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Romania 
Judeful Mure~ 

Comuna Sanpaul 
Consiliu local Sanpaul 

547550, Sanpaul, nr.261/A 
Tel: 0265713512/Fax: 0265713506 

E-mail :sinpaul@cjmures.ro 

HOT ARAREAnr.10 
din 09.02.2022 

privind aprobarea bugetului local ~i a creditelor interne al comunei Sanpaul, judeful Mure~, 
pentru anul 2022 

Consiliul local Sanpaul, judetul Mure~, 'intrunlt 'in ~edinta extraordinara din data de 09.02.2022 
A vand In vedere: 

Prevederile Legii nr. 500/2002 privind flnantele publice, cu modiflcarile ~i completarile 
ulterioare, 

Prevederile art. 19, alin (I) ~i art 39 din Legea nr. 273/2006 privind flnantele pub lice locale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

Prevederile Legii nr. 317 din 28 decembrie 2021 privind bugetul de stat pe amil 2022, 
Prevederile att.7 din Legea nr.52 din 21.01.2003 privind transparenta decizionala In administratia 

publica, republicata; 
Prevederi le art.1 29 alin.(1), alin.(2), lit.b) ~i alin.(4) lit.a) din OUG nr.57/20 19 prtivind Codul 

administrativ, cu modificarile ulterioare, 
in temeiul dispozitiilor art 139 alin.(3) lit.a) ~i art. 196 alin.( I) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modiflcarile ulterioare, 

HOTARE~TE; 

Art. 1.( 1) Se aproba bugetul local al Comunei Sanpaul, judetul Mure~, pentru anul 2022, 
respectiv reprutizarea veniturilor pe capitole ~i subcapitole ~i a cheltuielilor pe actiuni ~i titluri , confonn 
Anexei nr.1 ~i Anexei nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

(2) Se aproba bugetul local al comunei Sanpaul pentru anul 2022, Sectiunea de 
functionare, la partea de venituri In suma de 8.885.000 lei, respectiv partea de cheltuieli In suma de 
8.885.000 lei. 

(3) Se aproba bugetul local al comunei Sanpaul pentru anul 2022, Sectiunea de dezvoltare, 
la partea de venituri 'in suma de 14.826.000 lei, respectiv partea de cheltuieli 'in suma de 14.919.000 lei. 
Diferenta 'in suma de 93.000 lei, 'intre venituri ~i cheltuieli la sectiunea de dezvoltare se datoreaza faptului 
ca a fost preluat excedentul sectiunii de dezvoltare din anul precedent. 

Art.2. Se aproba bugetul creditelor interne al comunei Sanpaul, judetul Mure~, pentru anul 2022, 
conform Anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.(1) Cu ducere la 'indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se lnsarcineaza biroul 
financiar-contabil, din cadrul primariei comunei Sanpaul. 

(2) In vederea lncadrarii In nivelul veniturilor realizate, biroul flnanciar contabil poate 
propune ordonatorului principal de credite, limitarea deschiderii de credite bugetare sub nivelurile 
aprobate corespunzator veniturilor 'incasate. 

(3) Cheltuielile bugetare au destinatie precisa ~i limitata ~i sunt determinate de autorizarile 
continute In legi specifice ~i In legile bugetare anuale. 

( 4) Nici o cheltuiala nu poate fl lnscrisa In buget ~i nici nu poate fl efectuata din acest buget, 
daca nu exista o baza legala pentru respectiva cheltuiala. 

(5) Nici o cheltuiala din fonduri publice nu paote fl angajata, ordonantata ~i pllitita daca nu 
este aprobata potrivit legii ~i nu are prevederi bugetare. 

Art.4.Prezenta hotarare se comunica: Primarului~munei Sanpaul, lnstitutiei Prefectului-Judetul 
Mure~, Biroului financiar contabil , spre afi~ary. ' Ro';_~ 
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Adoptata cu 11 voturi "pentr " ,,imp <(t:j,('.~ · ·; ' · tl~~r)/ 
Consilieri locali: in func\ie: 13, prezen\i: 4<2<;'.!'L_ / 










