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HOT RÄREA

NR. 75/31.05.2021
de investiti ale
a Listei obiectivelor

de venituri si cheltuieli si

privind aprobarea bugetului
S.C. OVI-PROTECT

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în

S.R.L, pentru anul 2021
pe data de 31.05.2021,

_edinta ordinar

Avand in vedere:

-PROTECT SRL

Adresa S.C. OVI
Ovidiu

sub

nr.12147/31.05.2021

nr.88/28.05.2021,

privind

inaintarea

orasului

inregistrata la sediul primariei
cheltuieli si

bugetului de venituri si

a

listei

obiectivelor de investitii aferent anului 2021;

Raportul

al Directiei

nr.12185/31.05.2021

Ovidiu;
Financiare din cadrul Prim riei ora_ului

Referatul de aprobare nr.12186/31.05.2021l al

In conformitate cu prevederile:

art.

2 din Ordinul

3.818/2019

financiare anuale

depunerea situaiilor

_i completrile ulterioare;
de întocmirea _i
privind principalele aspecte legate

_i a raportrilor

cu

modific rile

contabile anuale ale

Publice

ale Ministerului Finanelor

teritoriale

la unittile

nr.

Primar, Scupra George;

nr.82/1991,

Art.1, alin.(1), alin.(2) din Legea contabilitii
Art. 1 si

domnului

_i pentru reglementarea

contabile;
a r t . 192 alin.

(1) i

art.

194 alin.

comerciale, republicat,
OG

nr.

care

statul

direct ori indirecto

lit. a, art.111 si art.112 din

modific rile

26 din 21 august 2013

cconomici la

dein

cu

(1)

sau

unitile

privind

înt irea

În

nr.

nr.

57/2019

aspecte

31/1990 privind societile

financiare la nivelul

acionari

unici ori

unor

operatori

majoritari

sau

participaie majoritar;
din cadrul Consiliului Local al ora_ului Ovidiu;

al secretarului general;

temeiul art.129 alin.

Guvernului

disciplinei

administrativ-teritoriale sunt

comisiilorde specialitate

Avizul de legalitate

Legea

unor

_i completrile ulterioare;

Luand in considerare:
Avizul favorabil al

operatorilor economici

1) si alin.2)

alin.1 lit
lit. "a", alin.3 lit."d"si art. 196

(a) din Ordonanta

privind Codul Administrativ;
N

I

A

HOTRTE:

NSILI

Jud. CONSTA
CON

Art.1 Se
aprob

si cheltuieli si
PROTECT S.R.L. Ovidiu,bugetul de venituriCheltuieli

obiectivelor

Secretarul

investitii

s Lista

pentru anul 2021,
2021, conform.
confon Anerei nr.l

hotärâre.

de

general al ora_ului

va comunica

prezenta

ce

hot râre

face parte

tuturor

integrant

ale S.C.

OVI

din prezenta

factorilor interesati,

în

termen legal.

Prezenta hotärâre

15 consilieri

localiprezeni

afost aprobat

4
2 "impotriva" si
cu 9 voturi "pentru",

"abtineri"

de catre cei

în functie.
din totalul de 17 alesi
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