
 ROMANIA     
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BUESTI

H O T A R A R E

privind aprobarea bugetului local al comunei Buesti, 
judetul Ialomita, pe anul 2012

         Consiliul local al comunei Buesti, judetul Ialomita,
         Avand in vedere:
          - proiectul de hotarare nr. 1 din 03 01.2012 initiat de primarul comunei Buesti, pentru 
aprobarea bugetului de autofinantate al comunei Buesti, judetul Ialomita pe anul 2011;
          - prevederile art. 19 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,  
modificata si completata si ale Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul  2012.        
           Vazand  raportul nr.  130 din 26.01.2012 al compartimentului  de specialitate al 
primarului comunei Buesti, judetul Ialomita si avizul nr. 131 din 26.01.2012 al comisiei de 
specialitate a Consiliului local al comunei Buesti, judetul Ialomita.
          In temeiul art. 36 alin (1), alin. (2) lit b) si alin (4) lit. a)  si art. 45 alin. (1) si alin. (2)  
lit. a ) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si 
completata,

H O T A R A S T E:

          Art. 1.(1) Se aproba bugetul local  al comunei Buesti, judetul Ialomita, pe anul 2012,in 
suma de 915 mii lei la venituri si 915 mii la cheltuieli, cu cele 2 sectiuni:

- sectiunea de functionare cu venituri in suma de 642 mii lei si cheltuieli in suma de 
642 mii lei;

- sectiunea de dezvoltare cu venituri in suma de 273 mii lei si cheltuieli in suma de  
273 mii lei;

         (2) Repartizarea pe capitole si subcapitole a veniturilor si pe parti, capitole, 
subcapitole, titluri, articole, alineate si paragrafe a cheltuielilor, se face conform anexei 1 
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2 Se aproba lista  obiectivelor  de  investitii,  conform anexei  2  care  face  parte 
integranta din prezenta hotarare.
          Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului spre exercitarea 
controlului  de  legalitate,  Primarului  comunei  si  compartimentului  contabilitate  prin  grija 
secretarului comunei. 
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