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PROIECT DE HOTÂRARE 

privind luarea unor masuri de stimulare financiara si de premiere a unor categorii  sociale de 

populatie, din randul cetatenilor comunei Fantanele, judetul Constanta 

 

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

inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.189 /07.10.2021, în calitatea sa de inițiator, având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun întocmit de  Secretarul general al comunei si de Compartimentul financiar  

contabil din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului  comunei Fântânele, înregistrat sub nr. 187 / 

06.10.2021 

-  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), art.258 alin.(3), art.259, art.263 si art.487 din Codul civil, adoptat prin Legea 

nr.287/2008, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 modilăcările ş completările ulterioare;  

- art. 2, art. 9 alin. (2) si art. 36 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.2 alin(1) şi art.25 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modifcările 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 nr. 1/2011 – Legea educației naționale, modificată și completată; 

- Art.92 alin.(1) si alin.(2) din Legea asistentei sociale nr.292/2011, modificata si completata; 

- 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; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea  



actelor normative, republicată; 

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

 

PROPUNE 

 

Art.1.(1) Aprobarea, incepand cu 01.01.2022, a acordarii unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou 

născut, în cuantum de 3.000,00 lei net/copil. 

 (2) Aprobarea  Metodologiei privind acordarea stimulentului financiar pentru fiecare copil nou născut, 

conform anexei nr.1 care face parte din prezentul proiect de hotărâre. 

(3) Sumele vor fi alocate din bugetul  local de venituri şi cheltuieli. 

Art.2.(1) Aprobarea, incepand cu 01.01.2022, a acordarii unui stimulent financiar, sub forma de vocher in 

vederea achizitionarii de produse electrocasnice, pentru familiile nou constituite, în cuantum de 2.000,00 lei 

net/familie; 

(2) Aprobarea  condiţiilor/criteriilor şi procedura de acordare a unui stimulent financiar, sub forma de 

voucher in vederea achizitionarii de produse electrocasnice, pentru  familiile nou constituite, conform 

anexei nr.2, care face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre. 

(3) Sumele vor fi alocate din bugetul local de venituri şi cheltuieli. 

(4) Până la finele anului 2021, vor fi selectate, potrivit legislatiei privind achizițiile publice, magazinele  care 

comercializeaza produse electrocasnice pe bază de voucher. 

Art.3.(1)Aprobarea, incepand cu 01.01.2022, acordarii unor premii a cate 150 lei/an, persoanelor care au 

împlinit vârsta de 80 de ani, incepând cu implinirea acestei varste si  cate 1.000 lei familiilor care au implinit 

50 de ani de casatorie neintrerupta și au domiciliul stabil  în Comuna Fantanele. 

(2) Aprobarea Regulamentului de acordare unor premii persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani si  

cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie, conform anexei nr.3, care face parte integranta din 

prezentul proiect de hotărâre. 

(3) Sumele vor fi alocate din bugetul local de venituri şi cheltuieli.. 

Art.4.(1) Aprobarea, incepand cu 01.01.2022, a organizarii anual, in prima decada a lunii decembrie, a 

evenimentului „Viitor de nota 10”. 

(2) In cadrul evenimentului ce se va desfasura anual, fiecare copil sau tanar, care nu a implinit varsta de 18 

ani,cetatean si locuitor al comunei Fatanele, aflat intr-o forma de învățământ preuniversitar de stat, cu 

frecvență, care are media 10 la purtare si care, in urma participarii la olimpiadele si concursurile scolare, 

competitii sportive si activitati culturale si artistice(muzica, dans, pictura, etc), a obtinut rezultate deosebite, 

va fi premiat in functie de rezultele obtinute cu diploma si premii in bani .  



(3) Premierea fiecarui copil/tanar se va face prin hotarare de consiliu, adoptata anterior desfasurarii 

evenimentului prevazut la alin.(1), pe baza propunerii scrise a oricarei persoane interesate, propunere la 

care vor fi anexate toate inscrisurile doveditoare in vederea acordarii premiului, respectiv: diplome, acte de 

stare civila (certificat de nastere sau buletin, dupa caz), copia carnetului de note, vizat la zi de unitatea de 

invatamant (din care sa rezulte faptul ca „la purtare” media este 10).Tot prin aceeasi hotarare, consiliul 

local va stabili si cuantumul premiilor individuale acordate. 

(4) In cadrul aceluiasi eveniment, tinerii, care au implinit sau vor implini varsta majoratului in anul respectiv,  

vor primi un stimulent financiar in cuantum de 200,00 lei. 

