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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.73/20.06.2022  se convoacă Consiliul Local Fântânele în data 

de 27.06.2022, ora  14,30,  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. 183/17.06.2022. privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de 

proiectul Renovarea energetică a clădirii publice Corp C1, C2, și C3 – Primărie și Cămin Cultural, str.  Basarabia, nr. 

85, localitatea Fântânele, comuna Fântânele  prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă. 

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. 186/20.06.2022 privind  rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Fântânele,județul Constanța pe anul 2022 

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. - Diverse. 

Ședințele comisiilor de specialitate vor avea loc pe data de 20.06.2022, intre orele 13,00 – 14, 

30, in sala Caminului cultural, membri comisiilor urmând să solicite, după caz, lămuriri asupra 

proiectelor, de la compartimentele de specialitate. 

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

comunei Fântânele, județul Constanța sau pe pagina de pagina de internet https://primariafantanelect.ro. 
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