
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARUL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R A R E  
privind màsurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea bunei desfàsuràri a sctiunilor 

“Festivalului Muntilor” si a Târgului anual de “Sf.Dumitru” organizate cu prilejul  

Zilei comunei Cerasu   
 

 Având în vedere cà in ziua 26 octombrie 2019, prin “Calendarul anual al manifestàrilor traditionale 

sau ocazionale al judetului Prahova”, se organizeazà în comuna Cerasu “Târgul anual de Sf.Dumitru”, profil 

general si “Festivalul Muntilor”, manifestare culturala si folclorica de amploare; 

 Vazand H.C.L. nr.39/30.10.2012 prin care data de 26 octombrie a fiecarui an este declarata “Ziua 

comunei Cerasu”; 

 In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) si alin.(7) lit.d) si  art.139 alin.(1) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 

 

Consiliul Local al comunei Cerasu adopta  prezenta hotarare: 

 

 

 Art.1. – (1) Târgul anual de “Sf.Dumitru”, editia a 71-a, se organizeazà în comuna Cerasu, în zilele 

de 26 si 27 octombrie 2018 si va avea ca perimetru de desfàsurare artera principalà – de la gospodaria d-lui 

Cojocaru Ion pânà la gospodaria d-lui Nitu Alexandru – care include si arterele din jurul Liceului Tehnologic 

Cerasu. 

 (2) Din dorinta de a asigura conditii optime, atât pentru comerciantii care vin din întreg judetul sau 

din cele limitrofe, cât si pentru cumpàràtorii de produse alimentare si nealimentare, in perioada 25 

octombrie, incepand cu ora 18
00

 - 27 octombrie a.c., ora 22
00

 , circulatia autovehiculelor, de orice fel, se 

deviazà pe drumul lateral (paralel cu soseaua principalà) – din punctul “Zamfirache” la  “Cojocaru” -, drum 

reamenajat în acest scop. 

Art.2. – (1) Lucràtorii Postului de Politie, cei ai Politiei Locale Cerasu si jandarmii solicitati de la 

Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, vor duce la îndeplinire prevederile art.1 din prezenta dispozitie. 

 (2) In acest sens lucratorii Politiei Locale Cerasu vor fi repartizati pe sectoare care vor respecta 

graficul stabilit si aprobat pentru aceasta manifestare. 

 Art.3. – (1) Taxa de târg se stabileste astfel: 

- 20,00 lei/m.p. pentru spatiile ocupate de alimentatie publica, jocuri de noroc, barcute, topogane, 

masinute si altele de acest gen; 

- 10,00 lei/m.p. pentru spatiile ocupate de marfuri industriale, jucarii, haine, incaltaminte, flori, 

marochinarie, papetarie etc.; 

- 6,00 lei/m.p pentru spatiile ocupate cu produse animaliere, alimente, legume si fructe. 

(2) Taxa va fi încasatà prin cei doi referenti casieri din aparatul de specialitate al primarului, Petre 

Stefana si Burlan Elena, care vor fi insotiti de cate un politist local sau un jandarm. 

 Art.4. – “Festivalul Muntilor”, aflat la a XVIII-a editie, se va desfasura in ziua de 26 octombrie 2019, 

în spatiul din incinta Liceului Tehnologic Cerasu, pe scena special amenajata in aer liber, iar programul va 

cuprinde: parada portului popular, program folcloric cu solisti vocali, instrumentisti si dansuri populare 

sustinute de formatii artistice din: Drajna, Maneciu, Izvoarele,   Valenii de Munte, Scoala de Arta Ploiesti, 

Cercul Militar Ploiesti,  Cerasu si altele. 

Art.5. – (1) In baza autorizatiei emise de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, in ziua de 26 

octombrie a.c., in jurul orei 20
00

 , pe platoul din fata Liceului Tehnologic Cerasu se va organiza un foc de 

artificii. 

 

-  //  - 



 

-  2  - 

 

 

 (2) Membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta vor lua toate masurile specifice de 

prevenire a incendiilor pe timpul focului de artificii, precum si pentru evitarea oricaror evenimente neplacute 

pe timpul desfasurarii actiunilor propuse a se desfasura in perioada 25 - 27 octombrie 2019. 

Art.7. – Prezenta hotarare va fi comunicatà si înaintatà persoanelor cu responsabilitàti în domeniu, 

prin grija secretarului general al comunei, iar prevederile acesteia vor fi aduse la cunostinta publicà prin 

afisare în punctele principale ale localitàtii. 

 
 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

            GABRIELA TUDOSE 

 

 

 

         Contrasemneazà: 

         Secretar general, 

           Stelian David 

 

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


