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PRIVIND  APROBAREA     BUGETULUI    LOCAL   AL  COMUNEI  ADUNAȚI  PE  ANUL  2020  ŞI  ESTIMĂRIILE  PE  ANII  2021 -2023 

 
 
       Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară astăzi  20.02.2020; 
       Având în vedere : 
        - referatul de aprobare Primarului comunei Adunaţi,  judeţul Prahova privind aprobarea  bugetului local 
pe anul 2020 şi estimările pe anii  2021 -2023; 
        - fişa cu sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 cu repartizare pe 
trimestre şi fisa cu sume și cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale 
estimate pentru anii 2021 - 2023, conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P Ploieşti 
nr.3173/07.02.2020 pentru unitățile administrativ teritoriale din județul Prahova; 
       -  Decizia Inspectorului General Școlar I.S.J Prahova nr.492 din 17.02.2020; 
       - H.C.J Prahova nr.14/20.02.2020 prin care s-au repartizat pentru anul 2020 sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea programelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală;  
       - contractul de finanţare pentru PNDL/Subprogramul Modernizarea satului românesc Domeniul 
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare, inclusive a spaţiilor afectate 
desfășurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de 
permanenţă pentru obiectivul Construire Centru Medical P+E, Împrejmuire şi Branşamente Utilităţi  încheiat 
între  MDRAPFE şi comuna Adunați înregistrat sub nr.163/09.01.2018 şi 175/17.01.2018; 
       - contractul de finanțare CRFIR nr.C 1920072R219333102079/15.11.2018 pentru acordarea ajutorului 
financiar nerambursabil în condițiile Programului National pentru Dezvoltare Rurală. 
       - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
       - avizul favorabil al comisiei de specialitate programe de dezvoltare economică-socială, buget-finanţe, 
administrarea serviciului public şi privat al comunei,  agricultură,  gospodărie comunală,  ecologie şi 
protecţia mediului,  servicii a Consiliului Local Adunaţi; 
       - avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecţie copii, 
activităţi sportive şi agrement; 
       - avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 
publice și drepturile cetățenilor; 
      În baza prevederilor :  
      -   Legii nr.5/.06.01.2020 privind bugetul de stat pentru  anul 2020; 
      - Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      - Legii nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      - art.4, art.14 alin.7, art.19 alin.1 alin.2 şi art.20 alin.1 lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
      - Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      -  art.104 alin.2 lit. b –d, art.105 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      - art.7 din Legea nr.448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 
 
 

        



        - art.129 alin.2 lit.b și alin.4 lit.a din O.U.G.nr.57/2017, privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare;        
        În temeiul art.139 alin.3 lit.a și art.196 alin.1 lit.a din O.U.G.nr.57/2017, privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre:  
       Art.1.Se aprobă bugetul  local al comunei Adunaţi  pe anul 2020 şi estimăriile pe anii 2021 – 2023 
conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.2.Se aprobă bugetul  local al comunei Adunaţi  pe anul 2020 şi estimăriile pe anii 2021 – 2023, 
buget detaliat la venituri şi cheltuieli pe capitol, subcapiotole, articole şi aliante pe structura clasificaţiei 
bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor, conform anexelor nr. 2 - 3  parte integrantă din prezenta 
hotărâre.    
       Art.3.Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 în valoare de 3087,43 mii lei conform anexei nr.4 parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.4. Primarul, în calitate de ordonator de credite bugetare poate prezenta Consiliului local până la 
sfârşitul anului, în conformitate cu modificările ulterioare şi în cazuri justificate propuneri de rectificări ale 
bugetului local pe anul 2020. 
       Art.5.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul si pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului comunei Adunați: 
                     -   Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
                     -   Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
                     -  Compartimentului taxe, impozite financiar, contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
                     -   D.G.R.F.P Ploiești ;  
                     -   Trezoreria Câmpina; 
  
 

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,         
                          CONTRASEMNEAZĂ, 

            SĂVULESCU DARIUS -  MIHAI                                  SECRETAR GENERAL,   
                                                                      PETRUŢA  TERMENTU 
 
 

 ADUNAŢI,  20.02.2020 
 NR.5 
 
Nr. consilieri în  funcţie Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abțineri 

         11       11   11        0      0 
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PRIVIND  APROBAREA     BUGETULUI    LOCAL   AL  COMUNEI  ADUNAȚI  PE  ANUL  2020  ŞI  ESTIMĂRIILE  PE  ANII  2021 -2023 

