
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

 

H O T A R A R E  

privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2019 
 

 

 Avand in vedere: 

- H.G.R. nr.698/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, 
prevazut in bugetul de stat e anul 2019, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de 
calamitatile naturale in a carei anexa se regaseste si comuna Cerasu cu suma de 2.367.000 lei; 

- Adresa Consiliului Judetean Prahova nr.20997/2019 prin care ni se aduce la cunostinta ca prin H.C.J. 
nr.127/2019 s-a repartizat comunei Cerasu suma de 250.000 lei; 

   Vazand Referatul de aprobare al d-lui Duca Dumitru, primarul comunei Cerasu, Raportul 

compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului si avizul comisiei de 

specialitate a consiliului local – Comisia nr.1; 

In conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 

In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) si art.139 alin.(3) 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 aprobà rectificarea bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2019 la venituri si cheltuieli 

conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. – Se aprobà modificarea si completarea listei de investitii la nivelul comunei Cerasu pe anul 

2019 conform anexei nr.2 care.face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. – Primarul comunei, prin Compartimentul financiar-contabil, va duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

Art.4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si institutiilor 

interesate prin grija secretarului general al comunei.  

 

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

            GABRIELA TUDOSE 

 

 

         Contrasemneazà: 

          Secretar general, 

           Stelian David 

 

 

Cerasu, 27 septembrie 2019. 
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Ordinara 13 12 12 - - 


