
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R A R E  

privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015 
 

 Vazand Raportul Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului prin 

care propune rectificarea bugetului local pe anul 2015 si avizele comisiilor de specialitate ale consiliului 

local; 

 Avand in vedere: 

- adresa DGRFP Prahova nr.3312/2015 privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat pe an si trimestre in vederea platii drepturilor banesti provenite din hotarari 

judecatoresti definitive si irevocabile in favoarea salariatilor din unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat; 

- adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Cabinet Ministru 

nr.16599/2015 prin care se confirma faptul ca creditele derulate in 2014 in cadrul P.N.D.L. raman valabile 

in anul 2015;  

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. – Se aprobà rectificarea bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015 conform anexei nr.1 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2. – Se aprobà modificarea Lista de investitii la nivelul comunei Cerasu pe anul 2015 conform 

anexei nr.2. 

Art.3. – Primarul comunei, prin compartimentul finaciar-contabil din aparatul de specialitate,  va 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.4. – 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 martie 2015. 
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Ordinara 14 14 14 - - 

 


