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H 0 TAR ARE A nr.12 
din 28.02.2023 

privind validarea Dispozifiei primarului nr. 71 din 21.02.2023 
privind modificarea bugetului local pe anul 2023 

Consiliul local Sanpaul, judetul Mure~, intrunit in ~edinta ordinara din 28.02.2023 
A vand in vedere: 
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sanpaul, 
Raportul de specialitate al biroului financiar contabil din cadrul primariei comunei 

Sanpaul nr.891/21.02.2023 privind validarea dispozitiei primarului nr. 71 /21.02.2023 
Dispozitia primarului nr. 71 din 21.02.2023 privind modificarea bugetului local pe anul 

2023, 
Decizia nr.2218 din 09.02.2023 emisa de Administra~tia Judeteana a Finantelor Publice 

Mure~, 

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

Prevederile art.19 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.c), art.49 alin.(4) ~i alin.(5), precum ~i art.82 
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modifidirile ulterioare, 

Prevederile Legii nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, 
Prevederile ait. 7alin.( 13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica, republicata; 
Prevederile art.129 alin.(2) lit.b), alin.4 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
in temeiul dispozitiilor art.139 alin.(3) lit.a) ~i art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrative, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOT ARE$TE; 

Art.I. Se valideaza Dispozitia primarului comunei Sanpaul nr. 71 din 21.02.2023 privind 
modificarea bugetului local pe anul 2023, prevazuta in anexa care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 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, 
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AdoptaUI cu I 0 voturi "pentru" 0 ,, impotriva" si 0 "abtineri" 
Consilieri locali : in functie: 12, prezenti: I 0 

Contrasemneaza pt le 
Secretar general 
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