
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 
 

 

H O T A R A R E  
privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate al proiectului  “EXTINDERE RETEA DE 

ALIMENTARE CU APA SI BRANSARE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,, precum 

si a unor masuri necesare implementarii acestuia 
 

      Vazând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 

           - Expunerea de motive a primarului comunei Cerasu si Raportul compartimentului financiar-

contabil din aparatul de specialitate al primarului prin care propune aprobarea realizarii studiului de 

fezabilitate al proiectului “EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSARE IN 

COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,,;  

Având în vedere prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de 

Dezvoltare Locala, modificat si completat prin Ordinul nr.199/2014; 

 Luând în considerare prevederile O.U.G. nr.28/2008 pentru aprobarea continutului cadru al 

documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; 

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 aprobă realizarea studiului de fezabilitate al proiectului “EXTINDERE RETEA DE 

ALIMENTARE CU APA SI BRANSARE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,, pe baza 

caruia se va solicita finantarea in baza Programului National de Dezvoltare Locala instituit prin O.U.G. 

nr.28/2013 la M.D.R.A.P.F.E., prin achizitia unui serviciu de intocmire SF si consultanta, prin SEAP. 

Art.3. – Cu ducerea la indeplinire a prevederile prezentei hotărâri se insarcineaza primarul comunei 

Cerasu. 

Art.4. – 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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