
R O M A N I A 
JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 
 

H O T A R A R E  
privind aprobarea implementarii proiectului “Modernizare si reabilitare  

Camin Cultural in comuna Cerasu, judetul Prahova” 
 

Avand in vedere expunerea de motive a d-lui primar Duca Dumitru, in calitatea sa de initiator, prin 
care propune si sustine necesitatea si oportunitatea modernizarii si reabilitarii Caminului Cultural Cerasu; 

Vazand referatul d-lui Butucaru Marius-Dorel, referent cultural in aparatul de specialitate al 
primarului, prin care sustine necesitatea si oportunitatea modernizarii si reabilitarii Caminului Cultural 
Cerasu; 

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, 4, 5 si 16 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 aprobà implementarea proiectului “Modernizare si reabilitare Camin Cultural in comuna 
Cerasu, judetul Prahova”, denumit in continuare Proiect. 

Art.2. – Lucrarile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de realizare a 
investitiei in cazul finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala – P.N.D.R., conform Devizului 
General aferent cererii. 

Art.3. – Autoritatile administratiei publice locale se oblige sa asigure functionarea la parametrii 
proiectati si intretinerea investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati in 
cadrul Proiecului. 

Art.4. – Consiliul local se angajeaza sa asigure accesul public (fara taxa) la investitia realizata prin 
proiect. 

Art.6. – Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla sa calitate 
de ordonator principal de credite si administrator public, fiind nominalizat si delegat in relatia cu Agentia 
pentru Finantarea Investitiilor Rurale - A.F.I.R.   

Art.7. – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei Cerasu.  
Art.8. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si institutiilor 

interesate prin grija secretarului comunei.  
 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTA, 
       CATALIN-VICTOR DAVID 
          

Contrasemneazà: 
               Secretar, 
           Stelian David 
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