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PRIVIND  APROBAREA   RECTIFICARII  BUGETULUI    LOCAL   AL  COMUNEI  ADUNAȚI  PE  ANUL  2020  

ŞI  ESTIMĂRILE  PE  ANII  2021 -2023 
 

Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinara în data de   
03.12.2020; 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare Primarului comunei Adunaţi,  judeţul Prahova privind aprobarea rectificării  

bugetului local pe anul 2020 şi estimările pe anii  2021 -2023; 
           - H.C.L Adunați  nr.5/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 și estimările pe anii 
2021 - 2023;  
       - Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.158/23.11.2020 privind modificarea unor prevederi ale HCJ 
Prahova nr.110/2020 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; 
        - contractul de sponsorizare înregistrat la SC BIACOSPINO SRL sub nr.755/03.12.2020  și  Primăria 
comunei Adunați sub nr.5234/03.12.2020 având ca obiect sponsorizare UAT Comuna Adunați în vederea 
procurării materialului antiderapant și mentenanță centrală Școala Gimnaziala Radu și Severa Novian din 
comuna Adunați; 
          - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
       În baza prevederilor :  
        -  Legii nr.5/.06.01.2020 privind bugetul de stat pentru  anul 2020; 
        - 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 rectificarea bugetului  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 rectificarea 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 aliniate 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 3247,43 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 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 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, 

           DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                   PETRUŢA  TERMENTU 
 
 

ADUNAŢI,  03.12.2020 
NR.49 
 
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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