
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARUL COMUNEI CERASU 
 

 

D I S P O Z I T I E 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta ordinara 
 

 

In temeiul prevederilor art. 39 alin.(1) si art.68 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.a) din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Primarul comunei Cerasu emite  prezenta dispozitie: 
 

 

Art.1. – Se  convoaca  membrii  Consiliului  Local  al  Comunei  Cerasu  in Şedinţa solemnă 

consacrată sărbătoririi zilei de 1 decembrie – Ziua naţională a României, joi, 29 noiembrie 2018, ora 1000, 

la Sala Caminului Cultural Cerasu. Dupa incheierea sedintei solemne va avea loc sedinta ordinara a 

consiliului local care are urmatorul proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unui imobil apartinand 

domeniului public al comunei Cerasu, din imobil cu destinatia de unitate de invatamant in imobil cu 

alta destinatie decat aceea de locuinta – initiat de d-l Duca Dumitru, primarul comunei. 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018 - initiat de 

d-l Duca Dumitru, primarul comunei. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a 

unor strazi din comuna Cerasu si a drumului de exploatare De 13 Slon-Tabla Butii – initiat de d-l 

Duca Dumitru, primarul comunei.   

5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Planului anual de evolutie a tarifelor in cadrul 

“Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Prahova” – initiat de d-l Duca Dumitru, 

primarul comunei. 

6. Raport de activitate al Comisiei pentru verificarea respectarii obligatiilor contractuale ce decurg din 

contractele de inchiriere pentru pasunile alpine incheiate cu organizatorii de stane. Proiect de 

hotarare privind aprobarea scutirii unor organizatori de stane de la plata chiriei pentru unele 

suprafete de goluri alpine inchiriate de la primarie si nepasunabile, pe anul 2019 – initiat de d-l 

Duca Dumitru, primarul comunei. 

7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada decembrie 2018 – februarie 

2019 – initiat de d-l Duca Dumitru, primarul comunei. 

8. Diverse. 

Art.2. – Secretarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii. 

   

 

PRIMAR, 

         DUMITRU DUCA 

                Avizat ptr.legalitate, 

               Secretar, 

           Stelian David 
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