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PRIVIND  ACCEPTAREA  SUMEI  DE  3500 LEI  CU  TITLU  DE  SPONSORIZARE   
DIN  PARTEA S.C  VIVA  LOG  S.R.L 

 

       Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova,  întrunit în şedinţă extraordinară în data de 22.12.2020; 

       Având în vedere : 
        - referatul de aprobare a Primarului comunei Adunați, județul Prahova privind acceptarea sponsorizării 
de SC VIVA LOG SRL; 
       - contractul de sponsorizare încheiat între S.C VIVA LOG S.R.L și COMUNA ADUNAȚI  având ca 
obiect sponsorizare UAT Comuna Adunați  pentru achiziționarea de produse pentru pachete de sărbatori 
înregistrat sub nr.5502 din 21.12.2020. 

       -  raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 

      - avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 

      - avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu 
publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, 
familie şi protecţie copii; 
      - avizul favorabil al  Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism; 

      În baza prevederilor :  
      -  art.1 alin.1 și alin.2, art.4 alin.1 lit.a și b și art.5 din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu 
modificările și completările ulterioare; 
      - art.69 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

      - art.129 alin.2 lit.c din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificările şi completările 
ulterioare; 

      În temeiul art.139 alin.3 lit.g și art.196 alin.1 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre: 

 
       Art.1.Se acceptă suma de 3500 lei reprezentând sponsorizare din partea S.C VIVA LOG S.R.L pentru  
achiziȚionarea de produse pentru pachete de sărbatori  pentru copii de la Grădința ,, Castelul Piticilor” și 
Școala Gimnaziala ,, Radu și Severa Novian” din comuna Adunați, judetul Prahova.   

       Art.2.Sponsorizarea menționată la art.1 va fi folosită în vederea achiziționarii de produse pentru pachete 
de sărbatori. 

 
 

 



 

        
Art.3.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; 

                     - Compartimentului Taxe, Impozite, Financiar,Contabil  din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului comunei Adunați; 
 
 
 
 

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          
                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

           DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                   PETRUŢA  TERMENTU 

 
ADUNAŢI,  22.12.2020 
NR.54 
 
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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