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DISPOZIŢIA Nr.63 /20.04.2022 

privind convocarea Consiliului Local Fântânele, judeţul Constanţa 

în şedinţă odinară în data de 28.04.2022 

 

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  

28.04.2022, 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. 61/2022 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru 

anul fiscal 2023. 

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.157/2022 privind aprobarea prețului la apa potabilă produsă, transportată și 

distribuită si a tarifului pentru canalizare - epurare practicate de Serviciul 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. 

3. - Proiect de hotărâre nr.169/2022 privind aprobarea execuției bugetului local pentru trimestrul I al anului 

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.163/2022 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. 

5. - Proiect de hotărâre nr.166/2022 privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare 

a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-

biologică și depozitare a deșeurilor municipaledin județul Constanța în Zona 3 aferentă Proiectului „Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate. 

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. - Proiect de hotărâre nr.169/19.04.2022 privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public 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. 

7. - Diverse. 

Art. 2 . Ședințele comisiilor de specialitate vor avea loc pe data de 27.04.2022, intre orele 1200 – 

1600, 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 

         

 

 

 

                                         Contrasemnează, 

         Secretar general  

                  Arina  - Raluca ŞTEFĂNICĂ 


