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HOT�RÂREA NR. 24/28.02.2022 
privind aprobarca Contului de execu�ie al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2021 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edinta ordinara pe data de 28.02.2022,
Avand in vedere: 

Prorect de hotarare nr.4148/23.02.2022 privind aprobarea Contului de execu�ie al bugetului local pe 

trimestrul IV al anului 2021; 

Referatul de aprobare nr.4147/23.02.2022 al primarului orasului Ovidiu, Scupra George;

Raportul de specialitate nr. 3883/18.02.2022 al doamnei Tase Cristina, Sef Serviciu buget-finante;

Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local al ora_ului Ovidiu, 

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu,
Prevederile art.49, alin. 12 si alin.13 din Legea nr.273/2006 privind finan�ele publice locale cu modific�rile _i 

complet�rile ulterioare;
H.C.LOvidiu nr.15/03.02.2022 privind aprobarea Bugetului local al UAT- ora_ul Ovidiu, precum �i bugetele 

institutiilor subordonate si a Listei Obiectivelor de Investi�ii ale UAT- ora_ul Ovidiu, pentru anul 2022;

Prevederile art. 84, alin. 3-5, art. 87, alin. 3 si alin. 5, art.129, art.133, art. 139 si 196 din Ordonan�a de 

Urgent� a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.cu modific�rile _i completärile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. a, art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, 

lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific�rile si 

complet�rile ulterioare,

HOTAR

Art.1 Se aprob� Contul de execu�ie al bugetului local al ora_ului Ovidiu pe trimestrul IV al anului 

2021, conform Anexei ce face parte integrant� din prezenta hot�râre.

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

celorlal�i factori interesati în termen legal.

Prezenta hot�râre a fost aprobat� cu 1[ voturi "pentru", 5 " abtineri" si I vot "impotriva"de catre

cei 17consilieri locali prezenti din totalul de 17 consilieri locali în func�ie. 

PRE^EDINTE PE ̂ EDIN�A,
DUMITRUORU 

CONTRASEMNEAZ� 

SECRETAR GENERAL U.A.T, 
ANTONIE LAURA-ELENA 
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