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PROIECT DE HOTÂRARE 

Privind  aprobarea  bugetului   de venituri și cheltuieli   

al Clubului Sportiv “ VIITORUL  FÂNTÂNELE” pe anul 2022 

 

 
 

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

exprimate în referatul de aprobare nr.70 /16.02.2022, în calitatea sa de inițiator, având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Clubului Sportiv VIITORUL FÂNTÂNELE, înregistrat sub nr. 69 /18 .02.2022; 

- Prevederile Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022; 

- Dispozitiile art. 19 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  prevederile art.4 lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare. 

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

- prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Prevederile art. 7 alin (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala; 

- Prevederile  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; 

- art. 76 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

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

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

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

 
 

PROPUNE 

 



Art.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv VIITORUL FÂNTÂNELE, 

județului Constanța pe anul 2022, conform Anexei nr. 1 parte integranta la prezentul. 

Art.2. Bugetul Clubului Sportiv VIITORUL FÂNTÂNELE se stabileşte pentru anul 2022, la venituri din 

transfer de la bugetul local, în sumă de 167.100,00 lei, iar la cheltuieli în sumă de 167.100,00 lei. 

Art.3. Primarul comunei Fântânele, prin aparatul de specialitate și Clubul Sportiv VIITORUL  

FÂNTÂNELE vor aduce la îndeplinire prevederile hotărârii. 

Art.4. Prezentul proiect de hotărâre, ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare  

din data de       .02.2022, se transmite, de Secretarul general al comunei Comisiei de specialitate nr.1: 

Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, Comisiei de specialitate nr.2: 

Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie, Comisiei de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, 

Muncă și protecție socială și Comisiei de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină, 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. 68 
Data:16.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   ROMÂNIA 

-JUDEŢUL CONSTANŢA- 
COMUNA FÂNTÂNELE 

PRIMAR 
907071 Fântânele, Str.Basarabia, nr.85, jud. Constanța, tel./fax : 0241769668 

primaria_fantanele@yahoo.com 

                                                                                                        
   Nr.70 /16. 02.2022 

 
 

REFERAT DE  APROBARE 

Privind  aprobarea  bugetului   de venituri și cheltuieli  al Clubului Sportiv “VIITORUL  FÂNTÂNELE”  

pe anul 2022 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 317 / 2021 a bugetului de stat pe anul 2022, publicata in M.Of.Nr.1238 din 28  

decembrie 2021, arăt că potrivit dispozițiilor art. 19 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele entităților din subordinea consiliilor locale sunt 

aprobate de către acestea..  

De asemenea potrivit art. 22 alin.(l) din același act normativ, ordonatorii principali de credite 

repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele 

instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, după 

caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale. 

Veniturile si cheltuielile proiectului de buget al Clubului Sportiv „VIITORUL FANTANELE” pe anul 2022, se 

prezintă astfel: 

- Total venituri din transfer de bla bugetul local: 167.100,00 lei 

- Total cheltuieli: 167.100,00 lei și sunt detaliate in anexa nr. 1 care este parte integranta la prezentul 

proiect de buget. 

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

realitățile actuale, are un conținut echilibrat și poate fi aprobat. 

Tinând cont de cele sus menționate, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Local al comunei 

Fântânele, județul Constanța Proiectul de hotărâre. 

 

 

 
INIȚIATOR 

PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE 

Ion Adrian ROȘU 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 



 