(5)Cheltuielile pentru organizarea şi implementarea evenimentului  vor fi alocate anual,  cu respectarea 

normelor legale incidente din bugetul local. 

Art.5. Primarul comunei Fântânele, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

hotărârii. 

Art.6. La data intrării în vigoare a hotărârii, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

Art.7. 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:   190 
Data: 07.10.2021 
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ANEXA Nr.1 la proiectul de hotarare  nr.190/ 07.10.2021  

 

METODOLOGIE  

privind acordarea stimulentului financiar pentru fiecare copiI nou născut 

 

 

Prezenta rnetodologie are la baza prevederile Legii Asistenţei Sociale nr. 292/2011, ale Legii nr. 272/2004 

privind protectia si promovarea drepturilor copilului si prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil.  

 

1. BENEFICIARI  

Beneficiarii prezentei metodologii sunt părinţii/părintele copilului născut, cu domiciliul pe raza administrativ 

teritorială a comunei Fantanele, judetul Constanta si care Iocuiesc efectiv în comuna Fantanele, judetul 

Constanta .  

 

2. DEPUNEREA CERERII SI A DOCUMENTELOR OBLIGATORII  

Cererea privind acordarea stimulentului pentru ťiecare copil nou născut se va depune Ia Registratura 

Primăriei comunei Fantanele, împreună cu toate documentele necesare.  

ACTE NECESARE:  

- acte de identitate părinţi cu domiciIiul/resedinţa în comuna Fantanele; 

-  certificat de naştere al copilului; 

-  certificat fiscal de Ia Biroul de Impozite si Taxe, care să ateste că familia nu are datorii Ia bugetul 

Iocal; 

-  cerere tipizată conform anexei Ia prezenta rnetodoIogie;  

- extras de cont, dupa caz.  

3. ANALIZA DOSARULUI SI CONDITII DE ACORDARE  

Beneficiarii prezentei metodologii vor depune documentele care atestă eligibilitatea Ia Registratura  

Primăriei Comunei Fantanele.  



Registratura Primăriei comunei Fantanele va înregistra doar cererile care sunt însoţite de toate 

documentele justiflcative. Se va verifica integritatea si valabilitatea informaţiilor.  

Stimulentul pentru tecare copil nou născut se acordă o singură dată, pe bază de cerere si documente 

justificative. 

Ambii părinţi au domiciliul sau resedinţa si locuiesc efectiv pe raza comunei Fantanele împreună cu copilul. 

Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet. 

La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate si certiflcatul de naştere al 

copilului. ambele în original, iar copiile documentelor justificative vor fi sernnate pentru conforrnitate cu 

originalul de către Secretarul General al cornunei Fantanele. 

Termenul de depunere al dosarului este de 90 de zile de la data nasterii copilului. 

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii, persoanele care: 

 - nu se încadrează în conditiile de eligibilitate stabilite de prezenta metodologie; 

 - au depus un dosar incomplet sau actele care însoţesc cererea nu sunt valabile (sunt expirate. nu conţin 

semnătura sau stampila) etc; 

 -stirnulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii către bugetul local  

- nu au respectat termenul de depunere a cererii. 

 4. STIMULENTUL PENTRU FiECARE COPIL NOU NĂSCUT SE VA ACORDA ÎN CEL MULT 90 DE 

ZILE DE LA DEPUNEREA CERERII, ÎN BAZA DISPOZIŢIEI PRIMARULUI COMUNEI, DUPĂ 

APROBAREA BUGETULUI LOCAL INIŢIAL. SUMA VA FI VIRATĂ ÎN CONT BANCAR SAU VA FI 

RIDICATÄ DE LA CASIERIA PRIMÄRIEI, CONFORM OPTIUNII SOLICITANTULUI. 

 

                        INIȚIATOR 
          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

              Ion Adrian ROȘU 
Avizat pentru legalitate: 

                Secretar general  al comunei 
                       Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 



MODEL CERERE ANEXA NR.1 

 

DOMNULE PRIMAR,  

 

 

 Subsemnatul/a       , domiciliat in com.Fantanele, str.  

  Nr. , jud. Constanta, posesor/posesoare al/a C.I. seria   nr.  , eliberat de 

     , va solicit sa imi aprobati plata stimulentului financiar pentru nou 

nascutul      , nascut la data de    . 

