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H O T Ă R Â R E 
PRIVIND  DESEMNAREA  NOULUI  REPREZENTANT  LEGAL  AL  COMUNEI  ADUNATI , JUDETUL PRAHOVA  ÎN  RELATIA  CU  A.F.I.R  

PENTRU   IMPLEMENTAREA   PROIECTULUI  
,, EXTINDERE  ŞI   MODERNIZARE   DRUM  COMUNAL  DC  112   ÎN  COMUNA  ADUNATI,  JUDETUL  PRAHOVA” 

 

       Consiliul Local al comunei Adunați, județul Prahova, întrunit în ședință extraordinară în data de 
18.11.2020; 
       Având în vedere:  
       - referatul de aprobare privind desemnarea noului reprezentant legal al comunei Adunați în relația cu 
A.F.I.R. privind implementarea proiectului,, Extindere și Modernizare Drum Comunal DC 112 în comuna 
Adunați, județul Prahova; 
      -  rezultatul alegerilor autorităților publice locale din data de  27 septembrie 2020;  
      - încheierea nr.132/15 octombrie 2020 a Judecătoriei Câmpina prin care se validează alegerea d-ului 
Săvulescu Darius - Mihai în funcția de primar al comunei Adunați, județul Prahova; 
      - raportul compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu 
nr.4915/17.11.2020, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea proiectului;  
       - HCL Adunați nr.13 din 20.02.2018 privind implementarea proiectului,, Extindere și Modernizare 
Drum Comunal DC 112  în comuna Adunați, județul Prahova, cu modificările și completările ulterioare; 
       În baza prevederilor: 
      - Hotărârii Guvernului nr.454/2011, pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de 
aplicare ale Ordonanţei de urgenţă nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor alocate prin Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea 
spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei in zonele rurale, aprobate prin 
Hotărârea guvernului nr.1262/2009;  
      - Măsura M2/6B - Dezvoltarea investiților publice pentru Infrastructura turistica la scara mică,  
Infrastructură de agrement, culturala și de amenajare peisagistica a localităților, infrastructura pentru 
valorificarea produselor locale și pentru dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație, Submăsura 19.2 – 
Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020,  prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi 
GAL „Dealurile Sultanului”; 
       - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare, 
aprobată prin Legea nr.89/2015;  
       În temeiul art.196 alin.(1), lit. a) coroborat cu art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

            CONSILIUL LOCAL al comunei Adunaţi, adoptă prezenta hotărâre : 

       Art.1. Se aprobă desemnarea noului reprezentant legal al comunei Adunați, județul Prahova, domnul 

primar Săvulescu Darius – Mihai, în relația cu A.F.I.R pentru implementarea proiectului” Extindere și 

Modernizare  Drum  Comunal  DC 112  în comuna  Adunați, județul Prahova” . 

       Art.2. Prevederile art.5  din H.C.L Adunați nr.13/20.02.2018 își încetează valabilitatea. 



       Art.3.Consiliul Local al comunei Adunați îl mandatează pe primarul comunei Adunați, domnul 

Săvulescu Darius – Mihai să încheie și să semneze toate actele si documentele necesare derulării acestui 

proiect. 

       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: 
                 -   Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
                 -   Primarului comunei Adunați, județul Prahova; 
                 -   A.F.I.R; 
                 -   Centrul Regional pentru Finanțarea Investiților Rurale 3 SUD Târgoviște; 
                 -  Compartimentului  taxe, impozite, financiar, contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
                 -  Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
                 -  Compartimentului achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
 
                  

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          
                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                VALENTIN - CONSTANTIN   DURICU                                                 SECRETAR   GENERAL   
                                                                                                 PETRUŢA   TERMENTU 

 
 
 
ADUNAŢI,  18.11.2020 
NR. 39 
 
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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R O M Â N I A 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA  ADUNAŢI 
          PRIMAR   
NR. 4921  din 17.11.2020 
 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

 

         Subsemnatul Săvulescu Darius - Mihai, în calitate de Primar al comunei Adunați, în conformitate cu 

prevederile art.136 alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare și art.6, alin.(3) și art.30 alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, 

supun analizei și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind desemnarea noului reprezentant 

legal al comunei Adunați, județul Prahova, domnul primar Săvulescu Darius – Mihai, în relația cu A.F.I.R 

pentru implementarea proiectului” Extindere și Modernizare  Drum  Comunal  DC 112  în comuna  Adunați, 

județul Prahova”, ca urmare a rezultatului alegerilor locale din 27 septembrie 2020 care a dus la 

schimbarea primarului și inclusiv la  schimbarea reprezentantului legal al comunei Adunați în relația cu 

A.F.I.R pentru implementarea proiectului” Extindere și Modernizare  Drum  Comunal  DC 112  în comuna  

Adunați, județul Prahova” 

Având în vedere cele expuse mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în temeiul 

prerogativelor conferite de prevederile art.136 alin.1 din Codul Administrativ, conform căruia proiectele de 

hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni.  

 
 

 
PRIMAR 

                                                               SĂVULESCU DARIUS - MIHAI 
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