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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.59/14.10.2021  se convoacă Consiliului Local Fântânele, 

judeţul Constanţa la sediul Primăriei Fântânele, judeţul Constanţa,in sala Căminului cultural, în şedinţă 

ordinară în data de  21.10.2021, ora  14ºº, cu următoarea ordine de zi: 

1 – Proiect de hotărâre nr.177/2021, privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei 

Fântânele,  

județul Constanța, pentru o perioadă de 3 luni  

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

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

2 - Proiect de hotărârenr.178/2021 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Rus Ioan și 

vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Fântânele, județul Constanța 

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.181/2021, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 

Fântânele în Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale nr.1 Fântânele, județul Constanța, în anul 

școlar 2021/2022 

Iniţiator: Consilier local Stoica Aneta Raluca  

 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 
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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 hotărâre  nr.184/2021, privind aprobarea grilelor salariale ale personalului  societății UTIL-ADSIC 

FÂNTÂNELE SRL 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

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

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

5 -  Proiect de hotarare nr.188/2021,  privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul 

de investiţii "Proiectare alei carosabile in lungime de 3,6 km in comuna Fantanele, judetul Constanta" pentru 

finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny. 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

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

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

6 - Proiect de hotărâre nr.190/2021, privind luarea unor masuri de stimulare financiara si de premiere a 

unor categorii  sociale de populatie, din randul cetatenilor comunei Fantanele, judetul Constanta 

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. 

7 - Proiect de hotărâre nr.193/2021, privind rectificarea de 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. 

8 - Proiect de hotărâre nr.196/2021,  privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu 

apa al comunei Fântânele, județul Constanța 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

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

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

9 - Proiect de hotărâre  nr.199/2021, privind aprobarea procentului ce determina cantitatea de apa uzata 
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preluata de rețeaua de canalizare din cantitatea de apa potabilă consumată pentru utilizatorii Serviciului 

Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Fântânele, județul Constanța 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

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

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

10 - Proiect de hotărâre nr.202/2021, privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Școlii 

Gimnaziale nr.1 Fântânele, în anul școlar  2021 -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. 

11 - Proiect de hotărâre nr.204/2021, privind aprobarea obiectivului de  investiții ”modernizare si extindere 

locuri de joacă din comuna Fântânele, județul Constanța” 

Initiator: Consilier local Cotici Marin. 

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

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

- Diverse. 

 

 

Secretar general al comunei  

Arina Raluca ŞTEFĂNICĂ 

 


