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2021 
  
1. Proiect de hotărâre nr. 161 din 12.01.2021  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 ;  
2. Proiect de hotărâre nr. 207/18.01.2021 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 ;  
3. Proiect de hotărâre nr. 213 din 18.01.2021 privind desemnarea consilierilor locali, 
membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului  general al comunei Fântâna Mare - 
initiator primarul comunei ;  
4. Proiect de hotărâre nr. 294 din 22.01.2021 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 
5. Proiect de hotărâre nr. 308/25.01.2021 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. 
6. Proiect de hotărâre nr. 450 din 5.02.2021  privind numirea Preşedintelui de şedinţă 
- initiator primarul comunei ;  
7. Proiect de hotărâre nr. 1032 din 12.03.2021 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; 
8. Proiect de hotărâre nr. 1049 din 12.03.2021 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; 
9. Proiect de hotărâre nr. 877 din 5.03.2021 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; 
 



10. Proiect de hotărâre nr. 1071 din 15.03.202    privind aprobarea Bugetului local de 
venituri si cheltuieli al Consiliului Local Fântâna Mare , pentru anul 2021- initiator 
primarul comunei ; 
11. Proiect de hotărâre nr. 1128 din 16.03.2021                                                                                        
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Fântâna Mare- initiator primarul comunei ;  
12. Proiect de hotărâre nr. 1573 din 8.04.2021 privind înfiinţarea Serviciului de 
gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava – initiator 
primarul comunei; 
13. Proiect de hotărâre 1659 din 15.04.2021 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 ;   
14. Proiect de hotărâre nr. 1715 din 20.04.2021 privind aprobarea punerii în valoare şi 
exploatării a 15.00  mc lemn de stejar din afara fondului forestier- initiator viceprimarul 
comunei şi consilieri locali ;   
15. Proiect de hotărâre nr. 1973 din 10.05.2021 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;  
16. Proiect de hotărâre  nr.  1974 din 10.05.2021   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; 
17.  Proiect de hotărâre nr  nr.  2053 din 14.05.2021   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; 
 
 
 
Anul 2020    

1. Proiect de hotărâre nr. 34 din 6.01.2020 privind aprobarea 
Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 
Fântâna Mare , pentru anul 2020 -  initiator primarul comunei ;  

2. Proiect de hotărâre nr. 21 din 6.01.2020 privind  modificarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 22.02.2019 privind 
aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul 
familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Fântâna Mare, jud. Suceava  
-  initiator primarul comunei ;  

3. Proiect de hotărâre nr. 1321 din 20.03.2020 privind numirea 
Preşedintelui de sedinta;  

4. Proiect de hotărâre nr. 21 din 6.01.2020 privind  aprobarea 
Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 
2020,pentru persoanele apte de muncă, benef iciare ale 
prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat -  initiator primarul comunei  

5. Proiect de hotărâre nr. 461 din 5.02.2020 privind atestarea 
apartenenţei unui imobil - teren la domeniul privat al comunei  
Fântâna Mare-  initiator primarul comunei ;  

6. Proiect de hotărâre nr. 21 din 6.01.2020 privind  aprobarea 
Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 



2020,pentru persoanele apte de muncă, benef iciare ale 
prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare -  initiator 

primarul comunei ; 
7. Proiect de hotărâre nr. 749 din 19.02.2020 privind aprobarea 

Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare destinate necesare gestionării situaţiilor de urgenţă 
de pe teritoriul administrativ  al comunei Fântâna Mare pe anul 
2020 -  initiator primarul comunei ; 

8. Proiect de hotărâre nr. 1123 din 09.03.2020 privind  aprobarea 
oportunităţii vânzării  unor terenuri  aparţinând domeniul privat 
al Comunei Fântâna Mare, amplasate in cadrul fostului AEIZ 
Spătăreşti, prin licitaţie publică -  initiator primarul comunei ; 

9. Proiect de hotărâre nr. 1346 din 23.03.2020 privind rectificarea 
Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local , 
pentru anul 2020 -  initiator primarul comunei ; 

10. Proiect de hotărâre nr. 1347 din 23.03.2020 privind  aprobarea 
contului de incheiere a exerciţiului bugetar  la data de 
31.12.2019 şi execuţia bugetară până la data de 31.03.2020 

11.  Proiect de hotărâre nr. 1008 din 03.03.2020 privind  aprobarea 
închirierii prin atribuire directa a unui trup de paşune (pajişte 
permanentă) în suprafaţă de 79,712 ha. proprietate privată a 
comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava 

12. Proiect de hotărâre nr. 1519 din 10.04.2020 privind aprobarea 
neasumării responsabilității de către UAT Comuna Fântâna 
Mare a organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru 
școli al României-  initiator primarul comunei ; 

