prevederile bugetului anului 2018.  
-ca in urma analizei privind necesitatea si oportunitatea efectuarii unor lucrari de investitie noi, s-au constatat 
urmatoarele: 
-in anul 2018 s-a demarat lucrarea de investitii “Amenajare parc existent, localitatea Brebu Minastirei, comuna 
Brebu, judetul Prahova”, realizata in proportie de 85%. Accesul persoanelor straine in parcul care face obiectul 
investitiei este liber, personalul de supraveghere al institutiei este redus si pentru evitarea deteriorarii 
mobilierului parial instalat, securitatii materialelor necesare contructiei parcului si a cladirii de birouri si arhiva, 
este necesara instalarea unei bariere pietonale si a unor camere de supraveghere; 
-pentru realizarea lucrarilor de imbunatatire a starii fizice a infrastructurii tehnico-edilitare a comunei, 
modernizarea drumurilor locale si comunale este necesar intocmirea unui proiect pentru reabilitarea strazilor in 
comuna, prevazut si in proiectele de buget 2018-2021 si 2019-2022; 
-necesitatea realizarii unui studio de coexistenta solicitat de Transelectrica pentru extindere intravilan. 
         In temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin.(1) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile  si  completarile  ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 
       Art.1.-Se aproba realizarea obiectivelor de investii noi in suma de 202.000 lei, din excedentul bugetului local 
venituri proprii la 31.12.2018 de 4.534.139,52 lei din care: 4.212.048,65 lei sume ramase de utilizat pentru 
lucrarile din Fondul de interventie aferente H.G.R nr. 975/2016, H.G.R. nr. 177/2018 si H.G.R. nr. 563/2018 si 
322.090,87 lei venituri proprii; obiectivele de investitii sunt incadrate in lista de investitii la grupa: 

a) Lucrari noi 
- Construire bariera pietonala in suma de 10.000 lei ; 
- Construire sistem de supraveghere video 20.000 lei ; 
b) Alte cheltuieli de investitii: 
- SF si proiectare reabilitare strazi 155.000 lei ; 
-    Studiu de coexistenta privind conditiile de coexistenta intre LEA 400 kv Brazi Vest- Darste, deschiderea 
136-137  17.000 lei. 

        Art.2.-Se aproba lista provizorie a obiectivelor de investitii pe anul 2019 ca finantare de la bugetul local 
conform Anexei – parte integranta a prezentei hotarari.     
       Art.3.-Secretarul comunei Brebu comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului – Judetul Prahova, 
biroului financiar contabil impozite si taxe si tuturor celor interesati.  
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