 Anexez urmatoarele documente: 

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

       

 

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD CA PRIMĂRIA COMUNEI FÂNTÂNELE  SĂ PRELUCREZE ACESTE 

DATE CU CARACTER PERSONAL. 

 

Data:        NUME SI PRENUME 

              

        SEMNATURA 

              

                        INIȚIATOR 
          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

              Ion Adrian ROȘU 
Avizat pentru legalitate: 

                Secretar general  al comunei 
                       Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
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ANEXA Nr.2  la proiectul de hotarare  nr.190 /07.10.2021  

 

 

CONDIŢII/CRITERII ŞI PROCEDURA DE ACORDARE  

A UNUI STIMULENT FINANCIAR, SUB FORMA DE VOUCHER,  

IN VEDEREA ACHIZITIONARII DE PRODUSE ELECTROCASNICE,  

PERSOANELOR CARE SI-AU ÎNTEMEIAT O FAMILIE  

SI CARE SE AFLĂ LA PRIMA CĂSĂTORIE 

 

Comuna Fantanele, judetul Constanta va acorda un stimulent financiar, sub forma de voucher, in vederea 

achizitionarii de produse electrocasnice, fiecărei familii nou întemeiate.  

Cuantumul stimulentului financiar este de 2.000,00 lei net/familie si se acordă o singură dată, la incheierea 

căsătoriei de către soţi.  

Beneficiarul stimulentului financiar la prima căsătorie este familia nou intemeiată, indiferent care dintre soti 

formulează cererea de acordare a acestuia.  

Pentru a beneficia de stimulentul financiar la prima căsătorie, trebuie îndeplinite următoarele conditii:  

1) Cel puţin unul dintre soţi sa aibă domiciliul pe raza comunei Fantanele;  

2) Cet puţin unut dintre soţi să aibe vârsta de 18 ani;  

3) Ambii soţi să se afle la prima căsătorie;  

4) Căsatoria să fie oficiată la Serviciul de Evidenţa Populaţiei al comunei Fantanele;  

Acordarea stimulentului financiar pentru familiile nou constituite va avea la bază cererea de acordare a 

acestui stimulent financiar formulată de unul dintre soţi in beneficiul familiei nou întemeiate.  

Cererea de acordare a stimulentului financiar se va depune in momentul depunerii documentelor necesare 

pentru programarea căsătoriei, într-un dosar distinct, la Registratura Primăriei comunei Fantanele, dar nu 

mai tarziu de 60 de zile de la data incheierii casatoriei.  

Cererea de acordare a stimulentului financiar va conţine toate datele de identificare ale celor doi soţi si va fi 

obligatoriu însoţită de următoarele documente: 



 a) Declaraţiile pe proprie răspundere ale ambilor soţi din care să rezulte că fiecare dintre ei se află la prima 

căsătorie;  

b) Copie după cărţile de identitate ale soţilor;  

c) Certificate fiscale, pentru fiecare dintre soţi, care să ateste că acestia nu au datorii Ia la bugetul local. 

După analiza documentelor de către Primarul comunei Fantanele se va emite o Dispoziţie de acordare a 

stimulentului financiar, sub forma de voucher in vederea achizitionarii de produse electrocasnice, in 

cuantum de 2.000, 00 lei, pentru familia nou constituita. 

Acordarea stimulentului financiar se face personal, de către Primarul comunei Fantanele sau Ofiţerul de 

Stare Civilă, la data oficierii căsătoriei si validării acesteia prin semnarea certificatului de cäsătorie sau 

ulterior acesteia, iar  in acest sens, o copie a certificatului de căsătorie rămâne la dosaruł de acordare a 

stimulentului financiar. 

O data cu acordarea voucherului va fi pusa la dispozitia beneficiarului lista magazinelor care 

comercializeaza produse electrocasnice pe baza voucherului. 

 

 

                        INIȚIATOR 
          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

              Ion Adrian ROȘU 
Avizat pentru legalitate: 

                Secretar general  al comunei 
                       Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODEL CERERE ANEXA NR.2 

 

DOMNULE PRIMAR,  

 

Subsemnatul/a       , CNP                domiciliat          

in com.Fantanele, str.    Nr. , jud. Constanta, posesor/posesoare al/a C.I. seria   

nr.  , eliberat de      , va solicit sa imi aprobati 

acordarea stimulentului financiar sub forma de voucher, in vederea achizitionarii de produse 

electrocasnice, ca urmare a intemeierii unei familii. 

Anexez urmatoarele documente: 

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

       

 

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD CA PRIMĂRIA COMUNEI FÂNTÂNELE  SĂ PRELUCREZE ACESTE 

DATE CU CARACTER PERSONAL. 