 
       Având în vedere : 
        - referatul de aprobare Primarului comunei Adunaţi,  judeţul Prahova privind aprobarea  bugetului local 
pe anul 2020 şi estimările pe anii  2021 -2023; 
        - fişa cu sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 cu repartizare pe 
trimestre şi fisa cu sume și cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale 
estimate pentru anii 2021 - 2023, conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P Ploieşti 
nr.3173/07.02.2020 pentru unitățile administrativ teritoriale din județul Prahova 
       - contractul de finanţare pentru PNDL/Subprogramul Modernizarea satului românesc Domeniul 
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare, inclusive a spaţiilor afectate 
desfășurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de 
permanenţă pentru obiectivul Construire Centru Medical P+E, Împrejmuire şi Branşamente Utilităţi  încheiat 
între  MDRAPFE şi comuna Adunați înregistrat sub nr.163/09.01.2018 şi 175/17.01.2018; 
       - contractul de finanțare CRFIR nr. C 1920072R219333102079/15.11.2018 pentru acordarea ajutorului 
financiar nerambursabil în condițiile Programului National pentru Dezvoltare Rurală. 
       - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
       - avizul favorabil al comisiei de specialitate programe de dezvoltare economică-socială, buget-finanţe, 
administrarea serviciului public şi privat al comunei,  agricultură,  gospodărie comunală,  ecologie şi 
protecţia mediului,  servicii a Consiliului Local Adunaţi; 
       - avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecţie copii, 
activităţi sportive şi agrement; 
       - avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 
publice și drepturile cetățenilor; 
      În baza prevederilor :  
      -   Legii nr.5/.06.01.2020 privind bugetul de stat pentru  anul 2020; 
      - Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      - Legii nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      - art.4, art.14 alin.7, art.19 alin.1 alin.2 şi art.20 alin.1 lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
      - Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      -  art.104 alin.2 lit. b –d, art.105 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      - art.7 din Legea nr.448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        - art.129 alin.2 lit.b și alin.4 lit.a din O.U.G.nr.57/2017, privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare;        
        În temeiul art.139 alin.3 lit.a și art.196 alin.1 lit.a din O.U.G.nr.57/2017, privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre:  
       Art.1.Se aprobă bugetul  local al comunei Adunaţi  pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023 
conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



       Art.2.Se aprobă bugetul  local al comunei Adunaţi  pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023, 
buget detaliat la venituri şi cheltuieli pe capitol, subcapitole, articole şi alianțe pe structura clasificaţiei 
bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor, conform anexelor nr. 2 - 3  parte integrantă din prezenta 
hotărâre.    
       Art.3.Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.4 parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
       Art.4. Primarul, în calitate de ordonator de credite bugetare poate prezenta Consiliului local până la 
sfârşitul anului, în conformitate cu modificările ulterioare şi în cazuri justificate propuneri de rectificări ale 
bugetului local pe anul 2020. 
       Art.5.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul si pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului comunei Adunați: 
                     -   Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
                     -   Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
                     -  Compartimentului taxe, impozite financiar, contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
                     -   D.G.R.F.P Ploiesti;  
                     -   Trezoreria Câmpina; 
  

 
NR.5 din 16.01.2020 

 
 
 
       INITIATOR,           

    PRIMAR, 
                    NEGOTEI OCTAVIAN                                                              
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  Nr. 220 din data de 16.01.2020 
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La  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea  bugetului  local pe anul 2020 şi estimările pe anii 
2021 – 2023 

 
       Secretarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova procedând în conformitate cu prevederile art.243 alin.1 lit. 

a) din Ordonanța de Urgență nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ la analiza proiectului de hotărâre 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimări pe anii 2021 si 2023, constat că sunt îndeplinite 

condițiile de legalitate prevăzute de : 
      -   Legea nr.5/.06.01.2020 privind bugetul de stat pentru  anul 2020; 

      - Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

      - Legea nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      - art.4, art.14 alin.7, art.19 alin.1 alin.2 şi art.20 alin.1 lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

      - Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

      -  art.104 alin.2 lit. b –d, art.105 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      - art.7 din Legea nr.448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;   

        - art.129 alin.2 lit.b și alin.4 lit.a din O.U.G.nr.57/2017, privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare, motiv pentru care îl avizez favorabil. 

