
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AXINTELE
JUDEŢUL IALOMIŢA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli al comunei  Axintele

pe anul 2012 

Consiliul Local al comunei Axintele, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de

 31 ianuarie 2012
Având în vedere:

- Expunerea de motive a d-lui primar ;
- Raportul consilierului contabil
- Decizia directorului executiv al D.G.F.P. Ialomiţa nr. 2 si 10/2012 privind repartizarea  

sumelor defalcate şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi 
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  pe anul 2011 ; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 4/26.01.2011 privind repartizarea pe bugetele 
locale ale unităţilor administrativ teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2012;

- Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate a consiliului local Axintele
- Prevederile Legii nr. 293/2011 legea bugetului de stat pentru anul 2012,

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a),  respectiv art. 45, alin. 
2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E  :   
 
Art. 1 – Se aprobă bugetul comunei Axintele pe anul 2012, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 
2.258 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 2.258 mii lei, conform Anexei nr. 1  , care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2012 , cu finanţare parţială sau integrală de la 
bugetul local , conform anexei  nr.2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-
ulw.w.w.axintele.ro.
Art.46 –Primarul i ș  Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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