ROMÂNIA
JUDEţUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERAŞU

HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului proiectului “MANSARDARE SI ÎMPREJMUIRE
GRĂDINIŢĂ CERASU IN COMUNA CERASU, JUDEŢUL PRAHOVA,,
Vazand:
- referatul de aprobare intocmit de d-l Duca Dumitru, primarul comunei si raportul de specialitate al
compartimentul financiar-contabil la proiectul de hotarare privind actualizarea bugetului proiectului
„Mansardare si imprejmuire Gradinita Cerasu in comuna Cerasu, judetul Prahova”;
- avizul comisiei de specialitate a consilului local nr.1;
- contractul de finanțare nr. 506/18.01.2018 încheiat între UAT Cerasu și Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice,
Având în vedere prevederile:
- O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;
- Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013, modificat si completat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.199/2014;
In conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) si art.139 alin.(1) coroborat
cu art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
Consiliul local al comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre:
Art.1. – Se aproba actualizarea bugetului proiectului “MANSARDARE SI IMPREJMUIRE
GRADINITA CERASU IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. – Se aproba valoarea totala a proiectului “MANSARDARE SI IMPREJMUIRE GRADINITA
CERASU IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,, in cuantum de 1.210.038 lei inclusiv TVA.
Art.3. – Valoarea totala a investitiei este de 1.210.038 lei inclusiv TVA, din care de la bugetul local
72.078 lei si de la bugetul de stat 1.137.960 lei.
Art.4. – Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios
administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și
completată.
Art.2. - Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor, precum si adusa la cunostinta publica, prin
grija secretarului comunei Cerasu.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
GABRIELA TUDOSE

Contrasemneazà:
Secretar,
Stelian David
Cerasu, 25 august 2019.
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