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HOTARAREA NR.28/28.02.2022
privind

aprobarea rectificrii Bugetului local consolidat si a bugetelor institutiilor subordonate,
in luna februarie 2022

Consiliul local al

ora_ului Ovidiu, întrunit în _edin

ordinara in data de 28.02.2022,

Avand in vedere:
Proiectul de hotarare nr.4615/28.02.2022 privind aprobarea rectificrii
ale

bugetelor institutiilor subordonate,

in luna februarie

Bugetului local consolidat si

2022;

Referatul de aprobare nr.4614/28.02.2022 al domnului
Scupra George, Primarul Orasului Ovidiu;
de
Raportul specialitate nr.4590/28.02.2022 al Serviciului buget-contabilitate;
Avizul de legalitate al secretarului
al orasului

general

Ovidiu;

Avizul favorabil din partea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu;
Tinand cont de:

Prevederile HCJ Constanta nr.49/28.01.2022 privind
a unor sume

repartizarea pe unitati administrativ teritoriale

din cote defalcate din

impozitul pe venit pe anul 2022;
Prevederile HCJ Constanta nr.48/28.01.2022 privind
repartizarea pe unitati administrativ teritoriale
a sumelor defalcate din TVA
pe anul 2022 pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile
judetene si comunale, tinand cont si de sumele incasate din veniturile bugetului local;
In conformitate

Prevederile

cu

prevederile:

art. 19, alin.(2) si ale art.20, alin.(1),

finantele publice locale,

lit.

,c" si urmatoarele din Legea nr.273/2006 privind

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 instituiilor subordonale si a Listei Obiectivelor de
Investiii ale UAT- ora_ul
cu

Ovidiu, pentru anul 2022;

art. 84, alin.

(3-5),

Ordonanta de

art.

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

Urgenta nr.

57 din 3 iulie 2019

art.

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

din

privind
administrativ;n
si cu respectarea
prevederilor artA39 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"

Codul

HOTÅRTE:
Art. I Se

aprob rectificarea Bugetului

conform Anexei nr.1
Art. 2 Se

care

face parte

aprob rectificarea

conform Anexei nr.2
Art. 3 Se aprob

care

Listei Obieetivelor de Investitii

face parte

ora_ul Ovidiu pentru

anul

2022,

UAT Ovidiu

anul

2022,

integrantã din prezenta hotrâre;
integrant

a

din prezenta hotärâre.

din prezenta hotrâre.

rectificarea Bugetului de venituri _i cheltuieli a Clubului Sportiv Orä enesc

Ovidiu pentru anul 2022, conform Anexei nr.4 care face parte integrant
Art. 5 Se aprob

din prezenta hotärâre

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

pentru anul 2022, conform Anexei nr.6 care face parte integrant
Art. 7. Se aprob

din prezenta hotrâre.

rectificarea Bugetului de cheltuieli al Liceului tehnologic "lon Podaru" Ovidiu

pentru anul 2022, conform Anexei nr.5 care face parte integrant

Art. 6 Se aprob

pentru

rectificarea Bugetului Veniturilor si cheltuielilor proprii pentru anul 2022

conform Anexei nr.3 care face parte integrant
Art. 4 Se aprob

local consolidat al UAT-

din prezenta hotrre.

rectificarea Bugetului de cheltuieli a Grdiniei

cu program normal "Licurici"

Ovidiu pentru anul 2022, conform Anexei nr.7 care face parte integrantä din prezenta hotrre

Secretarul general al ora_ului va comunica prezenta hotråre

Instituiei

Prefectului-judeul

Constanta si

tuturor celorlalti factori interesati, în termen legal.

Prezenta hotärâre se aproba cu 11 voturi ,pentru" si 6 "abtineri" de catre cei 17 consilieri locali

prezenti din totalul de 17 consiltieri locali alesiinfunctie.
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