
ROMÂNIA
JUDEŢULCONSTANŢA
COMUNA FÂNTÂNELE
CONSILIULLOCAL

Strada Basarabia, nr. 85, Localitatea Fântânele, Jud. Constanţa, Tel/Fax 0241.769.668

Proiect de hotărâre
privind aprobarea contului de încheiere

a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2015

Consiliul Local al Comunei Fântânele, judeţul Constanţa, întrunit în sedinţă
ordinară azi ______________________:

Având în vedere :
- Proiectul de hotărâre iniţiat de dl. Primar Popescu Gheorghe şi expunerea de

motive a acestuia ;
- Raportul compartimentului financiar – contabil al Primăriei Fântânele ;
- Raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Fântânele;

Ţinând cont de prevederile Contului de execuţie a bugetului de stat şi a Normelor
privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2012;

În temeiul prevederilor art. 36.alin. (2) lit. ,,b” si alin. (4) lit. ,,a” precum si
ale art.45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările si completările ulterioare ;

HOT ĂR Ă ŞTE :

Art.1. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2015,
după cum urmează:

Venituri bugetare locale, inclusiv taxe speciale:

Total 4.734.923 lei, din care:

Impozit pe venit din proprietăţi imobiliare = 10.553 lei
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (0402) = 600.090 lei

Din care:
Cote şi sume din impozit pe venit trezorerie = 545.898 lei
Cote defalcate din impozit pe venit C.J. = 54.192 lei

Impozite şi taxe pe proprietate (0702) = 292.534 lei
Din care:
Impozit clădiri = 91.066 lei
Impozit teren = 201.468 lei

din care
Impozit teren extravilan = 171.818 lei

Sume defalcate din TVA(1102) = 507.114 lei
Din care:
Sume defalcate din TVA(profesori,asist.,L416) = 494.417 lei
Sume defalcate din TVApt.echilibr.bugetului = 12.697 lei

Taxe mijloace transport(1602) = 2.065.929 lei
Din care:
Taxe mijloace transport P.F. = 9.425 lei
Taxe mijloace transport P.J. = 71.833 lei



Taxe înmatriculare = 1.733 lei
Alte taxe pe utilizarea bunurilor (autorizaţii) = 1.982.938 lei

Alte impozite şi taxe (1802) = 4.316 lei
Venituri din chirii şi alte activ.(3002) = 46.837 lei
Venituri din prestări de servicii(3302) = 1.980 lei
Venituri din taxe extrajudiciare (3402) = 776 lei
Venituri din amenzi (3502) = 4.816 lei

Taxe speciale (36.02.01) = 69.384 lei
Donaţii şi sponzorizări (3702) = 717.255 lei
Subvenţii de la bugetul de stat (4202) = 220.444 lei

Din care:
Subv.pentru încălzire = 8.449 lei
Trusou nou născuţi = 1.650 lei
Sume din fonduri europene(FEGA) = 282.252 lei
Subvenții, finanțări AFM = 122.723 lei

Cheltuieli bugetare locale:

Total 3.367.523 lei, din care:

Autorităţi publice şi act.externe (5102) = 854.349 lei
Din care:
Cheltuieli de personal = 331.332 lei
Bunuri şi servicii = 341.914 lei
Chelt.investiţii = 181.103 lei

Învăţământ (6502) = 593.311 lei
Din care:
Cheltuieli de personal = 405.466 lei
Bunuri şi servicii = 113.485 lei
Investiții = 74.359 lei

Servicii publice generale(alegeri)(5402) = 17.736 lei
Ordine publigă și siguranță națională (6102) = 994 lei
Cultură,recreere şi religie (6702) = 286.220 lei

Din care:
Bunuri şi servicii = 206.111 lei
Chelt.investiţii = 80.109 lei

Asigurări şi asistenţă socială (6802) = 79.698 lei
Din care :
Chelt.personal-asistenţi pers.hand. = 38.089 lei
Ajutor social = 41.609 lei

Locuinţe,serv.şi dezv.publică (7002) = 968.535lei
Din care:
Bunuri şi servicii = 666.327 lei
Chelt.investiţii = 302.208 lei

Cont 7402 (fond mediu) = 409.249 lei
Din care:
Bunuri şi servicii = 409.249 lei

Agricultură(830256) – fonduri FEGA = 157.427 lei

Art.2. Primarul comunei prin compartimentul de specialitate din cadrul
aparatului propriu , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .



Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului
Judeţului Constanţa şi va aduce la cunoştinţă factorilor interesaţi prevederile prezentei
hotărâri .

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu ……. voturi pentru cu ……voturi contra ,
cu….abţineri din…..consilieri prezenţi la şedinţa din totalul de 11 consilieri in funcţie .

Preşedinte de sedinţă

NR.
Avizat

Data pentru legalitate,
Localitatea Fântânele Secretar



ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
COMUNAFANTANELE
CONSILIULLOCAL

Strada Basarabia, nr. 85, Localitatea Fântânele, Jud. Constanţa, Tel/Fax 0241.769.668

Proiect de hotărâre
Privind aprobarea Bugetului Local

al Comunei Fântânele, Judetul Constanta pe anul 2016

Consiliul Local al Comunei Fântânele, Judeţul Constanţa, întrunit in şedinţă
ordinară azi ______________________________.

Avînd în vedere :
- Proiectul de hotărîre iniţiat de D-l Primar POPESCU GHEORGHE şi expunerea

de motive a acestuia ;
- Raportul compartimentului Financiar – Contabil din cadrul Primăriei Fântânele;
- Raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local ;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 , art. 19 alin. (1) , privind finanţele
publice locale.

