
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 
 

 

H O T A R A R E  

privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii  
“MANSARDARE SI IMPREJMUIRE GRADINITA CERASU IN COMUNA CERASU, JUDETUL 

PRAHOVA,, 
 

        Vazand Expunerea de motive a primarului comunei Cerasu si raportul de specialitate privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “MANSARDARE SI 

IMPREJMUIRE GRADINITA CERASU IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,,;     

Având în vedere prevederile: 

      - O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013, modificat si completat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.199/2014; 

In conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.1 si art.45 alin.(1) 

coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

Consiliul Local al comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

 

Art.1. –  Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului “MANSARDARE SI IMPREJMUIRE 

GRADINITA CERASU IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,, cu valoarea totala de 1.277.235 

lei, in baza Programului national de dezvoltare locala instituit prin O.U.G. nr.28/2013. 

Art.2. –  Se aprobă cofinantarea proiectului “MANSARDARE SI IMPREJMUIRE GRADINITA 

CERASU IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,, cu valoarea de 75.555 lei din valoarea totala 

a proiectului. 

Art.2. – Primarul comunei si Compartimentele financiar-contabilitate si achizitii publice din 

aparatul de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată autorităţilor şi persoanelor interesate şi adusă la 

cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei. 

 

  

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

            CONSTANTIN BAJENARU        

 

        Contrasemneazà: 

              Secretar, 

          Stelian David 
 

 

 Cerasu, 28 februarie 2017. 
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