 

Data:        NUME SI PRENUME 

              

        SEMNATURA 

             

 

                        INIȚIATOR 
          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

              Ion Adrian ROȘU 
Avizat pentru legalitate: 

                Secretar general  al comunei 
                       Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
 
 

  



MODEL DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE - ANEXA NR.2 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
Pentru acordarea stimulentului financiar sub forma de voucher, ca urmare a intemeierii unei familii 

 
 
 
 

Subsemnatul(a)       Cod numeric personal   
  , domiciliat(ă) în com. Fantanele, str.         nr.   
județul  Constanta, telefon/email         ,  
Posesor/posesoare a actului de identitate  seria    nr.     
si 
 
Subsemnatul(a)       Cod numeric personal   
  , domiciliat(ă) în com. Fantanele, str.         nr.   
județul  Constanta, telefon/email         ,  
Posesor/posesoare a actului de identitate  seria    nr.    , 
 
declarăm pe proprie răspundere și sub sancțiunile prevăzute de lege pentru declarații false, ca SUNTEM 
LA PRIMA CĂSĂTORIE. 
 
 
 
DECLARAM CĂ SUNTEM DE ACORD CA PRIMĂRIA COMUNEI FÂNTÂNELE  SĂ PRELUCREZE 

ACESTE DATE CU CARACTER PERSONAL. 

 
 
 
DATA         SEMNĂTURI 
 
 
 
 
 

                        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 

 
     Anexa nr. 3 la proiectul de HCL nr..190/07.10.2021 

 
 

Regulament de acordare unor premii persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani 

si  familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie neîntreruptă 

 

1.Dispoziții generale 

Premiile se acordă, după caz: 

- la solicitarea cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie sau a persoanelor care implinesc vârstade 

80 de  sau la propunerea aparținătorilor acestora. 

Acordarea premiilor nu este condiționată de: 

- cetățenie; 

- naționalitate; 

- vârstă; 

- sex; 

- religie; 

- apartenență politică. 

Premiul se  acordă, după caz: 

- la data împlinirii vârstei de 80 de ani sau 50 ani de casatorie neintrerupta. 

- In termen de cel mult 60 de zile, după împlinirea vârstei de 80 de ani sau 50 ani de casatorie 

neintrerupta. 

Premiul are următoarele caracteristici: 

- este personal; 

- este netransmisibil; 

- este un drept al persoanelor beneficiare. 

 

2. Premiile 

Premiile se acorda persoanelor care au împlininit vârsta de 80 de ani si cuplurilor care au implinit 50 ani de 

casatorie neintrerupta si constau în : 



-  Acordarea sumei de 150 lei/an persoanelor care au împlininit vârsta de 80 de ani, incepând cu 

data implinirii vârstei și  până la data decesului. 

- suma de 1.000 lei precum și o diplomă de excelență cuplurilor care au implinit 50 ani de casatorie 

neintrerupta . 

 

3.Procedura acordării și înmânării premiilor 

Premiile  se acordă în baza cererii persoanelor îndreptățite sau a persoanelor aparținătoare sau, după caz, 

a reprezentantului legal al acestora și a documentelor doveditoare, respectiv acte de identitate care să 

confirme vârsta, starea civilă și faptul că au domiciliul stabil pe raza comunei Fântânele(B.I./C.I., certificat 

de căsătorie/nastere, după caz).  

La depunerea cererii, beneficiarul este obligat să prezinte documentele justificative în original, iar copiile 

acestora vor fi sernnate pentru conforrnitate cu originalul de către Secretarul General al cornunei 

Fantanele. 

Cererea, însoțită de decumentele doveditoare, se va depune la Registratura Primăriei Fântânele, nu mai 

târziu de 60 zile calendaristice de la aniversarea celor 50 ani de căsătorie sau/și după caz, a celor 80 ani 

de viață.Compartimentul Asistență Socială va întocmi un raport pentru aprobarea a cererii solicitantului, ce  

va fi inaintat Primarului in vederea emiterii unei dispoziții pentru acordarea premiului. 

Premiul  va fi acordat în numerar sau prin transfer bancar, în funcție de opțiunea solicitantului. 

