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HOTARAREAnr.75 
din 28.12.2021 

privind validarea dispozitiei primarului nr. 319 din 23.12.2021 privind modificarea 
bugetului local pe anul 2021 

Consiliul local Sanpaul lntrunit In ~edinta ordinara din 28. 12.2021 
A vand In vedere: 
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sanpaul, 
Raportul de specialitate biroulu i financiar contabil din cadrul primariei comunei Sanpaul 

nr.6662 din 23. 12.202 1 privind validarea Dispozitiei primarului nr.310 din 23 .1 2.2021 privind 
modificarea bugetului local pe anul 2021, HCJ Mure~ nr.196/15.12.2021, Decizia 
nr.17108/22.12.2021 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Pub lice Mure~, 

Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

Prevederile art.19 alin.(2), art.20 alin.( I) lit.c) ~i art.82 din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, 

Prevederile Legii nr. 15 din 08.03.2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, 
Prevederile art.7alin.(l 3) din Legea nr.52 din 21.01.2003 privind transparenta decizionala 

In administratia publica, republicata, 
Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
Prevederile art.129 alin.(2) lit.b), alin.4 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificariel ~i completarile ulterioare, 
In temeiul dispozitiilor a11. 139 alin.(3) lit.a) ~i art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/20 19 

privind Codul administrativ, cu modificarile ~i comletarile ulterioare, 

HOTARE~TE; 

) Art.1.Se valideaza Dispozifia primarului nr.319 din 23.12.2021 privind modificarea 
bugetului local pe anul 2021, prevazut In anexa care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2.Cu ducere la lndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se lnsarcineaza biroul 
financiar-contabil din cadrul primariei comunei Sanpaul. 

Art.3.Prezenta hotarare se comunica: primarului comunei Sanpaul, Institutiei Prefectului
Judetul Mure~, biroului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Sanpaul. 

Pre~edinte de ~edinfa, 
Cons. local, Nagy Gabriella 

J}o 

Adoptata cu 11 voturi "pentru" , 0 ,,impotriva" ~i 0 "abtineri" 
Consilieri locali: in func\ie: 13, prezen\i: 11 

Contrasemneaza pt lega 't 
Secretar gener , 

Opri~ Simo 






