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PROIECT DE HOTÂRARE  

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  

al Clubului Sportiv ”Viitorul Fântânele” pe anul 2021 

 

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

inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.253 /18.11.2021, în calitatea sa de inițiator, având în vedere: 

- Raportul de specialitate întocmit de  Compartimentul Ffinanciar contabilitate din cadrul aparatului de de   

specialitate al Primarului  comunei Fântânele, înregistrat sub nr.252 /18.11.2021; 

- Solicitarea formulată de Clubul Sportiv ”Viitorul Fântânele”, înregistrată sub nr.251/18.11.2021; 

- 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 contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 

PROPUNE 

 

Art. 1. Aprobarea  transferului din contul 200130 – Alte cheltuieli diverse a urmatoarelor sume: 



a) 4.000 lei in contul 100202 – Norma de hrană; 

b) 2.000 lei în contul 100203 – Echipamente și uniforme; 

c) 4.000 lei in contul 200105 – Carburanți și lubrifianți(cheltuieli cu transportul). 

Art.2. Primarul comunei Fântânele, prin întregul  aparat de specialitate si Clubul Sportiv ”Viitorul 

Fântânele” vor 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 și Comisiei de specialitate 

nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială, 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:254 

Data: 18.11.2021 
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Nr.253 din 18 . 11 .2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  

al Clubului Sportiv ”Viitorul Fântânele” pe anul 2021 

 

În bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv ”Viitorul Fântânele” sunt capitole bugetare ce 

au sume alocate ce nu au fost cheltuite pana la data prezentă. 

 Ținând cont de faptul că există capitole bugetare cu sume insuficient alocate, propun rectificarea 

bugetara prin transferarea din contul 200130 – Alte cheltuieli diverse a urmatoarelor sume: 

d) 4.000 lei in contul 100202 – Norma de hrană; 

e) 2.000 lei în contul 100203 – Echipamente și uniforme; 

f) 4.000 lei in contul 200105 – Carburanți și lubrifianți(cheltuieli cu transportul). 

 

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. 252 din 18.11.2021 

 

Raport de specialitate  al Compartimentului financiar contabilitate 

la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  

al Clubului Sportiv ”Viitorul Fântânele” 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 contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; arăt că: 

În bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv ”Viitorul Fântânele” sunt capitole bugetare ce 

au sume alocate ce nu au fost cheltuite pana la data prezentă. 

 Ținând cont de faptul că există capitole bugetare cu sume insuficient alocate, propun rectificarea 

bugetara prin transferarea de sume din contul 200130 – Alte cheltuieli diverse dupa cum urmeaza: 

- 4.000 lei in contul 100202 – Norma de hrană; 

- 2.000 lei în contul 100203 – Echipamente și uniforme; 

- 4.000 lei in contul 200105 – Carburanți și lubrifianți(cheltuieli cu transportul). 

Fata 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 



 

 

Clubul Sportiv ”Viitorul Fântânele” 

LOC FANTANELE 

CUI  38977542 

 

Catre Consiliul Local Fantanele  

 

 

SOLICITARE RECTIFICARE BUGETARA AN 2021 

 

 

 

    Avand in vedere faptul ca pana la finele lunii octombrie 2021 exista capitole bugetare ce au 
sume alocate si care nu au fost cheltuite pana la data prezenta si tinand cont de faptul ca exista 
capitole bugetare cu sume insuficient alocate, propunem rectificare bugetara astfel: 

I. Transferarea de sume din contul 200130 – Alte cheltuieli diverse dupa cum 
urmeaza: 

I.1. - 4.000 lei in contul 100202 – Norma de hrană; 

I.2. -  2.000 lei în contul 100203 – Echipamente și uniforme; 

            I.3. - 4.000 lei in contul 200105 – Carburanți și lubrifianți(cheltuieli cu transportul). 

 

 

 

CS VIITORUL FANTANELE 

DIRECTOR EXECUTIV 

DORDEA COSTICA 

 


