
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

 

H O T A R A R E  
privind aprobarea sumei de 4800 euro drept credit de angajament pentru pe anul 2015, 

reprezentand transa de 20 % din valoarea proictului Comenius, pana la recupararea acesteia 

de la finantator 

 

  

Avand in vedere Contractul incheiat intre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in 

Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale Bucuresti si Liceul Tehnologic Cerasu nr.133/10.09.2013 

pentru derularea unui proiect de parteneriat scolar; 

Vazand nota de fundamentare a Directorului Liceului Tehnologic Cerasu pentru aprobarea sumei de 

4800 euro drept credit de angajament pentru anul 2015 pentru derularea Proiectului de parteneriat scolar 

Comenius (LLP) “Our nature is art.Let’s share it!”, cod proiect 13-PM-695-PH-ES, proiect finantat de 

Comisia Europeana prin Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii 

Profesionale Bucuresti; 

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 suma de 4800 euro, adica 22.000 lei, credit de angajament pe anul 2015, 

reprezentand transa de 20 % din valoarea Proiectului de parteneriat scolar Comenius (LLP) “Our nature is 

art.Let’s share it!”, cod proiect 13-PM-695-PH-ES, proiect finantat de Comisia Europeana prin Agentia 

Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale Bucuresti, pana la 

recuperarea acesteia de la finantator. 

Art.2. – Compartimentul finaciar-contabil va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

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

interesate prin grija secretarului comunei.  

 
 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                  PETRE VASILESCU 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

 

 Cerasu, 22 februarie 2015. 
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