ROMÂNIA
-JUDEŢUL CONSTANŢACOMUNA FÂNTÂNELE
PRIMAR
907071 Fântânele, Str.Basarabia, nr.85, jud. Constanța, tel./fax : 0241769668
primaria_fantanele@yahoo.com

PROIECT DE HOTÂRARE
privind rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fântânele,
pe anul 2021, in vederea acordarii de cadouri pentru copii, a acordarii de premii persoanelor
cu varsta de peste 80 de ani si persoanelor care au implinit 18 ani in anul 2021, din comuna
Fantanele, judetul Constanta, cu ocazia Sarbatorii de Craciun

Primarul comunei Fântânele, județul Constanța, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei
exprimate în referatul de aprobare nr.246/16 .11.2021, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:
- raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Fântânele înregistrat sub nr.245/ 16.11.2021;
- 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 autoritatile și instituțiile
publice;

- art. 2 alin. (1), art.3 alin. (1), alin. (2), art.5 lit."m", art. 66 alin. (1)si alin.(4) si art.68 alin. (1) din Legea
Asistenţei Sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.2 alin(1) şi art.25 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata.
- Prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile Legii asistentei sociale nr.292/2011, modificata si completata;

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
PROPUNE
Art.1. Aprobarea alocarii sumei de 20.000 lei în contul de cheltuieli 67.02.50 în vederea acordarii de

cadouri pentru copii, a acordarii de premii persoanelor cu varsta de peste 80 de ani si persoanelor care au
implinit 18 ani in anul 2021, din comuna Fantanele, judetul Constanta, cu ocazia Sarbatorii de Craciun,
dupa cum urmeaza:
a) Pentru fiecare copil din comuna – un pachet cu dulciuri in valoare de 50 lei;
b) Pentru fiecare pesoana cu varsta de peste 80 de ani – un premiu in valoare de 100 lei;
c) Pentru fiecare pesoana care a implinit 18 ani in anul 2021- un premiu in valoare de 100 lei.
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 _________ 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
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Nr. 246 din 16 .11. 2021

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotarare privind rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fântânele,
pe anul 2021, in vederea acordarii de cadouri pentru copii, a acordarii de premii persoanelor
cu varsta de peste 80 de ani si persoanelor care au implinit 18 ani in anul 2021, din comuna
Fantanele, judetul Constanta, cu ocazia Sarbatorii de Craciun

Avand in vedere faptul ca Sarbatoarea Craciunului prezinta o importanta deosebita pentru intreaga
crestinatate, consider că ar fi benefic să acordam copiiilor din comuna Fântânele, județul Constanța cate un pachet
cu dulciuri, sub forma de cadou.
Totodata, anul acesta, datorita crizei pandemice de SARS –Cov 19, nu s-au putut organiza activitatile
specifice de Ziua Comunei si, prin urmare, nu au fost acordate nici premiile pentru persoanele cu varsta de peste 80
de ani si nici pentru persoanele care au implinit 18 ani in anul 2021, din comuna Fantanele, judetul Constanta.
In atare circumstante, apreciez ca aceste premii pot fi acordate beneficiarilor tot cu ocazia Sarbatorii de
Craciun.
Pentru copii pachetele achizitionate vor avea valoarea de 50 lei/pachet, iar pentru celelalte doua categorii
premiul va fi de 100 de lei/persoana, sumele respective urmând a fi asigurate din bugetul de venituri si cheltuieli al
comunei, ca urmare a rectificării acestuia, cu respectarea și aplicarea prevederilor financiar – contabile ce decurg din
aceasta, potrivit legislației aplicabile în materie.
Apreciez că suma de 20.000 lei este îndestulătoare, astfel încât propun a fi rectificat bugetul de venituri si
cheltuieli al comunei, cu această sumă.

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
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Nr. 245/16 .11..2021
Raport de specialitate al Compartimentului financiar contabilitate
la Proiectul de hotarare privind rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fântânele,
pe anul 2021, in vederea acordarii de cadouri pentru copii, a acordarii de premii persoanelor
cu varsta de peste 80 de ani si persoanelor care au implinit 18 ani in anul 2021, din comuna
Fantanele, judetul Constanta, cu ocazia Sarbatorii de Craciun

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) O.G. nr. 80 /2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile
publice;
c)art 76 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
d) art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și alin.(2), art.138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția României, republicată;
e) art.7 alin.(2) din Codul civil, adoptat prin Legea 287/2009, cu modificările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

g) Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
h) art. 2 alin. (1), art.3 alin. (1), alin. (2), art.5 lit."m", art. 66 alin. (1)si alin.(4) si art.68 alin. (1) din Legea
Asistenţei Sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
i) art.2 alin(1) şi art.25 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevederile
Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, prevederile Legii nr.116/2002 privind
prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii asistentei
sociale nr.292/2011, modificata si completata;

Având în vedere acordarea catre copiii din comuna Fântânele, județul Constanța de cadouri, precum si de
premii pentru persoanele cu varsta de peste 80 de ani si pentru persoanele care au implinit 18 ani in anul 2021, din
comuna Fantanele, judetul Constanta, cu ocazia Craciunului, se impune alocarea de fonduri ce vor fi susținute din
bugetul de venituri și cheltuieli al comunei.
Prin urmare suma de 20.000 lei propusă va fi prevăzută în contul de cheltuieli 67.02.50.
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 contabilitate
Referent Simona Elena SCUPĂRĂ

