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1. H.C.L.nr.1/8.01.2021 privind  organizarea reţelei unităților de invățământ 

preuniversitar de stat  în comuna Fântâna Mare, judetul Suceava , pentru anul 
școlar 2021-2022 - initiator primarul comunei ;  

2. H.C.L.nr. nr. 2/8.01.2021 privind  aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrele III şi 
IV ale anului 2020 initiator primarul comunei ;  

3. H.C.L.nr. nr. 2/8.01.2021 privind acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare a 
Bugetului local de venituri şi cheltuieli aferent anului 2020 şi propunerea de 
repartizare a  excedentului  secţiunii de funcţionare din anul 2020 pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare pentru anul 2021 

4. H.C.L.nr.4/22.02.2021 privind numirea Preşedintelui de şedinţă - initiator primarul 
comunei ; 

5. H.C.L.nr. 5/22.02.2021 privind aprobarea obligaţiilor si responsabilităţilor care 
revin instituțiilor publice și persoanelor fizice și juridice pentru buna gospodarire 
a comunei Fântâna Mare  si stabilirea sanctiunilor- initiator primarul comunei ; 

6. H.C.L.nr.  6/22.02.2021 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru 
alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei,precum și 
împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin 
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei 
Fântâna Mare, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv 
şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
în Judeţul Suceava- initiator primarul comunei ; 

7. H.C.L.nr.7/22.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei 
pentru evaluarea secretarului  general al comunei Fântâna Mare - initiator primarul 
comunei ; 

8. H.C.L.nr. 8/22.02.2021 privind  aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de 
interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale 
prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare- initiator primarul comunei ;  

9. H.C.L.nr. 9/22.02.2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului 
comunei Fântâna Mare, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei 
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor 
Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  
Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin 
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT 
comuna Fântâna Mare, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și 
Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava- initiator primarul comunei ;  

10. H.C.L.nr. 10/22.02.2021 privind alegerea viceprimarului - initiator primarul 
comunei ;  

11. H.C.L.nr. 11/17.03.2021 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și a 
contribuției comunei Fântâna Mare  la obiectivul de investiții  „REABILITAREA 
INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE CALAMITĂŢI DIN COMUNA 
FÂNTÂNA MARE, JUDEŢUL SUCEAVA” – initiator primarul comunei; 



12. H.C.L.nr. 12/17.03.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii „REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE 
CALAMITĂŢI DIN COMUNA FÂNTÂNA MARE, JUDEŢUL SUCEAVA”– initiator 
primarul comunei; 

13. H.C.L.nr. 13/17.03.2021 privind aprobarea taxei de inchiriere si a Regulamentului 
privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator, aflat in patrimoniul  
Comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava – initiator primarul comunei; 

14. H.C.L.nr. 14/2.04.2021 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al 
Consiliului Local Fântâna Mare , pentru anul 2021- initiator primarul comunei ; 

15. H.C.L.nr. 15/2.04.2021 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului 
de specialitate al primarului comunei Fântâna Mare- initiator primarul comunei ; 

16. H.C.L.nr.16/16.04.2021 privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară 
stăpân al comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava - initiator primarul comunei ;                                                    

17. H.C.L.nr.17/12.05.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a 
unui imobil teren situat în localitatea Fântâna Mare,  proprietate publică  a 
comunei Fântâna Mare, jud. Suceava, in două corpuri de proprietate- initiator 
primarul comunei ;  

18. H.C.L.nr.18/12.05.2021 privind aprobarea punerii în valoare şi exploatării a 15.00  
mc lemn de stejar din afara fondului forestier- initiator viceprimarul comunei şi 
consilieri locali ;   

19.  H.C.L.nr.19/12.05.2021 privind aprobarea acordului de principiu în vederea 
demarării procedurilor necesare realizării investiţiei  “CONSTRUIRE TEREN DE 
SPORT, PARC DE JOACĂ PENTRU COPII, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ŞI  
IMPREJMUIRE A CURŢII AFERENTE FOSTEI ŞCOLI DIN SATUL COTU BĂII , COM. 
FÂNTÂNA MARE”    - initiator viceprimarul comunei şi consilieri locali ;   

20. H.C.L.nr.20/12.05.2021 privind  aprobarea oportunităţii vânzării terenului  în 
suprafaţă de 13900 mp.,  cu nr. cadastral -33014 Fântâna Mare, jud. Suceava  
aparţinând domeniul privat al Comunei Fântâna Mare prin licitaţie publică - 
initiator primarul comunei ;   

21. H.C.L.nr.21/21.05.2021 privind  atestarea/includerea unui imobil ca aparţinând 
domeniului public al comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava şi declararea lui ca 
bunuri de uz şi interes public local– initiator primarul comunei;  

22. H.C.L.nr. nr.22/21.05.2021 privind exprimarea acordului pentru infiinţarea unui 
centru medical de permanenta fix pentru asigurarea asistentei medicale primare la 
nivelul comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava– initiator primarul comunei; 

23.  H.C.L.nr. nr.23/21.05.2021  privind însuşirea și aprobarea documentaţiei 
cadastrale de apartamentare având ca obiect imobilul clădirea Centrului Medical 
de Permanenţă Fântâna Mare  imobilul C1  Număr cadastral nr. 33180 - Fântâna 
Mare, la adresa: str. M.Gr. Cantacuzino nr. 92 A – initiator primarul comunei;                       

    
 


