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HOTARAREA NR.71/31.03.2022 
privind aprobarea rectific�ri Bugetului local consolidat si a bugetelor institutiilor subordonate, 

in luna Martie 2022 

Consiliul local al ora_ului Ovidiu, întrunit în �edin�� ordinara in data de 31.03.2022,

Avand in vedere: 

Proiectul de hotarare nr.7680/31.03.2022 privind aprobarea rectific�rii Bugetului local consolidat si 

ale bugetelor institutiilor subordonate, in luna Martie 2022; 

Referatul de aprobare nr.7679/31.03.2022 al domnului Scupra George, Primarul Orasului Ovidiu; 

Raportul de specialitate nr.7606/30.03.2022 al Serviciului buget-contabilitate; 

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu, 
Avizul favorabil din partea comisilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu; 

Tinand cont de: 

Prevederile Deciziei nr.2/25.02.2022 a ANAF-AJFP Constanta privind repartizarea sumelor 

defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 

municipiilor, sume cu destinatia finantarii burselor scolare si a cheltuielilor de baza ale unitatilor de 

invatamant de stat; 

In conformitate cu prevederile: 

Prevederile art.19, alin.(2) si ale art.20, alin.(1), lit. ,c" si urmatoarele din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Prevederile H.C.L.Ovidiu nr.15/03.02.2022 privind aprobarea Bugetului local al UAT- ora_ul Ovidiu, 

precum _i bugetele institu�ilor subordonate si a Listei Obiectivelor de Investi�ii ale UAT- ora_ul

Ovidiu, pentru anul 2022;

art. 84, alin. (3-5), art. 87, alin. (3) si alin. (5), art. 88, art.129 alin.(2) lit. ,b" si alin.(4) lit."'a" din 

Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

în temeiul art.196 alin (1) lit."a" si cu respectarea prevederilor art.139 atin.(1) si (3) din Ordonanta
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de aprobå rectificarea Bugetului local cansolidat al UAT- ora_ul Ovidiu pentru anul 2022, 
conform Anexei nr.1 care face parte integrant� din prezenta hotarare Art. 2 4De aprobå rectificarea Listei Obiectivelor de Investitii a UAT Ovidiu pentru anul 044, 
conform Anexei nr.2 care face narte integrant� din prezenta hotarare. 

S aprob� rectificarea Ruoetului Veniturilor si cheltuielilor proprii pentru anul 2022 

Contorm Anexei nr.3 care face parte integrant� din prezenta hotarare. 
4 Se aprob� rectificarea Bugetului de venituri _i cheltuieli a Clubului Sportiv Oräyenesc 

IO pentru anul 2022, conform Anexei nr.4 care face parte integrant� din prezenta hotarare.

S de aprob� rectificarea Bugetului de cheltuieli al Liceului tehnologie "lon Podaru" Ovidiu 

pentru anul 2022, conform Anexei nr.5 care face parte integrant� din prezenta hot�r�re 

Art. 6 Se aprob� rectificarea Bugetului de cheltuieli al ^colii Gimnaziale nr.2 ,Poet Ovidiu"

pentru anul 2022, conform Anexei nr.6 care face parte integrant� din prezenta hot�räre

Art. 7. Se aprob� rectificarea Bugetului de cheltuieli a Gr�dini�ei cu program normal "Licurici

Ovidiu pentru anul 2022, conform Anexei nr.7 care face parte integrant� din prezenta hot�râre.

Art.8 Se aproba acordarea de pachete cu ocazia sarbatorilor de Paste persoanelor nevoiase si altor persoane sau 

familii aflate in necesitate, in limita sumei de 30 000 lei, in baza documentelor justificative intocmite de Directia de 

Asistenta Sociala Ovidiu.

Art. 9 Sumele necesare pentru aplícarea alin.8 din prezenta hotarare se vor asigura atat din bugetul local 

cat si din contractele de sponsorizare. 

Secretarul general al ora_ului va comunica prezenta hot�râre Institu�iei Prefectului -judeful Constan�a si 

tuturor celorlalti factori interesati, în termen legal. 

Prezenta hot�râre se aproba cu 13 voturi ,pentru" si 4 "abtineri" de catre cei 17 consilieri locali 

prezenti din totalul de 17 consilieri locali in functie.

NOO7 
CONTRASEMNEAZA PRE�EDINTE DE �EDIN��, 

DUMITRU DORU SECRETAR GENERAL UA.T, 
Jud ANTONIE LAURA-ELENA


