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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.51/23.08.2021  se convoacă Consiliul Local Fântânele în data 

de 31.08.2021, ora 13ºº , loc. Fântânele în ședință ordinară la sediul Primăriei comunei Fântânele, strada 

Basarabia nr.85, având următoarele proiecte pe ordinea de zi: 

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a Comunei Fântânele, 

județul Constanța,  pentru perioada 2021 – 2027, nr. 108/08.07.2021. 

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. 

- Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fântânele, 

județul Constanța, nr. 113/09.07.2021. 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

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

teritoriului și urbanism. 

- Proiect de hotărâre 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 nr.118/09.07.2021. 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

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

teritoriului și urbanism. 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spațiu, pentru 

desfașurarea de activități de catre o farmacie  în cadrul clădirii Dispensarului uman, situat pe str. Basarabia 

nr. 101 B, Comuna Fantanele, jud. Constanta, nr.128/12.08.2021. 

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. 

-  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv 

”Viitorul Fântânele” pe anul 2021, nr.133/16.08.2021. 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

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

teritoriului și urbanism şi Comisia de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție 

socială. 

 - Proiect de hotărâre privind rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fântânele, 

județul Constanța pe anul 2021, nr.136/18.08.2021. 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

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

teritoriului și urbanism. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului semestrial privind  activitatea asistentilor 

personali, conform  Legii 448/2006, pentru semestrul I al anului 2021 nr.139/20.08.2021. 

Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele. 

 Avize: Comisia de specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie şi 

Comisia de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială. 

- Diverse. 

Pentru consultare, materialele de ședință/proiectele de hotarare se regăsesc la avizierul de la 

sediul Primăriei comunei Fântânele, județul Constanța sau pe pagina de pagina de internet 

https://primariafantanelect.ro. 

 

Secretar general al comunei  

Arina Raluca ŞTEFĂNICĂ 
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