
R O M A N I A
JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU

H O T A R A R E
privind aprobarea bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2016, a listei de

investitii si a estimarilor pentru anii 2017-2019

Avand in vedere prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
Luand act de adresele Consiliului Judetean Prahova si Directiei Generale Regionale a

Finantelor Publice Ploiesti prin care ni se aduc la cunostinta  indicatorii aprobati pe anul 2016
pentru comuna Cerasu;

Vazand raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
primarului, expunerea de motive a primarului comunei Cerasu si rapoartele comisiilor de
specialitate ale consiliului local;

In conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) si art.58 alin.(3) 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 aprobà Bugetul local al comunei Cerasu pe anul 2016 la venituri si cheltuieli
conform anexelor nr.1 si 2.

Art.2. – Se aprobà numarul de personal, permanent si temporar, precum si fondul salariilor
de baza potrivit statelor de functii ala Primariei Cerasu aprobate pentru anul 2016, conform anexei
nr.3.

Art.2. – Se aprobà Lista de investitii la nivelul comunei Cerasu pe anul 2016 conform
anexei nr.4.

Art.3. – Se aprobà estimarile bugetului local al comunei Cerasu pentru anii 2017-2019
conform anexei nr.5.

Art.4. – Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. – Primarul comunei, prin Compartimentul financiar-contabil, va duce la indeplinire

prevederile prezentei hotarari.
Art.6. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si

institutiilor interesate prin grija secretarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSTANTIN MEI-ROSU

Contrasemneazà:
Secretar,

Stelian David

Cerasu, 11 februarie 2016.
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Ordinara 14 12 12 - -


