
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARUL COMUNEI CERASU 
 

 

D I S P O Z I T I E 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta ordinara 
 

 

In temeiul prevederilor art. 39 alin.(1) si art.68 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.a) din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Primarul comunei Cerasu emite  prezenta dispozitie: 
 

 

Art.1. – Se  convoaca  membrii  Consiliului  Local  al  Comunei  Cerasu  in sedinta ordinara joi, 31 

ianuarie 2019, ora 16
00

, la Sala de sedinte a Primariei Cerasu. 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul: 

1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare. 

2. Proiect de hotarare aprobarea acoperiririi definitive, din excedentul bugetului local pe anul 2018, a 

deficitului sectiunii de dezvoltare a comunei Cerasu - initiat de d-l Duca Dumitru, primarul 

comunei. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Cerasu pe 

anul 2018 - initiat de d-l Duca Dumitru, primarul comunei.  

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Programul anual de achizitii publice pe anul 2019, la nivelul 

Primariei comunei Cerasu - initiat de d-l Duca Dumitru, primarul comunei. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor 

desfasura cu persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul 

comunei Cerasu, pe anul 2018 - initiat de d-l Duca Dumitru, primarul comunei. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru 

perioada 2019-2024, la nivelul comunei Cerasu - initiat de d-l Duca Dumitru, primarul comunei.  

7. Proiect de hotarare privind organizarea Grupului local de lucru pentru problemele romilor la nivelul 

comunei Cerasu - initiat de d-l Duca Dumitru, primarul comunei.   

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune privind imbunatatirea situatiei romilor si 

incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome din comuna Cerasu, pe perioada 2019-

2024 - initiat de d-l Duca Dumitru, primarul comunei. 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a 

unor strazi din comuna Cerasu - initiat de d-l Duca Dumitru, primarul comunei. 

10. Diverse. 

 

Art.2. – Secretarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii. 

   

PRIMAR, 

         DUMITRU DUCA 

 

                Avizat ptr.legalitate, 

               Secretar, 

           Stelian David 
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