
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 sedinta ordinara 

sambata, 20 iulie 2019, ora 10
00

, la Sala de sedinte a Primariei Cerasu. 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul: 

1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare. 

2. Informare asupra efectele calamitatiilor naturale produse in comuna Cerasu in luna iunie a.c. 

Prezinta d-l Duca Dumitru, primarul comunei. 

3. Informare privind executia bugetara pe semestrul I 2019. Prezinta d-l Duca Dumitru, primarul 

comunei. 

4. Proiect de hotarare privind asocierea comunei Cerasu cu judetul Prahova in vederea “Refecerii si 

repararii digurilor de sprijin, pragurilor de fund si portiunilor de drumuri comunale partial distruse 

sau intrerupte in cele sase sate ale comunei Cerasu - intiat de d-l Duca Dumitru, primarul comunei. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii  bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2019 - 

initiat de d-l Duca Dumitru, primarul comunei. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri organizatorice pentru buna desfasurare  a 

activitatii istorice si culturale “Columna pentru Nemurire” din 6 august 2019   - initiat de d-l Duca 

Dumitru, primarul comunei. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor 

caniculei si secetei prelungite pe teritoriul comunei Cerasu, pe anul 2019 - initiat de d-l Duca 

Dumitru, primarul comunei. 

8. Diverse. Punerea in discutie a cererii S.C. Creative People S.R.L. Cerasu de incheiere a unui 

contract de comodat pentru un spatiu de prestari servicii.  

 

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

  

  

PRIMAR, 

         DUMITRU DUCA 

 

                Avizat ptr.legalitate, 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

Cerasu, 15 iulie 2019. 
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