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HOTARAREA NR. 124/19.10.2021 

privind aprobarea rectific�rii Bugetului local consolidat, Listei obiectivelor de Investitii si bugetelor 

institutiilor subordonate, in luna Octombrie 2021 

Consiliul local al ora_ului Ovidiu, întrunit în �edin�� extraordinara, convocata de indata, in data de 

19.10.2021, 

Avand in vedere: 

Proiectul de hotarare nr.25046/18.10.2021 privind aprobarea rectificarii Bugetului local consolidat

si bugetelor institutiilor subordonate, in luna octombrie 2021; 

Referatul de aprobare nr.25045/18.10.2021 al domnului Scupra George, Primarul Orasului Ovidiu; 

Raportul de specialitate nr.25053/18.10.2021 al Serviciului buget-contabilitate; 

Tinand cont de: 

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu; 

Avizul favorabil din partea comisilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu;

In conformitate cu prevederile: 

Hotararea nr.1088 din 6 octombrie 2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervä bugetar� 

la dispozi�ia Guvernului, prev�zut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitä�i administrativ-

teritoriale;
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 institu�iilor subordonate si a Listei Obiectivelor de Investi�ii ale UAT- ora_ul

Ovidiu, pentru anul 2021; 

art. 84, alin. (3-5), 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;

In temeiul art.196 alin (1) lit."a" si cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) si (3) din Ordonanta 

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



HOTARA�TE: 

Art.1 Se aprob� rectificarea Bugetului local consolidat al UAT- ora_ul Ovidiu pentru anul 2021,

conform Anexei nr.1 care face parte integrant� din prezenta hot�râre; 

Art.2 Se aprob� rectificarea Listei Obiectivelor de Investi�i a U.A.T. - ora_ul Ovidiu pentru anul 

2021, conform Anexei nr.2 care face parte integrant� din prezenta hot�râre; 

Art.3 Se aprob� rectificarea Bugetului de cheltuieli al Liceului tehnologic "lon Podaru" Ovidiu

pentru anul 2021, conform Anexei nr.3 care face parte integrant� din prezenta hot�râre.

Art. 4 Se aprob� rectificarea Bugetului de cheltuieli al Scolii Gimnaziale nr.2 ,Poet Ovidiu" 

pentru anul 2021, conform Anexei nr.4 care face parte integrant� din prezenta hot�râre. 

Secretarul ora_ului va comunica prezenta hot�râre Institu�iei Prefectului - jude�ul Constan�a si tuturor

celorlalti factori interesati, în termen legal. 

Prezenta hotärâre se aproba cu 12 voturi,pentru" si 5 abtineri de catre cei 17 consilieri locali 

prezenti din totalul de 17 consilieri locali alesi in functie.
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