 
SECRETA GENERAL, 

 
Petruţa TERMENTU 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.primaria-adunati.ro/
mailto:admin@primaria-adunati.ro
mailto:comuna.adunati@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA  ADUNAŢI 

PRIMAR   
          NR.1219 din 08.04.2019 

 

                                             

  EXPUNERE   DE   MOTIVE 
PRIVIND   APROBAREA    BUGETULUI   LOCAL  DE VENITURI  SI  CHELTUIELI  AL  COMUNEI  ADUNATI   

PE   ANUL   2019  si  ESTIMARI 2020 – 2022 

          Bugetul local al comunei Adunaţi pe anul 2019 a fost fundamentat în conformitate cu următoarele 
prevederi legale : 
             -  Legii nr.50/2018 privind bugetul de stat pentru  anul 2019; 

- Legii nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art.4, art.14 alin.7, art.19 alin.1 alin.2 şi art.20 alin.1 lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art.1 alin.1 şi alin.2 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă , cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- art.104 alin.2 lit.b–d din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- HGR nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard 
per elev/ preşcolar cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.7 din Legea nr.448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- art.34 alin.1, alin.2, alin.3, alin.4 şi alin.6 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           Potrivit art.36 alin.2 lit.b, pct.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.39 alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea bugetului local reprezintă dreptul şi în 
acelaşi timp obligaţia Consiliului Local. 
           Proiectul de buget  pentru comuna Adunați pe anul 2019 a fost întocmit în contextul păstrării 
echilibrelor economice, astfel încât ţintele propuse pentru anul 2019 să fie menţinute în limitele proiectate. 
            Fundamentarea veniturilor bugetului local s‐a realizat în baza legislaţiei fiscale actuale şi ţinându‐se 
cont de: 

- fişa cu sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019 cu repartizare 
pe trimestre şi fisa cu sume și cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale 
estimate pentru anii 2020 - 2021, conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P Ploieşti 
nr.3997/20.03.2019 si  nr.4100/08.04.2019  pentru unitățile administrativ teritoriale din județul Prahova; 



- HCJ Prahova nr.18/22.03.2019 privind repartizarea pe unităţii administrative - teritoriale a sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019; 

- HCJ Prahova nr.30/30.03.2019 pentru modificarea HCJ Prahova nr.18/22.03.2019 privind 
repartizarea pe unităţii administrative - teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
pe anul 2019; 
           - contractul de finanţare pentru PNDL/Subprogramul Modernizarea satului românesc Domeniul 
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare, inclusive a spaţiilor afectate 
desfășurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de 
permanenţă pentru obiectivul Construire Centru Medical P+E, Împrejmuire şi Branşamente Utilităţi  încheiat 
între  MDRAPFE şi comuna Adunați înregistrat sub nr.163/09.01.2018 şi 175/17.01.2018; 
            - contractul de finanțare CRFIR nr.C 1920072R219333102079/15.11.2018 pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului National pentru Dezvoltare Rurală. 
             - hotărârea Consiliului Local nr.44/19.12.2018  privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2019 la nivelul comunei Adunați, 
          Cheltuielile bugetului local pentru anul 2019 sunt fundamentate, dimensionate şi repartizate pe 
destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective care se efectuează în concordanţă 
cu atribuţiile ce‐i revin autorităţii administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea 
funcţionării şi în interesul colectivităţii locale. 
          În cadrul bugetului de dezvoltare s‐au cuprins o parte din sumele necesare continuării investiţiilor în 
continuare precum şi demararea unele investiţii noi care sunt detaliate în anexa nr.4 la proiectul de 
hotărâre. 
         În ceea ce priveşte bugetul de funcţionare, acesta este alcătuit pentru finanţarea cheltuielilor de 
personal, bunuri şi servici, asistenţă socială precum şi lucrări de reparaţii necesare pentru funcţionalitatea 
activităţilor şi instituţiilor publice locale. Cheltuielile de personal au fost incluse în buget prin respectarea 
raportului privind numărul de personal angajat cu salariul brut aferent, luând în calcul contribuţiile aferente 
întregului an 2019. 
         S-a avut în vedere si acordarea voucherelor de vacanţă  si a normei de hrana pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din aparatul propriu de specialitate. 
         Pornind de la sumele alocate şi veniturile preconizate a se realiza, apreciem că repartizarea bugetului 
s‐a făcut ţinând cont de principiile realităţii şi echilibrului bugetar, astfel încât activitatea Primăriei şi a 
instituţiilor subordonate Consiliului local să se desfăşoare în condiţii normale. 
          În baza celor expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl înaintez spre 
aprobare Consiliului Local. 

 
 

 

                                                      PRIMAR 
      NEGOTEI  OCTAVIAN                                                                             
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