 

4.Dispoziții finale 

Premiul nu se va mai acorda în cazul decesului persoanei vârstnice, dacă acesta a fost inregistrat dupa 

implinirea varstei si nu  s-a putut acorda acest premiu la data implinirii varstei.Similar se va proceda si 

pentru cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, in cazul decesului survenit  unuia 

dintre soti, daca acesta a fost inregistrat dupa implinirea anilor de casatorie si nu s-a putut acorda acest 

premiu la data implinirii anilor. 

Informațiile publice referitoare la acordarea premierii persoanelor ce împlinesc vârsta de 80 de ani sau 

celor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta vor fi publicate și în format electronic pe siteul 

Primăriei Comunei Fantanele. 

                        INIȚIATOR 
          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

              Ion Adrian ROȘU 
Avizat pentru legalitate: 

                Secretar general  al comunei 
                       Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 



 

MODEL CERERE TITULAR - ANEXA NR.3 

 

DOMNULE PRIMAR,  

 

 

Subsemnatul/a       , domiciliat in com.Fantanele, str.  

  Nr. , jud. Constanta, posesor/posesoare al/a C.I. seria   nr.  , eliberat de 

     , in calitate de titular, va solicit sa aprobati plata premiului 

unic/anual  in suma de    pentru implinirea varstei de 80 de ani/ implinirea  50 ani de 

casatorie neintrerupta cu         . 

 Anexez urmatoarele documente: 

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

       

Solicit ca plata sumei sa imi fie facuta numerar/prin virament in contul     

  deschis la            

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD CA PRIMĂRIA COMUNEI FÂNTÂNELE  SĂ PRELUCREZE ACESTE 

DATE CU CARACTER PERSONAL. 

 

Data:        NUME SI PRENUME 

              

        SEMNATURA 

              

 

 

 

 



MODEL CERERE APARTINATOR - ANEXA NR.3 

 

DOMNULE PRIMAR,  

 

Subsemnatul/a       , domiciliat in com.Fantanele, str.  

  Nr. , jud. Constanta, posesor/posesoare al/a C.I. seria   nr.  , eliberat de 

     , in calitate de apartinator(fiu, fiica, nepot, etc), va solicit sa 

aprobati plata premiului unic/anual  in suma de    pentru implinirea varstei de 80 de ani/ 

implinirea  50 ani de casatorie neintrerupta, pentru         

   . 

 Anexez urmatoarele documente: 

-       

-       

-       

-       

Solicit ca plata sumei sa  fie facuta numerar/prin virament in contul     

  deschis la          

 beneficiar          *. 

*plata se face direct titularilor pe baza de semnatura, sau in conturile deschise pe numele acestora, sau 

apartinatorilor pe baza de procura in forma autentica. 

 

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD CA PRIMĂRIA COMUNEI FÂNTÂNELE  SĂ PRELUCREZE ACESTE 

DATE CU CARACTER PERSONAL. 

Data:        NUME SI PRENUME 

              

        SEMNATURA 

              

                  INIȚIATOR 

      PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  
              Ion Adrian ROȘU 

Avizat pentru legalitate: 
                Secretar general  al comunei 

                       Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
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-JUDEŢUL CONSTANŢA- 
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907071 Fântânele, Str.Basarabia, nr.85, jud. Constanța, tel./fax : 0241769668 
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Nr.  189  din 07 . 10 .2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de hotărâre privind luarea unor masuri de stimulare financiara si de premiere a unor 

categorii  sociale de populatie, din randul cetatenilor comunei Fantanele, judetul Constanta 

 

Cetatenii comunei Fantanele, tinerii casatoriti, copiii, persoanele in varsta, merita tot respectul si 

aprecierea. 

Potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nt. 292/2011, autoritățile administrației publice locale 

sunt obligate să intervină pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente 

ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grurpurilor ori 

comunităților. 

 In comuna Fantanele, datorită menținerii unor valori scăzute ale ratei natalității, precum și datorită 

înaintării în vârstă a generațiilor, structura pe grupe mare de vârstă a populației va continua să se modifice, 

în sensul reducerii numărului și ponderii tinerilor și al creșterii numărului și ponderii populației vârstnice.  

Astfel, dat fiind faptul că rata natalității este în descreștere, propunem acordarea unui stimulent 

financiar, în cuantum de 3.000,00 lei net/copil, familiilor pentru copiii nou născuți, astfel încât autoritatea 

locală să ajute familiile respective. 

Cei care doresc sa isi intemeieze o familie au nevoie inclusiv de ajutorul nostru pentru a incepe o 

viata de familie trainica impreuna, astfel incat consider ca, acordarea unui stimulent financiar, sub forma de 

vocher in vederea achizitionarii de produse electrocasnice, pentru familiile nou constituite, în cuantum de 

2.000,00 lei net/familie, reprezinta un ajutor benefic pentru o familie nou intemeiata, care sustine existenta 

in sine a comunei. 

