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CONVOCATOR 

 

În temeiul prevederilor art. 133 şi art. 134 alin. (1) lit.,,aʺ şi alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ și în baza Dispoziției  nr.66/23.08.2021  se convoacă Consiliul Local Fântânele în data 

de 26.11.2021, ora  12ºº,  în ședință ordinară la sediul Primăriei comunei Fântânele, strada Basarabia 

nr.85, sala Caminului cultural, având următoarele proiecte pe ordinea de zi: 

1.- Proiect de hotărâre nr. 244/16.11.2021, privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei 

cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuințe proprietate personală, precum și a vânzării acestora. 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

 Avize: Comisia de specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea 

teritoriului și urbanism, Comisia de specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și 

familie, Comisia de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială și Comisia 

de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină. 

2. - Proiect de hotărâre nr. 247/17.11.2021,  privind rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Fântânele, pe anul 2021,  in vederea  acordarii de cadouri  pentru copii,  a acordarii de premii 

persoanelor   cu varsta de peste 80 de ani si persoanelor care au implinit 18 ani in anul 2021, din comuna 

Fantanele, judetul Constanta,  cu ocazia Sarbatorii de  Craciun 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

 Avize: Comisia de specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea 

teritoriului și urbanism, Comisia de specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și 



familie, Comisia de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială și Comisia 

de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină. 

3 - Proiect de hotărâre nr.250/17.11.2021, privind modificarea si completarea  Hotararii Consiliului Local al 

comunei Fantanele, judetul Constanta nr.14/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al comunei Fântânele, județul Constanța pe anul 2021. 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

 Avize: Comisia de specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea 

teritoriului și urbanism, Comisia de specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și 

familie, Comisia de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială și Comisia 

de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină. 

4. -  Proiect de hotarare nr. 254/18.11.2021, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului 

Sportiv ”Viitorul Fântânele” pe anul 2021. 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

 Avize: Comisia de specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea 

teritoriului și urbanism şi Comisia de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție 

socială. 

5.- Diverse. 

 

Pentru consultare, materialele de ședință/proiectele de hotarare se regăsesc la avizierul de la 

sediul Primăriei comunei Fântânele, județul Constanța sau pe pagina de pagina de internet 

https://primariafantanelect.ro. 

Secretar general al comunei  
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