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NR. 71/31.05.2021

Bugetului local consolidat, a Listei Obiectivelor de Investi ii

a UAl

ora_ul Ovidiu si ale bugetelor institutiilor subordonate, in luna mai 2021

Consiliul local al ora_ului Ovidiu, întrunit în _edinã

ordinara in data de 31.05.2021,

Avand in vedere:
Referatul de aprobare nr.12172/31.05.2021 al domnului Scupra George, Primarul Orasului Ovidiu;

Raportul de specialitate nr.12140/31.05.2021 al Serviciului buget-contabilitate;

Tinand cont de
Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;
Avizul favorabil din partea comisiilorde

specialitate ale Consiliului Local al

orasului Ovidiu;

In conformitate cu prevederile:
Prevederile

art.19, alin.(2)

si ale art.20, alin.(1), it. ,c" din

Legea

nr.273/2006

privind finanele

publice locale;
Prevederile H.C.L.Ovidiu

Ovidiu, precum

nr.

44/14.04.2021

_i bugetele instituiilor

local al

privind aprobarea Bugetului

subordonate si

a

Listei Obiectivelor de

ora_ul Ovidiu, pentru anul 2021;
Hot rârea

Consiliului Judetean

cote defalcate din

pentru

sustinerea

nr.

127/26.05.2021

privind repartizarea pe u.a.t.

programelor de

infrastructura care necesita cofïnantare

unitatile administrativ teritoriale din

care

veniturile
pot finanta din

proprii

si din

sume

in

ale UAT-

uri

sume din

84, alin. (3-5),

art.

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

art.

judet

temeiul art.196 alin

Ordonanta de Urgenta

nr.

(1)

cu

dezvoltare

locala,

,

in mod

justificat,

nu

le

adaugata pentru

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

iulie 2019 privind Codul administrativ;
Urgenta nr. 57 din 3
lit."a" si

a unor

locala, precum si pentru

defalcate din taxa pe valoare

echilibrarea bugetelor locale;

Ordonanta de

Investiii

sustinerea programelor de
impozitul pe venit in anul 2021 pentru

cheltuieli de functionare pe

art.

-

UAT- ora_ul

art.139 alin.(1) si
respectarea prevederilor

Codul administrativ;
57 din 3 iulie 2019 privind

SNO
NLSNO,

NOd
*

PINY

(3)

din

HOTRTE:
Art.I Se aprob

rectificarea Bugetului local consolidat al UAT- oragul Ovidiu pentru anu 0

contorm Anexei nr.1
ArL Se aprob

face parte

care

integrant

din

prezenta hotararc,

rectificarea Listei Obiectivelor de Investitii a U.A.T. - ora_ul Oviad P

2021, conform Anexei nr.2 care face parte integrant din prezenta noaa
aproba rectificarea

D

*

conform Anexei nr.3
Art4

Ovidiu

Se

Art.5 Se

face parte

anul

2021,

conform Anexei nr.4

rectificarea

aprob

cheltuielilor

proprii pentru

integrant din prezenta hoträre.

rectificarea Bugetului de venituri

aprob

pentru

care

Bugetului veniturilor si

Bugetului de

care

cheltuieli

_i

Sportiv Oräenesc

din prezenta hot räre.

face parte integrant

cheltuieli

Clubului

a

anul 2021,

Ovidiu
"lon Podaru"
al Liceului tehnologic

hot râre.
integrant din prezenta
Ovidiu" pentru
pentru anul 2021,
Gimnaziale nr.2 ,Poet
al
cheltuieli
^coli
rectificarea Bugetului de

conform Anexei nr.5 care face parte

Art.6 Se

anul

2021,

aprob

conform Anexei nr.6

Art.7 Se

aprobä

Ovidiu pentru anul

Secretarul

celorlalti factori

rectificarea

2021,

ora_ului

care

hot räre.
face parte integrant din prezenta

Bugetului de

cheltuieli a

conform Anexei nr.7

va comunica

interesati, în

termen

care

cu program

Grdiniei

face parte integrant

prezenta hot râre

Instituiei

normal "Licurici"

din prezenta hot ráre

Prefectului

-

judeful

si

tuturor

consilieri

locali

Constana

legal.

cu

si
9 voturi,pentru"

se aproba
Prezenta hot râre
alesi
consilieri locali
din totalul de 17

6"abtineri"

de

catre

cei 15

infunctie.

prezenti

O07

VIN

LSNO,SN) OJ
CONTRASEMNEAZA

PRE^EDINTE ÞE S£DIN,
MARIN ADRIAN

SECRETAR GENERAL U.A.T,

PINY

ANTONIE LAURA-ELENA

