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privind încheierea unui parteneriat între Comuna Adunați şi următoarele Unităţi Administrativ Teritoriale: 

Județul Prahova și Comunele Talea, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei, în vederea realizării obiectivului 
”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova - comunele Talea, Secăria, Șotrile, 

Valea Doftanei” 
 

         Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă extraordinară în data de   
13.01.2021. 
         Având în vedere: 

• Referatul de aprobare nr.192/12.01.2021 al Primarului Comunei Adunați, domnul Săvulescu Darius 
Mihai, privind încheierea unui parteneriat între Comuna Adunați şi următoarele Unităţi Administrativ 
Teritoriale: Județul Prahova și Comunele Talea, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei în vederea realizării 
obiectivului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova - comunele Talea, 
Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”; 

• Raportul nr. 193/12.01.2021, al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului  privind 
încheierea unui parteneriat între Comuna Adunați şi următoarele Unităţi Administrativ Teritoriale: Județul 
Prahova și Comunele Talea, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei în vederea realizării obiectivului ”Înființare 
rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova - comunele Talea, Secăria, Șotrile, Valea 
Doftanei”; 

• 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; 
•  Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 181/23.12.2020, privind în încheierea unui parteneriat 

între U.A.T. Județul Prahova, U.A.T. și Comunele: Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei în 
vederea realizării studiului de fezabilitate pentru investiția ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze 
naturale în comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”; 

În baza  prevederilor : 
• art.1, alin. (2), lit.f  1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
•  art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
•  art. 129 alin. (2), lit. b), lit. d) și lit. e), alin. (7), litera n), alin. (9), lit. c), art. 89 alin. (8), precum și 

ale art 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare ; 



 
 

        În temeiul art.139 alin.(3) lit. f)  și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ cu modificările și completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptă prezenta hotărâre:  
 

                   Art.1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între Comuna Adunați şi următoarele Unităţi 
Administrativ Teritoriale: Județul Prahova și Comunele Talea, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei în vederea 
realizării obiectivului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele 
Talea, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”. 

Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se împuternicește domnul Săvulescu Darius – Mihai , Primarul Comunei Adunați, să semneze 

Acordul de parteneriat și toate documentele necesare pregătirii proiectului, în numele Unității Administrativ 
Teritoriale Comuna Adunați. 

Art.4. Aducerea la cunoștință publică și comunicarea prezentei hotărâri persoanelor interesate se 
face prin grija Secretarului General al U.A.T. 
 
 
  

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          
                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

           DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                   PETRUŢA  TERMENTU 

 
ADUNAŢI,  13.01.2021 
NR.1 
 
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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