În temeiul art. 36 , alin. (2) lit ,,b” şi alin. (4) lit. ,, a” precum şi ale art. 45 alin (2),
lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu
modificările şi completările ulterioare :

HOTĂRĂŞTE :

ART . 1. Se aprobă Bugetul Local al Comunei Fântânele, Judetul Constanta pe
anul 2016, conformAnexei nr. I. la această hotărâre.

ART.2. Primarul comunei prin compartimentul de specialitate din cadrul
aparatului propriu , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

ART.3. Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă factorilor interesaţi prevederile
prezentei hotărîri .

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu ……. voturi pentru cu ……voturi contra ,
cu….abţineri din…..consilieri prezenţi la şedinţa din totalul de 11 consilieri in funcţie .

Preşedinte de sedinţă

Avizat
pentru legalitate,

NR.
Secretar

Data

Localitatea Fântânele



ROMÂNIA
JUDEŢULCONSTANŢA
COMUNA FÂNTÂNELE
CONSILIULLOCAL

Strada Basarabia, nr. 85, Localitatea Fântânele, Jud. Constanţa, Tel/Fax 0241.769.668

Proiect de hotărâre
privind aprobarea reţelei şcolare din Comuna Fântânele, judeţul Constanţa

pentru anul școlar 2016-2017.

Consiliul Local al Comunei Fantanele,judetul Constanta, întrunit in sedinta
ordinara azi _______________________;

Avind in vedere :
- Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive prezentate de dl. Primar POPESCU

GHEORGHE ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Fântânele ;
- Raportul directorului Şcolii Gimnazială nr. 1 Fântânele ;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, Capitolul III,
art. 61;

În temeiul art.36. alin (2) lit. ,,d” şi ale alin (6) lit. ,,a” Punctul 1. din Legea nr.
215/2001 republicata privind administraţia publică locală :

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. Se aprobă reţeaua şcolară din comuna Fântânele, Judeţul Constanţa pentru
anul școlar 2016-2017 după cum urmează:

ART.2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului
Judeţului Constanţa şi va aduce la cunoştinţă factorilor interesaţi prevederile prezentei
hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu ……. voturi pentru cu ……voturi contra
cu ………. abţineri din ….. consilieri prezenţi la şedinţa din totalul de 11 consilieri în
funcţie .

Preşedinte de sedinţă

NR.
Avizat

Data pentru legalitate,
Localitatea Fântânele Secretar

Unitatea de învăţământ
cu personalitate juridică

Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ
fără personalitate juridică

Şcoala Gimnazială nr. 1
Fântânele

Primar; Gimnazial -

Şcoala Gimnazială nr. 1
Fântânele

Preşcolar Grădiniţa cu program
normal Fântânele



ROMÂNIA
JUDEŢULCONSTANŢA
COMUNA FÂNTÂNELE
CONSILIULLOCAL

Strada Basarabia, nr. 85, Localitatea Fântânele, Jud. Constanţa, Tel/Fax 0241.769.668

Proiect de hotărâre
privind aprobarea achiziționării de uniforme școlare elevilor din învățământul

primar și gimnazial din Comuna Fantanele,judetul Constanta și acordarea unor
premiere elevilor cu domiciliul în comună din sectorul preuniversitar, acordarea de
ajutoare financiare studenților cu domiciliul în comună și acordarea de ajutoare
financiare elevilor de liceu din familii defavorizate cu domiciliul în comună.

Consiliul Local al Comunei Fantanele,judetul Constanta, întrunit in sedinta
ordinara azi _______________________;

Avind in vedere :
- Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive prezentate de dl. Primar POPESCU

GHEORGHE ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Fântânele ;
- Raportul directorului Şcolii Gimnazială nr. 1 Fântânele și Regulamentul de

ordine interioară al Şcolii Gimnazială nr. 1 Fântânele;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, Capitolul VI,
Secțiunea I, și Capitolul VIII, Secțiunea I;

În temeiul art.36. alin (2) lit. ,,d” şi ale alin (6) lit. ,,a” Punctul 1. din Legea nr.
215/2001 republicata privind administraţia publică locală :

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. Se aprobă achiziționarea de uniforme școlare începând cu anul școlar
2016-2017, elevilor din învățământul primar și gimnazial din Comuna Fantanele, judetul
Constanta în forma și modelul prevăzut în Regulamentul de ordine interioară al Şcolii
Gimnazială nr. 1 Fântânele.

ART.2. Se aprobă acordarea unor premiere elevilor cu domiciliul în Comuna
Fantanele, judetul Constanta din sectorul preuniversitar, după cum urmează:

- Elevilor de clasa a VIII-a care au luat examenul de capacitate suma de 300 lei;
- Elevilor de clasa a XII-a care au luat examenul de bacalaureat suma de 600 lei.

ART.3. Se aprobă acordarea de ajutoare financiare studenților cu domiciliul în
Comuna Fantanele, judetul Constanta în sumă de 300 lei/lună.

ART.4. Se aprobă acordarea de ajutoare financiare elevilor de liceu din familii
defavorizate cu domiciliul în Comuna Fantanele, judetul Constanta conform art. 85 din
Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale.

ART.5. Pentru a beneficia de premierele și ajutoarele financiare prevăzute la art. 2-4
toți elevii și studenții vor depune acte justificative la compartimentul Financiar –
Contabil din cadrul Primăriei Fântânele.

ART.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului



Judeţului Constanţa şi va aduce la cunoştinţă factorilor interesaţi prevederile prezentei
hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu ……. voturi pentru cu ……voturi contra
cu ………. abţineri din ….. consilieri prezenţi la şedinţa din totalul de 11 consilieri în
funcţie .

Preşedinte de sedinţă

NR.
Avizat

Data pentru legalitate,
Localitatea Fântânele Secretar


