
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

H O T A R A R E  

pentru modificarea H.C.L. nr.18/30.04.2014 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 
 

 Vazand adresa firmei de consultanta prin care ni se aduce la cunostinta ca potrivit noilor directive 

ADR in privinta modificarii sumei neeligibile din priectele aprobate prin O.U.G. nr.28/2013, modificata si 

completata prin O.U.G. nr.24/2014 si O.U.G. nr.30/2014; 

Având în vedere: 

      - Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 

           - Raportul compartimentului financiar-contabil din apartul de specialitate al primarului prin care 

propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici din proiectul “REPARAŢIE GENERALA ŞI 

MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA SLON COM CERASU, JUD. PRAHOVA,,;  

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

economici din “REPARAŢIE GENERALA ŞI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA SLON COM 

CERASU, JUD. PRAHOVA ,,;     

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. –  Art.3 din H.C.L. nr.18/30.04.2014 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 

“Art.3. – Se aprobă valoarea totală a proiectului “REPARAŢIE GENERALA ŞI MODERNIZARE 

ȘCOALA GIMNAZIALA SLON COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,, în cuantum de 

664.119,80 lei (inclusiv TVA)”. 

Art.2. –  Art.4 din H.C.L. nr.18/30.04.2014 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 

“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 48.890 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 

“REPARAŢIE GENERALA ŞI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA SLON COMUNA CERASU, 

JUDETUL. PRAHOVA”. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

      FLORIN-TIBERIU TUDORACHE 

        Contrasemneazà: 

              Secretar, 

          Stelian David 
 

 Cerasu, 29 iunie 2014. 
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