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HOTÂRAREA Nr.22/27.05.2021 
privind rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fântânele, 

pe anul 2021,  pentru  organizarea unui eveniment/spectacol interactiv pentru copiii din comuna 

Fântânele, județul Constanța. cu ocazia zilei de 1 iunie 2021 – Ziua Internațională a copilului. 

 

    
Consiliul Local al comunei Fântânele, județul Constanța întrunit în ședința ordinară din data de  27.05.2021, 

având în vedere: 

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

pe anul 2021,  pentru  organizarea unui eveniment/spectacol interactiv pentru copiii din comuna Fântânele, județul 

Constanța. cu ocazia zilei de 1 iunie 2021 – Ziua Internațională a copilului; 

- Referatul de aprobare nr. 1882 /19.05.2021  al Primarului comunei Fântânele, județul Constanța; 

-  Avizul Comisiei de specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și 

urbanism; 

- Avizul Comisiei de specialitate nr.2: Activități social – culturale, învățământ, sănătate și familie; 

- Avizul Comisiei de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială; 

- Avizul Comisiei de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de  specialitate al 

Primarului  comunei Fântânele  înregistrat sub nr.1883/19.05.2021; 

- prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal; 

- art.120 alin. (1) și art.121  alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, republicată; 

- art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- art.7 alin.2 din Codul civil , adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea actelor normative, 

republicată; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale; 

- Ordonanta de guvern nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru pentru autoritatile și 

instituțiile publice; 

 În temeiul prevederilor  art.129 alin.2 ,lit.b ,art.129 alin.4 lit a  ,art.139 alin.1 ,art.196 alin.1 lit.(a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 



Art.1.(1) Se aprobă suma de 18.500 lei în contul de cheltuieli 67.02.50 în vederea organizarii unui 

eveniment/spectacol interactiv pentru copiii din comuna Fântânele, județul Constanța. cu ocazia zilei de 1 iunie 2020 – Ziua 

Internațională a copilului. 

(2) În cadrul evenimentului prevăzut la alin.(1), fiecărui copil îi va fi oferit un pachet cadou, care va conține dulciuri 

și/sucuri),  în cuantum de până la 25 lei/pachet. 

Art.2. Primarul comunei Fântânele, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile hotărârii. 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului județului Constanța, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire, precum și în vederea 

asigurării publicității prin publicare în Monitorul Oficial al Comunei și prin afișare pe site-ul Primăriei Comunei Fântânele,  

județul Constanța. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11___ voturi pentru, __0__ voturi împotriva și __0__ abțineri. 
 
 
 

 
PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                          
            Contrasemnează: 

          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


