
) 

J 

Romania 
Judetul Mure~ 

Comuna Sanpaul 
Consiliu local Sanpaul 

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

E-mail :sinpaul@cjmures.ro 

H 0 T AR ARE A nr.38 
din 30.05.2022 

privind finanta1·ea evenimentelor Ziua satului Va/ea Jzvoarelor ~i Tfirgul tradi/ional al 
pepenilor din localitatea Sfinpaul 

Consiliul local Sanpaul, judetul Mure~,intrunit in ~edinta ordinara din data 30.05.2022 
A vand in vedere: 
Raportul de specialitate nr .3203/23.05.2022 al Biroului financiar - contabil, 
Referatul de aprobare nr.3204/23.05.2022 al primarului comunei Sanpaul, 
Prevederile Legii nr. 227/2015 - privind Codul Fiscal, cu modificarile ~ i completarile ulterioare, 

precum ~i prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, republicata, cu modificarilre 
~i completari le ulterioare; 

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Sanpaul; 
n conformitate cu 129 alin. (I), at1. 129 alin.(2), lit. d) coroborat cu alin.(7) lit. d) ~i e) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
In temeiul prevederilor art. 139 alin .(1) ~i (3) , art. 196 alin. ( I), lit. d) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
In temeiul dispozitiilor art.139 alin.(2) lit.b) ~i alin (4) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARE~TE, 

Art.I. Se aproba participarea Consiliului local al comunei Sanpaul cu suma de 25 000 lei pentru 
finantarea evenimentului Ziua satului Valea Izvoarelor. 

Art.2 . Se aproba patticiparea Consiliului local al comunei Sanpaul cu suma de 30 OOOlei 
pentru finantarea evenimentului Targul traditional al pepenilor din localitatea Sanpaul. 

Art.3. Cu ducere la indeplinire a prevederilor din prezenta hotarare se insarcineaza primarul 
comunei Sanpaul ~i Biroul financiar-contabil din cadrul primariei comunei Sanpaul. 

Art.4. Prezenta hotartre se comunica:Primarului comunei Sanpaul, Institutiei Prefectului-Judetul 
Mure~, Biroul financiar-contabil spre afisare. 

Pre~edinte de ~edinta, 
Contrasemneaza pt 

Secretar general, Opri~1UU()J)1!l"1"' 

Adoptatl\ cu 1\4 voturi "pentru", 0 ,,impotriva" si 0 "abtineri" 
Consilieri locali: in functie: 13, prezenti: 11 


