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PROIECT DE HOTÂRARE  

privind rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fântânele,  

județul Constanța, pe anul 2021 

 

 

Primarul  comunei Fântânele, județul Constanța, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei 

exprimate în referatul de aprobare nr. 95/ 22.06.2021,   în calitatea sa de inițiator, având în vedere: 

- raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  

comunei Fântânele  înregistrat sub nr. 96/22.06.2021; 

-  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; 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

PROPUNE 

 

Art.1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Fântânele, județul Constanța 

pentru anul 2021, prin repartizarea sumei de 400.000,00 lei din contul de venituri 21040205 ”Sume alocate din 

cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2021” în contul de cheltuieli 70.02.07 ”Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică – alimentare cu gaze naturale în localități – construcții”. 

 

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

Art.3. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 



data de  30.06.2021 se transmite, de Secretarul general al comunei Comisiei de specialitate nr.1: Agricultură, 

Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, în vederea examinării, formulării de 

amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea 

proiectului. 

 

 

                 INIȚIATOR 
          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

                      Ion Adrian ROȘU 
  Avizat pentru legalitate: 

                                Secretar general  al comunei 
                          Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
 
 
 
 
 
Fântânele 
Nr:94 
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Nr. 95 din 22 .06 2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de hotărâre privind rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli  

al comunei Fântânele, județul Constanța, pe anul 2021 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.127/26.05.2021 privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit in anul 2021 pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod 

justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale, a fost repartizată comunei Fântânele suma de 400.000 lei. 

Având în vedere faptul că această sumă nu poate fi folosită decât pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală, de infrastructură sau pentru cheltuieli de funcționare ce nu pot fi finantate din veniturile proprii 

ale comunei, pentru a putea continua aducerea la indeplinire a obiectivului de investiții ”Înființare distribuție gaze 

naturale în comuna Fântânele, județul Constanța”, propun repartizarea sumei de 400.000,00 lei din contul de 

venituri 21040205 ”Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2021” în contul de cheltuieli 

corespunzător obiectivului de investiții sus – menționat. 

Apreciez că repartizând aceasta sumă obiectivului de investiții ”Înființare distribuție gaze naturale în 

comuna Fântânele, județul Constanța” începem să facem pași pentru  realizarea acestui obiectiv. 

În acest sens,  consider ca Proiectul de hotărâre este corect fundamentat, se bazează pe lege şi pe realităţile 

actuale, are un conţinut echilibrat şi poate fi aprobat. 

           Tinând cont de cele sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local al comunei 

Fântânele, județul Constanța Proiectul de hotărâre. 

 

 
INIȚIATOR 

PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE 
Ion Adrian ROȘU 

 

http://www.cjc.ro/dyn_doc/Hotarari/2021/127.pdf
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 Nr.96/22 .06.2021 

 
Raport de specialitate  al Compartimentului financiar contabil 

la  Proiectul de hotărâre  privind rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli  

al comunei Fântânele, județul Constanța pe anul 2021 

 
 

Luând act de :  

a) art. 1, art. 2, art. 5 alin.(2) din Legea  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea   actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)art 76 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

c) art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și alin.(2), art.138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția României, republicată; 

d) art.7 alin.(2) din Codul civil, adoptat prin Legea 287/2009, cu modificările ulterioare; 

e) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;  

f) Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 

Având în vedere  faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.127/26.05.2021 a fost 

repartizată comunei Fântânele suma de 400.000 lei, iar această sumă nu poate fi folosită decât pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală, de infrastructură sau pentru cheltuieli de funcționare ce nu pot fi finantate din 

veniturile proprii ale comunei, pentru a putea continua aducerea la indeplinire a obiectivului de investiții ”Înființare 

distribuție gaze naturale în comuna Fântânele, județul Constanța”, propun repartizarea sumei de 400.000,00 lei 

din contul de venituri 21040205 ”Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2021” în contul de 

cheltuieli corespunzător, respective 70.02.07 - ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică – alimentare cu gaze 

naturale în localități – construcții”. 

Tinand cont de cele mentionate mai sus s-a elaborat Proiectul de hotărâre  ,  cu propunerea de a fi  înaintat 

Consiliului local al Comunei Fântânele spre aprobare în ședință. 

 

 
 Compartiment financiar contabil  

      Referent Simona Elena SCUPĂRĂ 
 
 
 
 
 

http://www.cjc.ro/dyn_doc/Hotarari/2021/127.pdf

