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DISPOZIŢIA Nr. 25 

privind convocarea Consiliului Local Fântânele, judeţul Constanţa 

în şedinţă odinară în data de 24.02.2022 

 

Primarul comunei Fântânele , judeţul Constanţa , ROȘU ION-ADRIAN : 

Având în vedere art.133 alin. (1)  şi art. 134 alin. (1) lit.,,bʺ din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 În temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1. Se convoacă Consiliului Local Fântânele, judeţul Constanţa în şedinţă ordinară în data de  

24.02.2021, ora  13ºº,  ce se va desfasura la sediul Primăriei Fântânele, judeţul Constanţa, in sala 

Caminului cultural, avand următoarea ordine de zi: 

1 - Proiect de hotărâre nr. 65/15.02.2022 Privind  aprobarea  bugetului   de venituri și cheltuieli  al 

Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Fântânele , judetul Constanta 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. 

2. - Proiect de hotărâre nr. 68/16.02.2022 privind  aprobarea  bugetului   de venituri și cheltuieli  al Clubului 

Sportiv “ VIITORUL  FÂNTÂNELE” 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. - Proiect de hotărâre nr.71/18.02.2022 privind  aprobarea  bugetului   de venituri și cheltuieli  al societății 

UTIL ADSIC   FÂNTÂNELE SRL 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. 

4. – Proiect de hotărâre nr.74/18.02.2022 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea de lapte si produse lactate 

precum si a produselor de panificatie aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor 

/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor  pentru derularea masurilor educative la nivelul Comunei 

Fântânele, 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. 

5. - Proiect de hotărâre nr.299/27.12.2021 privind înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără 

stăpân,la nivelul  comunei Fântânele, judetul 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. 

6. - Diverse. 



Art. 2 . Ședințele comisiilor de specialitate vor avea loc pe data de 23.012.2022, intre orele 12,00 – 

16, 00, in sala Caminului cultural, membri comisiilor urmând să solicite, după caz, lămuriri asupra 

proiectelor, de la compartimentele de specialitate. 

Art.3 Secretarul general al comunei Fântânele, judeţul Constanţa va comunica factorilor interesaţi 

prevederile prezentei  dispoziţii. 

                                                   

PRIMAR 

ROȘU ION-ADRIAN 

         

Data: 18.02.2022                                       Contrasemnează, 

Localitatea Fântânele                                                                         Secretar general  

                  Arina  - Raluca ŞTEFĂNICĂ 