13. Proiect de hotărâre nr. 1683 din 23.04.2020 privind rectificarea 
Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local , 
pentru anul 2020 -  initiator primarul comunei ;  

14. Proiect de hotărâre nr. 4163 din 14.10.2019 privind  atestarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava - initiator primarul  

15. Proiect de hotărâre nr. 1846 din 06.05.2020 privind aprobarea 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2020-  
initiator primarul comunei ;  

16. Proiect de hotărâre nr. 2180 din 3.06.2020 privind aprobarea 
întocmirii proiectului STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU 
ÎNFIINTARE DISTRIBUŢIE DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA 
FÂNTÂNA MARE CU SATELE APARŢINĂTOARE  COTU BĂII, 
FÂNTÂNA MARE și SPĂTĂREŞTI, JUDEȚUL SUCEAVA-  
initiator primarul comunei ;  

17. Proiect de hotărâre nr. 2251 din 10.06.2020 privind rectificarea 
Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local , 
pentru anul 2020 -  initiator primarul comunei ; 

18. Proiect de hotărâre nr. 2597/6.07.2020 privind numirea 
Preşedintelui de şedinţă   



19. Proiect de hotărâre nr. 2565 din 2.07.2020 privind constituirea 
Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local al 
comunei Fântâna Mare şi aprobarea utilizării lui prin 
rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli 
al Consiliului Local  al anului 2020- initiator primarul comunei ;  

20. Proiect de hotărâre nr. 2567 din 2.07.2020  privind  aprobarea 
execuţiei bugetare până la data de 30.06.2020 -  initiator 
primarul comunei ; Proiect de hotărâre nr. 2840 din 23.07.2020 
privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii 
de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare 
principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv datorate 
bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ 
teritorială a Comunei 

21. Proiect de hotărâre nr. 2818 din 21.07.2020 privind aprobarea 
proiectului de investiţiei şi a  indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții “AMENAJARE PEISAGISTICĂ 
CURTE INTERIOARĂ ŞCOALĂ ION MUCELEANU ŞI GARD 
ŞCOALĂ”   - initiator primarul comunei ;  

22. Proiect de hotărâre nr. 2839 din 23.07.2020 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 ;  
23. Proiect de hotărâre nr. 3156 din 14.08.2020 privind aprobarea 

proiectului de investiţiei şi a  indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții “AMENAJARE PEISAGISTICĂ 
CURTE INTERIOARĂ ŞCOALĂ SAT.SPĂTĂREŞTI, COM. 
FÂNTÂNA MARE - initiator primarul comunei ; 

24. Proiect de hotărâre nr. 3251 din 24.08.2020  privind 
constituirea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului local al comunei Fântâna Mare şi aprobarea 
utilizării lui prin rectificarea Bugetului local de venituri si 
cheltuieli al Consiliului Local  al anului 2020-  initiator primarul 
comunei ;  

25. Proiect de hotărâre nr. 3574 din 11.09.2020 privind 
introducerea în Inventarul bunurilor care aparţin  domeniului 
privat al comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava a unui 
buldoexcavator si accesorii initiator primarul comunei;  

26. Proiect de hotărâre nr. 3578 din 11.09.2020 privind aprobarea 
încheierii unui Acord de parteneriat între Comuna Fântâna Mare, 
Comuna Boroaia şi Comuna Bogdăneşti, în vederea elaborării şi 

implementării proiectului “CONSTRUIREA REŢELEI 
INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN 
COMUNELE FÂNTÂNA MARE, BOROAIA ŞI 
BOGDĂNEŞTI”-  initiator primarul comunei; 

27. Proiect de hotărâre nr. 3576 din 11.09.2020 privind aprobarea 
asocierii Comunei Fântâna Mare cu Comuna Boroaia şi 
Comuna Bogdăneşti din judeţul Suceava  în vederea 
cumpărării  unei suprafeţe de teren situată pe raza 
administrativ teritorială a comunei Fântâna Mare pentru 



implementarea obiectivului de investiţie „CONSTRUIREA 
REŢELEI INTELIGENTE DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE 
GAZE NATURALE ÎN COMUNELE FÂNTÂNA MARE, BOROAIA 
ŞI BOGDĂNEŞTI” -  initiator primarul comunei;  

28. Proiect de hotărâre 3583 din 14.09.2020 privind rectificarea 
Bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local  al 
anului 2020 -  initiator primarul comunei ;  

29. Proiect de hotărâre nr. 3574 din 11.09.2020 privind aprobarea 
cumpărării  unei suprafeţe de teren situată pe raza 
administrativ teritorială a comunei Fântâna Mare pentru 
implementarea obiectivului de investiţie „CONSTRUIREA 
REŢELEI INTELIGENTE DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE 
GAZE NATURALE ÎN COMUNELE FÂNTÂNA MARE, BOROAIA 
ŞI BOGDĂNEŞTI” 

