
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

H O T A R A R E  
privind aprobarea asocierii Comunei Cerasu cu Judetul Prahova in vederea realizarii 

obiectivului “Reparare santuri pereate si rigole carosabile, pentru colectarea apelor pluviale 

din zona drumurilor DJ 230 si DC 30, amenajare platforma (parcari carosabile din beton) pe 

zona centrala a satelor Cerasu si Slon” 
 

 Avand in vedere expunerea de motive a d-lui Duca Dumitru, primarul comunei, prin care propune 

asocierea comunei Cerasu cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului “Reparare santuri pereate si 

rigole carosabile, pentru colectarea apelor pluviale din zona drumurilor DJ 230 si DC 30, amenajare 

platforma (parcari carosabile din beton) pe zona centrala a satelor Cerasu si Slon”; 

Vazand: 

- Raportul Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului si avizul 

comisiei de specialitate a consiliului local – Comisia nr.1; 

- Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr.96/2017 privind asocierea Judetului Prahova cu 

Comuna Cerasu in vederea realizarii obiectivului “Reparare santuri pereate si rigole carosabile, 

pentru colectarea apelor pluviale din zona drumurilor DJ 230 si DC 30, amenajare platforma 

(parcari carosabile din beton) pe zona centrala a satelor Cerasu si Slon”; 

In conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.e) coroborat cu alin.7 lit.c), precum si art.45 alin.(2) lit.f 

coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

Consiliul Local al Comunei Cerasu adopta  prezenta hotarare: 

 

 Art.1. – Se aproba asocierea Comunei Cerasu cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului 

“Reparare santuri pereate si rigole carosabile, pentru colectarea apelor pluviale din zona drumurilor DJ 230 

si DC 30, amenajare platforma (parcari carosabile din beton) pe zona centrala a satelor Cerasu si Slon”. 

 Art.2. –  Contributia Comunei Cerasu la prezenta asociere va fi de 10 % din valoarea alocata de 

Consiliul Judetean Prahova, adica 25.000 lei si se va suporta din bugetul local, capitolul 84.02 – 

Transporturi, Drumuri si poduri – Cheltuieli materiale. 

Art.3. – Se mandateaza d-l Duca Dumitru, primarul comunei, pentru semnarea contractului de 

asociere. 

Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată autorităţilor şi persoanelor interesate şi adusă la 

cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei. 

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

       CONSTANTIN MEI-ROSU 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

Cerasu, 31 august 2017. 
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Ordinara 13 13 13 - - 

 

 


