
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL PAULE,$TI

HoTARA REA N R. aS,-rro,u

privind acordarea sprijinului financiar de la br:getul local pe anul 2016 al comunei

FAulegti, judelul Satu Mare pentru organizatorii intrunirii crescdtorilor de cai qi expoziliei de cai,

editia V-a in localitatea RuEeni

Avind in vedere:
- Expunerea de motive al consilierului Bontea Zenoviu Stelian cu privire la propunerea

acordhrii unui sprijin financiar pentru organizatorii intruniri icrescdtorilor de cai ;i
expoziliei de cai, edi{ia V-a in localitatea Ru;eni
- Raporlul Cornpartimentului de contabilitate din cadrul aparatului propriu al

primarului comunei Pduleqti, judelul Satu Mare;
- Raporlul cornisiei buget finanie, administrarea domeniului public gi privat din cadrul

Consiliului local Pduleqti, judeful Satu Mare

in temeiul prevederilor Legii nr. 21312006 privind finan{ele publice locale cu modificdrile

gi completdrile ulterioare;
AvAld in vedere cererea organizatorilor Breban David Ioan, Olar Alqexandru. Grumici

Cristina qi Orha Gheorghe
Viz6ld prevederile Legii nr. 33912015 privind Legea bugetr"rlui de stat pe anul 2016,

preclrm qi Hot[r6rea Consiliului local nr. 2102.02.2016 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri

qi cheltuieli al comunei Pduleqti pe anul 2016;

inbazaprevederilor art.36, alineatul 2litera,,b", alineatul 4, litera,,a", alilleatul 6 litera

,,c" precum qi art.45 alineatulprirn din Legea nr.21512001, republicatS, privind administra{iapublicd

localh,

HOrAna$TE:

Art.1"- Se aprob6 acordarea sprijinuluifinanciar din bugetul local al comunei Piuleqti, jude{ul

Satu Mare pentru intrunirii crescdtorilor de cai gi expoziliei de cai, edilia V-a in localitatea Rugeri, in

cualtum OL :"OOO lei. Surna va fi viratl in contul Asociafiei ClLrb Sportiv I(art 2M, administrator fiind

Olar Alexandru"
Art.2.- Cu ducerea la ildeplinire a prezentei hotdrAri se incredinleazd Primarul comunei Piuleqti,

judelul Satu Mare precllm gi Cornpartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu al prirnarului

corlunei Pdulegti, jLrdetrul Satu Mare.
Prezenta hotdrAre se va colnunica cu:

Institu{ia PrefectuIui judelului Satu Mare;

Primarr-rl comunei Pduleqti;

Compartimentul finattciar contabil al Prirndriei Pdulegti.
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