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PRIVIND  ASOCIEREA  COMUNEI  ADUNAŢI  CU  JUDEŢUL  PRAHOVA  ÎN  VEDEREA  REALIZĂRII  OBIECTIVULUI  DE  INTERES  PUBLIC 
ILUMINAT PUBLIC – EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ  PRIN  MODERNIZAREA  SITEMULUI  DE I LUMINAT  STRADAL  ÎN  COMUNA ADUNAȚI 

 
         Consiliul Local al comunei Adunaţi, județul Prahova, întrunit astăzi 20.08.2020, în ședință ordinară; 
         Având în vedere: 
         - referatul de aprobare a Primarului localității Adunaţi prin care se propune asocierea comunei 
Adunaţi cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Iluminat public – eficientizare 
energetica prin modernizarea sistemului de iluminat stradal – comuna Adunați ”; 
         - Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.110/10.08.2020 privind asocierea judeţului Prahova cu 
alte localități  din județ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2020 în 
vederea realizării unor obiective de interes public; 
        - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi,  judeţul Prahova; 
        - avizul 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; 
        În baza prevederilor :  
        - art.35 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
        - art.129 alin.2 lit. e, alin.9 lit. a şi lit. c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 
privind Codul Administrativ; 
        În temeiul art.139 alin.3 lit. f şi art.196  alin.1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr.57/05.07.2019 privind 
Codul Administrativ. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptă prezenta hotărâre: 
        Art.1. Se aprobă asocierea comunei Adunaţi cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de 
interes public ,, Iluminat public – eficientizare energetica prin modernizarea sistemului de iluminat stradal – 
comuna Adunați”. 
        Art.2. Contribuţia comunei Adunaţi pentru realizarea obiectivului de interes public enunțat la art.1 în 
anul 2020  este de 5.000  lei .     
        Art.3. Se mandatează Primarul comunei Adunaţi pentru semnarea contractului de asociere cu judeţul 
Prahova.       
         Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului general al  comunei Adunați: 
                     -   Instituției Prefectului județului Prahova; 
                     -   Primarului comunei Adunați, județul Prahova; 
                     -   Consiliului Județean Prahova; 
                     -  Compartimentului taxe, impozite financiar, contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunați, județul Prahova. 
 

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,         
                   CONTRASEMNEAZĂ, 

           DAVID ADRIAN                                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
                                                                       PETRUŢA  TERMENTU 

 
ADUNAŢI,  20.08.2020 
NR.24 
Nr. consilieri în  funcţie Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abțineri 

         11       11   8        3      0 
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