
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R A R E  

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local  

al comunei Cerasu pe anul 2018  
 

 Vazand expunerea de motive a primarului comunei Cerasu si raportul compartimentului financiar-

contabil din aparatul de specialitate privind propunerile pentru utilizarea excedentului bugetului local 

inregistrat la finele anului 2018; 

Avand in vedere prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) si art.45 alin.(1) coroborat cu 

art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

 

Consiliul Local al Comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

 

Art.1. – Se aproba utilizarea excedentului existent la 31 decembrie 2018 la bugetul local al comunei 

Cerasu, in suma totala de de 1.294.613,59 lei, dupa cum urmeaza:  

La sectiunea de functionare: 

-     suma de 469.000 lei, primita conform H.G. nr. 563 din 24.07.2018 din Fondul de interventie la 

dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018 pentru unele unitati administrativ-

teritoriale afectate de calamitati naturale, ramasa necheltuita, se aloca pentru lucrari de refacere 

drumuri comunale in comuna Cerasu, avand aceeasi destinatie stabilita prin hotararea de guvern; 

- suma de 4.613,59 lei pentru acoperirea unui eventual gol de casa, in cursul anului 2019, cu conditia 

 reintregirii acesteia; 

La sectiunea de dezvoltare: 

- suma de 821.000 lei se aloca pentru obiective cuprinse in Lista de investitii a anului 2019, astfel: 
1. Mansardare si imprejmuire Gradinita in comuna Cerasu – 400.000 lei; 
2. Modernizare si recompartimentare Liceu Tehnologic in comuna Cerasu – 351.000 lei; 
3. Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente in comuna Cerasu – 10.000 lei; 
4. Reparatie capital fosa septica Primarie si Camin Cultural Cerasu – 60.000 lei. 

 Art.2. – Primarul comunei, prin Compartimentul financiar-contabil din aparatul de specialitate, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotàrâri. 

Art.3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si institutiilor 

interesate prin grija secretarului comunei.  

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                     NICOLAE MILU 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 Cerasu, 31 ianuarie 2019. 
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