30. Proiect de hotărâre nr. 4160 din 21.10.2020 privind numirea 
Preşedintelui de sedinţă -initiator primarul comunei;  

31. Proiect de hotărâre nr. 4161 din 21.10.2020 privind constituirea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate -  
initiator primarul comunei;  

32. Proiect de hotărâre nr. 4163 din 21.10.2020 privind alegerea 
viceprimarului - initiator primarul comunei;  

33. Proiect de hotărâre nr. 3962 din 5.10.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului 
Local al Comunei  Fântâna Mare - initiator primarul comunei ;  

34. Proiect de hotărâre nr. 4105 din 16.10.2020 privind aprobarea 
alipirii a doua terenuri situate în  comuna Fântâna Mare - 
initiator primarul comunei ;  

35. Proiect de hotărâre nr. 4103 din  16.11 2020 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 ;  

36. Proiect de hotărâre nr. 4094  din 15.10.2020 privind modificarea  
Hotărârii  Consiliului Local nr. 29 din 17.09.2020 privind 
aprobarea asocierii Comunei Fântâna Mare cu Comuna 
Boroaia şi Comuna Bogdăneşti din judeţul Suceava  în vederea 
cumpărării  unei suprafeţe de teren situată pe raza 
administrativ teritorială a comunei Fântâna Mare pentru 
implementarea obiectivului de investiţie „CONSTRUIREA 
REŢELEI INTELIGENTE DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE 
GAZE NATURALE ÎN COMUNELE FÂNTÂNA MARE, BOROAIA 
ŞI BOGDĂNEŞTI” - initiator primarul comunei ;  

37. Proiect de hotărâre nr. 4021 din 9.10.2020 privind desemnarea 
unei persoane ca reprezentant al Consiliului local al comunei 
Fântâna Mare să facă parte în Comisia pentru evaluarea 
calităţii (CEAC) a Școlii Gimnaziale ”Ion Muceleanu” Fântâna 
Mare- initiator primarul comunei ;  

38. Proiect de hotărâre nr. 4043 din 12.10.2020 privind desemnarea 
unei persoane ca reprezentant al Consiliului local al comunei 
Fântâna Mare să facă parte din Consiliul de Administrație al 



Școlii Gimnaziale ”Ion Muceleanu” Fântâna Mare; - initiator 
primarul comunei ; 

39. Proiect de hotărâre nr. 4273 din 29.10.2020 privind rectificarea 
Bugetului local de venituri si cheltuielial Consiliului Local , 
pentru anul 2020 - initiator primarul comunei ;  

40. Proiect de hotărâre nr. 4491 din 16.11.2020  privind  
organizarea reţelei unităților de invățământ preuniversitar de 
stat  în comuna Fântâna Mare, judetul Suceava , pentru anul 
școlar 2021-2022 - initiator primarul comunei ;  

41. Proiect de hotărâre nr. 4325 din 5.11.2020  pentru aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021- initiator primarul 
comunei ;  

42. Proiect de hotărâre nr. 4492 din 16.11.2020   privind aprobarea 
Acordului de parteneriat între Comuna Fântâna Mare, Comuna 
Boroaia şi Comuna Bogdăneşti, în vederea elaborării şi 
implementării proiectului “CONSTRUIREA REŢELEI 
INTELIGENTE DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE GAZE 
NATURALE ÎN COMUNELE FÂNTÂNA MARE, BOROAIA ŞI 
BOGDĂNEŞTI”- initiator primarul comunei ; 

43. Proiect de hotărâre nr. 4674 din 26.11.2020 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) 
și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
„CONSTRUIREA REȚELEI INTELIGENTE DE TRANSPORT ȘI 
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE FÂNTÂNA 
MARE, BOROAIA ȘI BOGDĂNEȘTI” - initiator primarul comunei ;  

44. Proiect de hotărâre nr.  4675 din 26.11.2020 privind 
constituirea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului local al comunei Fântâna Mare şi aprobarea 
utilizării lui prin rectificarea Bugetului local de venituri si 
cheltuielial Consiliului Local  al anului 2020 - initiator primarul 

comunei ;  
45. Proiect de hotărâre nr. 4491 din 16.11.2020  privind  

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

46. Proiect de hotărâre nr. 4990 din 21.12.2020  privind  aprobarea 
execuţiei bugetare pe trimestrele III şi IV ale anului 2020 initiator 

primarul comunei ;  
47. Proiect de hotărâre nr. 5045 din 28.12.2020 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 - initiator 

primarul comunei ;  
 
 
 


