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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: 

- decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti nr.1545/17.09.2015 privind modificarea 

nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2015; 

- fisa de indicatori pentru bugetul localalocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015; 

- actul aditional nr.2 la contractul de finantare nr.9998/08.06.2015 prin care M.D.R.A.P. 

suplimenteaza valoarea contractului cu suma de 387.500 lei; 

- H.C.J. nr.108/21.09.2015 privind asocierea dintre judetul Prahova si comuna Cerasu pentru 

realizarea obiectivului “Reparare si modernizare Dispensar uman Cerasu”;  

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 si completarea Listei de investitii, la nivelul comunei Cerasu, pe 

anul 2015, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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, 

       CONSTANTIN MEI-ROSU 

 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

 Cerasu, 25 septembrie 2015. 
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