
 
 
  

  

  

RROOMMÂÂNNIIAA  
JJUUDDEEŢŢUULL  PPRRAAHHOOVVAA  

CCOOMMUUNNAA   AADD UUNNAAŢŢ II   
               CCC OOO NNN SSS III LLL III UUU LLL    LLL OOO CCC AAA LLL    

  
 

HH OO TT ĂĂ RR ÂÂ RR EE   
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Adunați pe anul 2021  

și estimările pe anii 2022 - 2024 
 
 

             Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
07.07.2021; 

Luând act de :  
a)referatul de aprobare al primarului comunei Adunați, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

3887/01.07.2021;  
b)raportul de specialitate întocmite de Compartimentul Taxe, Impozite, Financiar, Contabil 

înregistrate sub nr.3888/01.07.202;  
            c)avizul Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului 
public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 

d) H.C.J Prahova nr.116/30.06.2021privind repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a fondului 
la dispoziția Consiliului Județean Prahova pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024; 

e) Decizia Directorului General al D.G.R.F.P Ploiesti nr.755/02/07/2021; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 a) art.88, art.129 alin.(1), alin.2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a), precum și cele ale art.155 alin.(1) 
lit.c) și alin.(4) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare;  
 b) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 c) Legii nr.15/2021, legea bugetului de stat pe anul 2021 ;  
 d) Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
 e) Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
 f) Legii educaţiei naţionale, nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
 g)Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;  
 h)Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 republicată şi aprobată prin Legea nr.125/2002, privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, cu modificările şi completările ulterioare;  
            Ținând seama de:  

a) Hotărârea Consiliului Local nr 57/30.12.2020 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru 
anul fiscal 2021;  

b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Adunați nr.6/28.01.2021 privind menținerea în anul 2021 
a salariilor de bază pentru personalul plătit din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului 
comunei Adunați și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Adunați;  

 
 
 
 



 
 
În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI adoptă prezenta hotărâre: 
 
       Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului  local al comunei Adunaţi  pe anul 2021 şi estimările pe anii 
2022 – 2024 conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.2. Se aprobă rectificarea bugetul  local al comunei Adunaţi  pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 
– 2024, 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 2021 în valoare de 1735,00 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 2021. 

        Art.5. Prezenta hotărâre se va transmite persoanelor și instituțiilor interesate prin grija secretarului 
general al comunei Adunați și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunaadunaţi.ro. 
 

              PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,   CONTRASEMNEAZĂ,    
                                         

            PINȚĂ MĂDĂLIN - CONSTANTIN                                              SECRETAR GENERAL,  
             
                        TERMENTU   PETRUȚA                                                                                                          

 
ADUNATI, 07. 07. 2021 
NR.32 
Nr. consilieri  în  funcție Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi 

abţinere 
         11       11         11        -          - 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunaaduna%C5%A3i.ro/
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