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HOTARAREA NR. 169/21.12.2021

local consolidat si
la 21 decembric 2021

privind aprobarca rectific ri

Bugetului

Consiliul local al ora_ului Ovidiu, întrunit în _edin

a

institutiilor subordonate,

bugetelor

ordinara in data de 21.12.2021,

Avand in vedere:
Proictul

de hotarare nr.

44826/21.12.2021

privind aprobarea

Bugetului local

rectific rii

consolidat si

ale bugetelor institutiilor subordonate, in luna decembrie 2021;
Referatul de

aprobare

nr.44825/21.12.2021

al domnului Scupra

George,

Primarul Orasului Ovidiu:

Raportul de specialitate nr. 44790/20.12.2021 al Serviciului buget-contabilitate:
Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;
Avizul favorabil din partea

comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local al orasului Ovidiu:

Tinand cont de:
Prevederile Anexei la HG

bugetara

la

nr.

din Fondul de

1264/17.12.2021

privind

alocarea unei

in

bugetul

de stat pe anul 2021, pentru unele unitati

dispozitia Guvernului, prevazut

sume

rezerva

administrativteritoriale;
Prevederile HCJ

nr.

290/13.12.2021

privind repartiaeca

pe unitati administrativ teritoriale

a

unor

sume din cote defalcate din impozitul pe venit, incasat suplimentar in anul 2021. pentru sustinerea

programclor de dezvoltare locala, programelor de infrastructura
precum si pentru cheltuielilc de functionare, pe

care

care

necesita cofinantare locala,

unitatile administrativ teritoriale, in mod

justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

pentru echilibrarea bugetelor locale;
In conformitate cu prevederile:

Prevederile art.19,alin.(2) si ale art.20, alin.(1), 1it. ,.c" si urmatoarele din 1egca nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile uiterioare;
Prevederile H.C.L.Ovidiu nr.44/14.04.2021 privind aprobarea Bugetului local al UAT- ora_ul Ovidiu,

precum _i bugetele institujiilor subordonate si a Listei Obieetivelor de Investiii
Ovidiu, pentru anul 2021;

ale liAT- ora_ul

art. 84, alin.

(3-5),

art.

87, alin. (3) si alin. (5),

Ordonanta de Urgenta nr.

art.

$7 din 3 iulic 2019

88, art.129 alin.(2) lit. ,6" si alin.(4)
lit."a" din

privind Codul administrativ;
cu
respectarca prevederilor art.139 alin.(1) si (3) din Ordonanta
de Urgenta nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul
administrativ;

In

temeiul art.196 alin (1) lit."a"
si

HOTR ATE:
Art. 1 Se

conform

aprob rectificarca Bugetului local consolidat al UAT- ora_ul
Anexei nr.I care face parte
integrant din prezenta hotärâre;

Art. 2 Se aprob

rectificarea Bugetului Veniturilor proprii pentru anul 2021 conform Anexei nr.2

care face parte integrant
Art. 3 Se aprob

Ovidiu pentru anul 2021,

din prezenta hotrâre.

rectificarea Bugetului de cheltuieli al Scolii Gimnaziale nr.2, Poet Ovidiu" pentru

anul 2021, conform Ancexei nr.3 care face parte integrant

din prezenta hotärâre.

Art. 4 Se aprobä rectificarea Bugetului de venituri _i cheltuieli a Clubului Sportiv Orä_enese
Ovidiu pentru anul 2021, conform Anexei nr.4 care face parte integrant

Secretarul general al ora_ului va comunica prezenta hoträre

din prezenta hotárâre.

Institutiei Prefectului -judeul

Constanta si

tuturor celorlalti factori interesati, în termen legal.

Prezenta hotrâre

se aproba cu unanimitate de voturi ,pentru" de catre cei 16 consilieri locali

prezenti din totalul de 17 consilieri locali alesiinfunctie.
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