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PROIECT DE HOTÂRARE 

Privind modificarea si completarea  Hotararii Consiliului Local al comunei Fantanele, judetul 

Constanta nr.14/22.04.2021 privind aprobarea 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.249/17.11.2021,   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.248/ 17.11.2021; 

-  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; 

- prevederile Legii nr.15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
 

 

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

 

PROPUNE 

 

Art.1.(1) Aprobarea modificarii si completarii anexei nr. 2 a Hotararii Consiliului Local al comunei Fantanele, 

judetul Constanta nr.14/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

Fântânele, județul Constanța pe anul 2021 – lista investitiilor de realizat in anul 2021 cu urmatoarele: 



a) Lucrari de implementare a Sistemului de supraveghere video în comuna Fântânele, judeţul 

Constanţa -  215.000 lei; 

b) Lucrari de extindere, modernizare si reabilitare a Sistemului de iluminat public în comuna 

Fântânele, judeţul Constanţa – 1.100.000 lei; 

c) Achizitionarea de automaturatoare stradala (perie atasabila la utilaje)  - 30.000 lei. 

(2) Anexa nr. 2 a Hotararii Consiliului Local al comunei Fantanele, judetul Constanta nr.14/22.04.2021 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fântânele, județul Constanța pe anul 2021 – 

lista investitiilor de realizat in anul 2021, va avea continutul prevazut in anexa nr. 1 la prezentul proiect. 

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  

                      Ion Adrian ROȘU 

  Avizat pentru legalitate: 

                                Secretar general  al comunei 

                          Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 

 

 
 

 

 

Fântânele 
Nr:250 
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      Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare nr.250/17.11.2021 

      (Anexa nr. 2 la HCL nr.14/22.04.2021) 

 

LISTA DE INVESTITII DE REALIZAT IN ANUL 2021 

 

1.  Lucrari de construire Sala de sport la Scoala Gimnaziala nr.1 Fantanele: 

                                               – 500.000 lei; 

2. Lucrari de amenajare a strazilor in comuna Fantanele, judetul Constanta: 

 - 7.000.000 lei; 

      3.    Infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale in comuna Fantanele, judetul Constanta: 

              - 5.474.000 lei; 

      4.    Lucrari de implementare a Sistemului de supraveghere video în comuna Fântânele, judeţul 

Constanţa:          -  215.000 lei; 

      5.    Lucrari de extindere, modernizare si reabilitare a Sistemului de iluminat public în comuna 

Fântânele, judeţul Constanţa:                                                           - 1.100.000 lei; 

      6.    Achizitionarea de aparatura si echipamente IT pentru birouri: 

      - 50.000 lei; 

     7. Achizitionarea de automaturatoare stradala (perie atasabila la utilaje): 

                                                                                                      - 30.000 lei. 

                 INIȚIATOR 

          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

                      Ion Adrian ROȘU 

  Avizat pentru legalitate: 

                                Secretar general  al comunei 

                          Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 



 
                ROMÂNIA 

-JUDEŢUL CONSTANŢA- 
COMUNA FÂNTÂNELE 

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

 
Nr. 249 din 17 .11. 2021 

 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea  Hotararii Consiliului Local al comunei 

Fantanele, judetul Constanta nr.14/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Fântânele, județul Constanța pe anul 2021 

 

 

 

Avand in vedere depunerea de diferite proiecte la autoritatile abilitate in vederea accesarii de 

fonduri nerambursabile sau cofinantate prin diferite programe derulate PNDR prin Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala, Masura 4/6B- Cresterea gradului de atractivitate si siguranta in teritoriul G.A.L 

„Histria-Razim-Hamangia” sau prin intermediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei 

se impune completarea listei de investitii astfel cum a fost adoptata prin Hotararea Consiliului Local al 

comunei Fantanele, judetul Constanta nr.14/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al comunei Fântânele, județul Constanța pe anul 2021, cu urmatoarele: 

d) Lucrari de implementare a Sistemului de supraveghere video în comuna Fântânele, judeţul 

Constanţa -  215.000 lei; 

e) Lucrari de extindere, modernizare si reabilitare a Sistemului de iluminat public în comuna 

Fântânele, judeţul Constanţa – 1.100.000 lei; 

f) Achizitionarea de automaturatoare stradala (perie atasabila la utilaje)  - 30.000 lei. 

          Implementarea prezentului proiect urmareste obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei 

Fantanele. 



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. 248/17 .11..2021 

 
Raport de specialitate  al Compartimentului financiar contabilitate 

la Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea  Hotararii Consiliului Local al comunei 

Fantanele, judetul Constanta nr.14/22.04.2021 privind aprobarea 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) 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; 

arat ca  au fost depuse diferite proiecte la autoritatile abilitate in vederea accesarii de fonduri 

nerambursabile sau cofinantate prin diferite programe derulate PNDR prin Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurala, Masura 4/6B- Cresterea gradului de atractivitate si siguranta in teritoriul G.A.L „Histria-

Razim-Hamangia” sau prin intermediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, astfel ca 

este necesara  completarea listei de investitii astfel cum a fost adoptata prin Hotararea Consiliului Local al 

comunei Fantanele, judetul Constanta nr.14/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al comunei Fântânele, județul Constanța pe anul 2021, cu urmatoarele: 



g) Lucrari de implementare a Sistemului de supraveghere video în comuna Fântânele, judeţul 

Constanţa -  215.000 lei; 

h) Lucrari de extindere, modernizare si reabilitare a Sistemului de iluminat public în comuna 

Fântânele, judeţul Constanţa – 1.100.000 lei; 

i) Achizitionarea de automaturatoare stradala (perie atasabila la utilaje)  - 30.000 lei. 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


