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HOTARAREA NR. 102/29.07.2021
Privind alocarea unui ajutor financiar comunitatii etnicilor tätari turco-musulmani, in vederea

desfasurarii

unor

manifestri

cultural-artistice si

specificetluptelor tradi ionale

tät resti

Consiliul Local al orasului Ovidiu întrunit în yedinã

sportive

- Kures)

ordinara in data de 29.07.2021,

Avand in vedere
Proiectul de hotarare nr. 18317/29.07.2021 alocarea unui ajutor financiar comunitatii etnicilor ttari
turco-musulmani,

in

vederea

desfasurarii

specifice(luptelor tradijionale ttre_ti

Solicitarea Uniunii Democrat

unor

manifestri

cultural-artistice i sportive

- Kure_);

a Tätarilor Turco-Musulmani din România, prin Organizatia Locala

Ovidiu, inregistrata la primaria orasului Ovidiu sub nr.18285/28.07.2021;
Referatul de aprobare nr. 18315/29.07.2021 al domnului Scupra George, Primarul Orasului Ovidiu;

Raportul de specialitate nr.18316/29.07.2021 al Serviciului Achizitii , din cadrul Primàriei Ora_ului

Ovidiu:
Tinand cont de:
Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;
Avizul Comisiei nr.4 Programe de dezvoltare economico -sociale, buget. finante, administrarea

domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local Ovidiu;
Avizul Comisiei nr.3 Invatamant, sanaiate, cultura, munca si protectie sociala. uctivitati sportive
si de agrement din cadrul Consiliului Local Ovidiu;

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.44/14.04.2021 privind aprobarea Bugetului local al UAT- ora_ul

Ovidiu, precum i bugetele instituiilor

subordonate si a Listei Obiectivelor de,lvestiti ale UAT

M

ora_ul Ovidiu, pentru anul 2021;

OVIDI*

IUNTAL LOCAL
LC
Oras

art. 84, aln.

din 3 iulie
(3-5), art.I29, alin.() si alin(14) din Ordonanta de Urgenta nr. 57

20199

privind Codul administrativ;
In temeiul art.196 alin

(1) lit."a" coroborat cu art.139 alin.(1) din

Ordonanta de

Urgenta nr. 57

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

HOTARASTE:

Se

Art.I

obiceiurilor,
Democrat

Ovidiu,

a

str.

aproba

tradiiilor
Tätarilor

acordarea unui

_i

financiar in

cuantum

Turco-Musulmani

Frunzelor, nr.27,

jud.

din România,

prin Organizatia
desfasurarii

Constanta, in vederea

tradiionale ttre_ti

-

se vor

Uniunii Democrat
Ovidiu si se vor vira

prin Organizatia Locala Ovidiu,

Secretarul

ora_ului

tuturor elorlalti

cu

se

va comunica

aproba

Locala Ovidiu,
unor

a

prezenta
termen

cu

manifest ri

aloca sumele

T tarilor

hot râre

Instituiei

promovarea

Uniunea
reprezentata de

necesare

sediul in orasul

cultural-artistice

în

Turco-Musulmani

str. Frunzelor, nr.27, jud.
sediul in orasul Ovidiu,

factori interesati, în

Prezenta hotärâre

pentru

Kure_)

art.I al prezentei hotrâri,
In aplicarea prevederilor

bugetul local al ora_ului

de 25.000 lei

turco-musulmani,

ttari
culturii comunitatii etnicilor

_i sportive specifice (luptelor
Art.2

ajutor

Prefectului

-

acest sens din

din

Romånia,

Constanta.

judeul

Constan a

si

legal.

abtineri de catre cei
cu 9 voturi,pentru"SI 7

16 consilieri localiprezenti

din

totalul de 17 consilieri locali alesiinfunctie.
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