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privind

HOTRAREA NR. 158/24.11.2021
aprobarea acordarii de pachete cu ocazia
sarbatorilor de iarna, pentru

anul 2021 si stabilirea

categoriilor de beneficiari
Consiliul local al

Analizand:

ora_ului Ovidiu, întrunit în _edin

Proiectul de hotarare

nr.

iarna, pentru anul 2021
Referatul de aprobare

ordinara, convocata in data de 24.11.2021,

28324/23.11.2021 privind aprobarea acordarii de
pachete

si stabilirea
categoriilor de

nr.

28323/23.11.2021

Raportul compartimentului

de

nr. 28322/23.11.2021;

Raportul compartimentului

de

-

Primar, Scupra George;

Serviciul

din cadrul Primariei orasului Ovidiu

Tehnic, Investiti, Achizitii

si

externa nr.28321/23.11.2021;

Avizul de

ocazia sarbatorilor de

beneficiari;

al domnului

specialitate Serviciul buget-contabilitate

specialitate

cu

Programe

cu

finantare

legalitate al secretarului;

Avizul comisiei de

specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Ovidiu;
Tinand cont de prevederile:
HCL Ovidiu
precum

nr.

44/14.04.2021 privind aprobarea Bugetului local al UATora_ul Ovidiu,

_i bugetele instituiilor

Obiectivelor de Investiii

ale

subordonate, a Programului de Achiziii Publice _i a Listei
UAT- ora_ul Ovidiu, pentru anul 2021, actualizata cu
rectificarile

ulterioare;
Art. 5, alin. (3), ale

art.

20, alin. (1)

finantele publice locale;
Art. 15 din legea nr. 292/201l

a

si cele

cuprinse

la pct. 10 din Anexa

asistentei sociale conform

carora:

sociala prin autoritatile administratiei publice centrale

sau

nr.

2

a

Legii nr.273/2006 privind

"Statul acorda

locale,

legislatiei in vigoare in domeni"'

in

beneficiile de asistenta
conformitate cu prevederile

art.47 alin.(1) din Constitutia Romaniei, care
stipuleaza ca Statul este
dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor
"

obligat sa ia masuri de
un pivelde trai decent"

Ro,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.4 litera a raportate la cele ale art. 196
alinA, Hi"a" din OUG nt, 57/2019

privind Codul Administrativ;
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