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ANUNȚ 

Dezbatere Publică cu scopul aprobării amplasării unor indicatoare de circulatie şi a montării unor 

limitatoare de viteză în zonele cu potenţial ridicat de circulaţie rutieră şi pietonală de pe raza 

comunei Fântânele, județul Constanța 

 

 

Primarul  Comunei Fântânele, județul Constanța, în conformitate cu prevederile art. 7, alin.(2), din 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalä în administrația publicä, modificată și completată, invită 

pe toti cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ "Proiect de 

hotărâre nr.118/09.07.2021, privind aprobarea amplasării unor indicatoare de circulatie şi a montării unor 

limitatoare de viteză în zonele cu potenţial ridicat de circulaţie rutieră şi pietonală de pe raza comunei 

Fântânele, județul Constanța.’’ 

 Evenimentul are loc în data 21.07.2021, la ora 0900   , în incinta Căminului Cultural al Comunei 

Fântânele – sala de spectacole, situat în comuna Fântânele,  str. Basarabia nr.85,  județul Constanta. 

Ordinea de zi a evenimentului: 

1. Deschiderea evenimentului 

- anunțarea temei și a ordinii de zi, 

-  prezentarea reprezentantilor institutiei, a invitațilot și participanților prezenți la dezbatere, 

- a procedurii si a regulilor de desfäsurare a evenimentului. 

2. Prezentarea necesității si oportunității proiectului de act normativ supus dezbaterii publice. 

3. Discursul celor prezenți - prezentarea verbală de către functionari a propunerilor privind modificarea 

proiectului de act normativ supus dezbaterii publice depuse de cetăteni.  

4. Încheierea întâlnirii - prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare cu menționarea termenelor 

aferente. 

Proiectului de act normativ include :  



- Referatul de aprobare nr.119/09.07.2021, întocmit de Primarul comunei Fântânele, județul 

Constanța;  

- Raportul comun de specialitate nr.120/09.07.2021, întocmit de Secretarul general al comunei 

Fântânele si de  Compartimentul Registru agricol din cadrul aparatului al comunei Fântânele, 

județul Constanța;  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ supus 

consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la 

adresa de e-mail primaria_fantanele@yahoo.com sau  se pot depune în scris la secretarul general al 

comunei Fântânele,  până în data de 19.07.2021. 

Documentația poate fi consultată: 

- pe pagina de internet a institutiei https://primariafantanelect.ro,  

- la sediul Primăriei comunei Fântânele, județul Constanța situat în comuna Fântânele,  str. Basarabia 

nr.85,  județul Constanta, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 — 13,00. 

- proiectul de act normativ se poate obtine în copie, pe bazä de cerere, în format electronic la adresa de e-

mail primaria_fantanele@yahoo.com,  prin poștă la adresa : str. Basarabia nr.85, Comuna Fântânele, 

județul Constanta. 

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0241769668, email: 

primaria_fantanele@yahoo.com, persoană de contact: Secretar general U.A.T. Ștefănică Arina – Raluca. 

 

PRIMAR 
Ion – Adrian ROȘU 
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