
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 continuarii 

realizarii obiectivului”Reparatii drumuri, diguri si ziduri de sprijin in comuna Cerasu” 

 
 

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

asocierea comunei Cerasu cu judetul Prahova in vederea continuarii realizarii obiectivului “Reparatii 

drumuri, diguri si ziduri de sprijin in comuna Cerasu”; 

 Vazand H.C.J. nr.188/2014 privind asocierea judetului Prahova cu localitati din judet, precum si 

alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2014 in vederea realizarii unor obiective de 

interes public, in anexa nr.2 regasindu-se si comuna Cerasu; 

 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.11, 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 continuarii realizarii 

obiectivului “Reparatii drumuri, diguri si ziduri de sprijin in comuna Cerasu”. 

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

Consiliul Judetean Prahova si se va suporta din bugetul local, capitolul 84.02.71 – Drumuri si poduri. 

Art.3. – D-l Duca Dumitru, primarul comunei, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

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

cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei. 

 

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

          GABRIEL CHIVARAN 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

 

 

 Cerasu, 15 decembrie 2014. 

 Nr. 48 
Sedinta 

ordinara/extraordinara 

Nr. consilieri 

in functie 

Nr. consilieri 

prezenti 

Nr.  voturi 

Pentru 

Nr. voturi 

Contra 

Nr. voturi 

Abtinere 

Ordinara  14 14 14 - - 

 

 

 

 


