
R O M A N I A 
JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 
 
 

H O T A R A R E  
pentru modificarea H.C.L. nr.10/2016 privind aprobarea utilizarii excedentului 

bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015  
 
 
 Vazand raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

Avand in vedere prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 
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. – Art.1 din H.C.L. nr.10/2016 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al 
comunei Cerasu pe anul 2015 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“Se aproba utilizarea excedentului existent la 31 decembrie 2015 la bugetul local al comunei 
Cerasu, in suma totala de de 1.697.090,43 lei, astfel: 

- la sectiunea de dezvoltare, pentru obiectivul “Retea distributie apa potabila in comuna Cerasu, 
judetul Prahova” suma de 978.000 lei, iar suma de 712.000 lei pentru celelalte obiective cuprinse 
din Lista de investitii a anului 2016; 

- suma de 7.090,43 lei pentru acoperirea unui eventual gol de casa, in cursul anului 2016, cu 
conditia reintregirii acesteia.” 

 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, 
       CATALIN-VICTOR DAVID 

 
 
         Contrasemneazà: 
               Secretar, 
           Stelian David 
 
 Cerasu, 29 septembrie 2016. 
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