
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

H O T A R A R E  

privind aprobarea proiectului “ REPARAŢIE GENERALA ŞI MODERNIZARE 

ȘCOALA GIMNAZIALA SLON COM CERASU,JUD. PRAHOVA ,,, a acordului de 
parteneriat intre UAT Cerasu si Scoala Gimnaziala Slon si a cheltuielilor necesare pentru 

derularea si realizarea acestui proiect 
 
 

Având în vedere: 
      - Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 
           - Expunerea de motive a primarului comunei Cerasu, privind aprobarea proiectului “REPARAŢIE 
GENERALA ŞI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA SLON COM CERASU, JUD. PRAHOVA 
,, ;     

- Raportul compartimentului financiar-contabil din apartul de specialitate al primarului prin care 
propune aprobarea proiectului “REPARAŢIE GENERALA ŞI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA 
SLON COM CERASU, JUD. PRAHOVA,, si trecerea lui pe Lista de investitii a comunei Cerasu pe anul 2014; 

Avand in vedere prevederile H.G.R. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor in cadrul 
operatiunilor finantate din programele operationale si ale Regulamentelor Consiliului Europei nr.1605/2002 si 
Comisiilor Europene nr.2342/2002;  

In conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.1 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 aprobă proiectul “REPARAŢIE GENERALA ŞI MODERNIZARE ȘCOALA 

GIMNAZIALA SLON COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,, în cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major 
de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 
 

Art.2. – Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Cerasu - lider de proiect şi ȘCOALA 

GIMNAZIALA SLON COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,, in vederea implementării în 
comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat anexat care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art.3. – Se aprobă valoarea totală a proiectului “REPARAŢIE GENERALA ŞI MODERNIZARE 
ȘCOALA GIMNAZIALA SLON COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,, în cuantum de 647.597 
lei (inclusiv TVA). 
 

Art.4. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Cerasu, în numele și pe seama 
parteneriatului, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 
2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 37.388 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 
“REPARAŢIE GENERALA ŞI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA SLON COMUNA CERASU, 
JUDETUL. PRAHOVA,,. 

 

 

 



Art.5. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
“REPARAŢIE GENERALA ŞI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA SLON COMUNA CERASU, 
JUDETUL. PRAHOVA,, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 
propriu al UAT Cerasu. 
 

Art.6. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 

Art.7. – Se împuternicește Primarul comunei Cerasu să semeneze toate actele necesare şi contractul 
de finanţare în numele COMUNA Cerasu şi al Partenerului. 
 

Art.8. – Prezenta hotărâre se va comunica, de către secretarul comunei Cerasu, în vederea ducerii 
sale la îndeplinire, membrilor Comisiei de management a proiectului, astfel:  
 Manager proiect:  - David Stelian, secretarul comunei; 
 Membri:      - Barbu Ion, referent achizitii publice; 

- Trascau Maria, referent contabil; 
- Popa Ionela, referent contabil; 
- Staicu Cristina, referent contabil. 

 

Art.9. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primariei si 
Consiliului Local al comunei Cerasu şi publicare pe site-ul propriu.  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
          PETRE STEFAN 

 
        Contrasemneazà: 
              Secretar, 
          Stelian David 
 
 
 
 
 Cerasu, 30 aprilie 2014. 
 Nr. 18 
 

Sedinta 

ordinara/extraordinara 

Nr. 

consilieri 

in functie 

Nr. 

consilieri 

prezenti 

Nr.  

voturi 

Pentru 

Nr. voturi 

Contra 

Nr. voturi 

Abtinere 

Ordinara 14 14 14 - - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


