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HH OO TT ĂĂ RR ÂÂ RR EE   
PRIVIND  ASOCIEREA  COMUNEI  ADUNAŢI  CU  JUDEŢUL  PRAHOVA  ÎN  VEDEREA  REALIZĂRII  OBIECTIVULUI  DE INTERES  PUBLIC 

,, EXECUTIE  LUCRARI  DE  REPARATII  IMPREJMUIRE  ȘI  AMENAJARE  INCINTA  MONUMENTUL  EROILOR” 
 
 
      Consiliul Local al comunei Adunaţi, județul Prahova, întrunit astăzi 17.09.2020, 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 ,,Execuție lucrări de reparații 

împrejmuire și amenajare incinta Monumentul Eroilor’’; 

      - adresa Primăriei comunei Adunați nr.3818/17.09.2020 înaintată Consiliului Județean Prahova privind 

redistribuirea sumei de 50 mii din contractul de asociere nr.3501/27.08.2020 reprezentând finanțarea 

lucrării ,,Iluminat public – eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de iluminat stradal – 

comuna Adunați” pentru obiectivul Execuție lucrări de reparații împrejmuire și amenajare incinta 

Monumentul Eroilor’’; 

      -  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 ,,Execuție lucrări de reparații împrejmuire și amenajare incinta Monumentul Eroilor’’.  

      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.3. Începând cu data prezentei  prevederile HCL Adunați nr.25/20.08.2020 se revocă. 



     
 
 

       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, 
       DÎRLOSAN DANIAL - MARIUS                                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                              PETRUŢA  TERMENTU 
 
 

ADUNAŢI,  17.09.2020 
NR.31 
 
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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ROMANIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA  ADUNAȚI 
PRIMAR 
NR  3823  din  17 .09.2020  
  
                                                     REFERAT  DE  APROBARE 
 

PRIVIND  ASOCIEREA  COMUNEI  ADUNAŢI  CU  JUDEŢUL  PRAHOVA  ÎN  VEDEREA  REALIZĂRII  OBIECTIVULUI  DE 
INTERES  PUBLIC ,, EXECUTIE  LUCRARI  DE  REPARATII  IMPREJMUIRE  SI  AMENAJARE  INCINTA  MONUMENTUL  

EROILOR” 
 

 
         Având în vedere  prevederile legale cuprinse în : 
          -  art.129 alin.2 lit.e, alin.9 lit.a şi lit.c din Ordonanța de Urgență nr.57/05.07.2019 privind Codul 
Administrativ  ; 
          -   art. 35 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale autoritatiile deliberative pot 
aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări si servicii publice locale. 
        Ținând cont de capacitatea financiara redusă a localității Adunați pentru promovarea unor obiective și 
asigurarea unor servicii publice corespunzătoare noilor cerinţe am solicitat sprijin financiar Consiliului 
Judeţean Prahova; 
           Urmare a demersurile făcute în acest sens prin HCJ Prahova nr.110/10.08.2020 privind asocierea 
județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe 
anul 2020 în vederea realizării unor obiective de interes public s-a aprobat asocierea județului Prahova cu 
comuna Adunați pe anul 2020 în vederea realizării obiectivului Iluminat public - eficientizare energetica prin 
modernizarea sistemului de iluminat stradal – comuna Adunați.   
         Ulterior prin HCL Adunați nr.24/20.08.2020 s-a aprobat asocierea comunei Adunați cu județul 
Prahova în vederea realizării obiectivului Iluminat public - eficientizare energetica prin modernizarea 
sistemului de iluminat stradal – comuna Adunați și  respectiv contribuția comunei pentru realizarea 
obiectivului de 5.000 lei. 
        Datorita faptului că lucrarea a fost efectuată în anul 2019 si facturile emise tot în cursul anului 2019  
sumele sunt considerate plați restante și nu se pot deconta în anul 2020, fapt pentru care am solicitat 
Consiliului Județean Prahova redistribuirea sumei de 50 mii lei din contractul de asociere nr 
3501/27.8.2020 reprezentând finanțarea lucrării iluminat public – eficientizare energetica prin modernizarea 
sistemului e iluminat stradal pentru obiectivul execuție lucrări de reparații împrejmuire si amenajare incinta 
Monumentul Eroilor.  
         Având în vedere cele menționate propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre privind 
asocierea Consiliului Local al comunei Adunați cu Consiliul Judeţean Prahova în vederea finalizării 
obiectivului  Execuție lucrări de reparații împrejmuire si amenajare incinta Monumentul Eroilor, și alocarea 
din bugetul local a 10% din valoarea alocata prin HCJ Prahova, respectiv  suma de  5.000 lei care 
reprezintă contribuția comunei Adunați la finanţarea obiectivului menţionat. 
          În temeiul prevederilor legale îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea asocierii comunei Adunați cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public 
,,Execuție lucrări de reparații împrejmuire si amenajare incinta Monumentul Eroilor”. 
 
                                  

 

                                   PRIMAR,    

                                                     NEGOTEI  OCTAVIAN 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA  ADUNATI 
COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE LOCALE, BUGET FINANTE 
NR.3824 din 17 .09 2020 
 
                                                             RAPORT   DE   SPECIALITATE 
 

PRIVIND  ASOCIEREA  COMUNEI  ADUNAŢI  CU  JUDEŢUL  PRAHOVA  ÎN  VEDEREA  REALIZĂRII  OBIECTIVULUI  DE 
INTERES  PUBLIC ,, EXECUTIE  LUCRARI  DE  REPARATII  IMPREJMUIRE  SI  AMENAJARE  INCINTA  MONUMENTUL  

EROILOR” 
 

 

 

           Având în vedere  prevederile legale cuprinse în art.35 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări și 

servicii publice locale. 

           Asocierea autorităților deliberative, se realizează pe baza de contracte de asociere, în care se 

prevad și sursele de finanțare, reprezentând contribuția fiecărei autorități a administrației publice locale, 

implicate. 

          Contractul de asociere se încheie de către ordonatorul principal de credite în condițiile mandatului 

aprobat de către Consiliul Local al comunei Adunați. 
          Având în vedere adresa Primăriei comunei Adunați nr.3818/17.09.2020 înaintată Consiliului 

Județean Prahova privind redistribuirea sumei de 50 mii din contractul de asociere nr.3501/27.08.2020 

reprezentând finanțarea lucrării ,,Iluminat public – eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de 

iluminat stradal – comuna Adunați” pentru obiectivul Execuție lucrări de reparații împrejmuire și amenajare 

incinta Monumentul Eroilor’’; 

         Pentru finanțarea obiectivului de investiție propun aprobarea contribuției părților după cum urmează: 

- Comuna Adunați – 5.000 lei. 

- Județul Prahova – 50.000 lei.  

          Faţă de cele prezentate, supus spre analiză Consiliului Local al comunei Adunaţi prezentul proiect de 

hotărâre . 

 

                                        INSPECTOR ,    

                                                               PARASCHIV  ILEANA - CRISTINA 
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