De asemenea, consider important ca anual să omagiem persoanele cu varsta de peste 80 de ani, 

precum si pe cele care au implinit 50 de ani neintrerupti de casatorie din localitatea noastră, acordandu-le 

primilor cate 150 lei/an si celor de ai doilea cate 1.000 de lei, la momentul celebrarii aniversarii de 50 de 

ani.Această recompensă va fi acordată în semn de respect şi preţuire faţă de persoanele vârstnice ce 

reprezintă o categorie de populaţie vulnerabilă cu nevoi particulare, datorită limitărilor fiziologice şi fragilităţii 

caracteristice fenomenului de îmbătrânire şi pentru ca persoana vârstnică să simtă solidaritatea comunităţii 

din care face parte.  



Totodata consider ca este necesara promovarea si sustinerea performantei in 

educatie(invatamant, cultura, arta, sport), constituind un obiectiv important pentru administratia publica a 

comunei noastre. 

Consider ca este necesara si oportuna stimularea si asigurarea competitivitatii pentru copii si tinerii 

care obtin performante notabile si ridica prestigiul comunei Fantanele. 

Prin urmare solicit aprobarea organizarii anual, in prima decada a lunii decembrie a evenimentului 

„Viitor de nota 10”. In cadrul evenimentului, fiecare copil sau tanar, care nu a implinit varsta de 18 

ani,cetatean si locuitor al comunei Fatanele, aflat intr-o forma de învățământ preuniversitar de stat, cu 

frecvență, care are media 10 la purtare si care, in urma participarii la olimpiadele si concursurile scolare, 

competitii sportive si activitati culturale si artistice(muzica, dans, pictura, etc), a obtinut rezultate deosebite, 

respectiv locul 1, locul 2 si/sau locul 3, dovedite cu diplome, pe parcursul anului respectiv, sa fie premiat . 

Premierea fiecarui copil/tanar se va face prin hotarare de consiliu, adoptata anterior desfasurarii 

evenimentului prevazut la alin.(1), pe baza propunerii scrise a oricarei persoane interesate, propunere la 

care vor fi anexate toate inscrisurile doveditoare in vederea acordarii premiului, respectiv: diplome, acte de 

stare civila (certificat de nastere sau buletin, dupa caz), copia carnetului de note, vizat la zi de unitatea de 

invatamant (din care sa rezulte faptul ca „la purtare” media este 10).Tot prin aceeasi hotarare va fi stabilit si 

cuantumul individual al premiilor. 

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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RAPORT DE SPECIALITATE COMUN 

al Secretarului General și al Compartimentului financiar contabil la Proiectul de hotărâre privind 

luarea unor masuri de stimulare financiara si de premiere a unor categorii  sociale de populatie, din 

randul cetatenilor comunei Fantanele, judetul Constanta 

 

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)art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

f)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 modilăcările ş completările ulterioare;  

g)art. 2, art. 9 alin. (2) si art. 36 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

h)art.2 alin(1) şi art.25 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modifcările 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 nr. 

1/2011 – Legea educației naționale, modificată și completată; 

i)art.92 alin.(1) si alin.(2) din Legea asistentei sociale nr.292/2011, modificata si completata; 

consideram ca autoritățile administrației publice locale au obligatia să intervină pentru prevenirea, limitarea 

sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau 

excluziunea socială a persoanei, familiei, grurpurilor ori comunităților. 

 In comuna Fantanele, datorită menținerii unor valori scăzute ale ratei natalității, precum și datorită 

înaintării în vârstă a generațiilor, structura pe grupe mare de vârstă a populației va continua să se modifice, 

în sensul reducerii numărului și ponderii tinerilor și al creșterii numărului și ponderii populației vârstnice.  



 Stimularea financiara si premierea categoriilor de populatie prevazute in proiect este benefica si 

poate fi efectuata de la bugetul local,  in limitele alocarilor bugetare prevazute, cu respectarea normelor 

legale incidente din bugetul local. 

 

Tinand cont de cele mentionate mai sus,  propunem  ca proiectul sa fie supus dezbaterii si aprobării  

plenului Consiliului local al Comunei Fântânele 

 

          Secretar general                   Compartiment financiar contabil  
Arina Raluca ȘTEFĂNICĂ     Referent Simona Elena SCUPĂRĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


