
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R A R E  

privind aprobarea transformarii Caminului Cultural Cerasu 

in asezamant cultural, institutie publica cu personalitate juridica 

 

 Vazand adresa Sefului Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Executie Bugete Locale din cadrul 

Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti prin care ni se aduce la cunostinta ca pana la data 

de 31 martie a.c. trebuie sa transformam Caminul Cultural in institutie publica cu personalitate juridica si 

cod fiscal cu buget de venituri si cheltuieli propriu; 

Văzând raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Cerasu; 

In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea 

şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 143/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.b) si alin.(6) lit.a) pct.4 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. – (1) Aproba transformarea Caminului Cultural Cerasu, institutie publica culturala, in 

asezamantul cultural “Centrul Cultural Cerasu”, institutie publica cu personalitate juridica si cod fiscal cu 

buget de venituri si cheltuieli proprii. 

 (2) Directorul “Centrului Cultural Cerasu” va avea calitatea de ordonator tertiar de credite. 

 Art.2. – Primarul comunei si Compartimentul financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotàrâri. 

Art.3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si institutiilor 

interesate prin grija secretarului comunei.  

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA, 
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