
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului   

“Retea de distributie apa potabila in comuna Cerasu, judetul Prahova” 
 

 Vazand Borderoul centralizator intocmit de SC Baltur Sib SRL din care reise ca la data de 

01.01.2017 suma lucrarilor ce mai sunt de realizat la reteaua de distributie a apei potabile in Cerasu, 

recalculata cu TVA de 19 % ca urmare a modificarii Codului Fiscal, este de 75540,60 lei;     

  Având în vedere: 

      - Avizul favorabil al Comisiei nr.1 de specialitate din cadrul Consiliului local; 

           - Expunerea de motive a primarului comunei Cerasu, privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati ai proiectului “Retea de distributie apa potabila in comuna Cerasu, judetul Prahova” 

ca urmare a modificarii Codului Fiscal prin care TVA se micsoreaza de la 20 % la 19 % ; 

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de 

Dezvoltare Locala, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.b coroborat cu alin.(4) lit.d) si art.45 alin.(1) 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 adoptà prezenta hotàrâre: 

 

 

 Art.1. – Se aprobà indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “Retea de 

distributie apa potabila in comuna Cerasu”, astfel:  
Valoarea rest de executat, cu T.V.A.  = 75540,60 lei. 

Art.2. – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art.1, precum 

si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acesta se suporta din veniturile proprii ale bugetului local. 

Art.3. – Compartimentele financiar-contabilitate si achizitii publice din aparatul de specialitate al 

primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei. 
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