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ROMANIA

JUDETUL Bacau

CENTRALIZATOR BL

Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale

04.02.04 688000.00 516000.00 508810.00 508810.00 508810.00
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 70000.00 52500.00 84632.70 84632.70 84632.70

A1.3.  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL

00.07

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 
capital

05.02

A.  VENITURI FISCALE 00.03 2952700.00 2485100.00 2520927.20 324091.00 2196836.20 2123108.20 397819.00

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04 758400.00 568800.00 595325.70 595325.70 595325.70

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
JURIDICE

00.05

I.  VENITURI CURENTE 00.02 3028300.00 2554100.00 2750731.17 500291.00 2250440.17 2193157.17 557574.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 758000.00 568500.00 593442.70 593442.70 593442.70

TOTAL VENITURI 00.01 3446400.00 2932200.00 3116285.71 500291.00 2615994.71 2558711.71 557574.00

VENITURI PROPRII 49.90 1093000.00 864800.00 1502986.17 500291.00 1002695.17 945412.17 557574.00

Impozit pe venit 03.02 400.00 300.00 1883.00 1883.00 1883.00

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor 
publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal

03.02.18 400.00 300.00 1883.00 1883.00 1883.00

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
FIZICE

00.06 758400.00 568800.00 595325.70 595325.70 595325.70

Impozit pe profit 01.02

Impozit pe profit de la agenti economici 01.02.01

Impozit pe profit de la bancile comerciale 01.02.02
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Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06 437000.00 352000.00 294000.00 294000.00 294000.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru drumuri

11.02.05 60000.00 60000.00

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 
SERVICII

00.10 1976300.00 1726300.00 1297854.00 6472.00 1291382.00 1285406.00 12448.00

Sume defalcate din TVA 11.02 1931000.00 1685000.00 1243521.00 1243521.00 1243521.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02 1434000.00 1273000.00 949521.00 949521.00 949521.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judetelor

11.02.01

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 218000.00 190000.00 627747.50 317619.00 310128.50 242376.50 385371.00

Impozite si  taxe pe proprietate 07.02 218000.00 190000.00 627747.50 317619.00 310128.50 242376.50 385371.00

Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 38100.00 33800.00 69056.00 14364.00 54692.00 44440.00 24616.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - 
Restante anii anteriori

06.02.02

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 
capital

05.02.50

A2.  IMPOZIT PE SALARII - Restante anii 
anteriori

06.02

Impozit si taxa pe teren de la persoane 
juridice

07.02.02.02 6700.00 6700.00 5279.00 5279.00 1999.00 3280.00

Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 129000.00 109000.00 438344.00 252445.00 185899.00 142474.00 295870.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 2700.00 2500.00 4333.50 1633.00 2700.50 2700.50 1633.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 41500.00 38000.00 110735.00 49177.00 61558.00 50763.00 59972.00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 28300.00 24000.00 48518.00 14364.00 34154.00 33653.00 14865.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 
juridice

07.02.01.02 9800.00 9800.00 20538.00 20538.00 10787.00 9751.00

Impozit si taxa pe teren 07.02.02 177200.00 153700.00 554358.00 301622.00 252736.00 195236.00 359122.00

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi

indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate



Pag. 3 din 33

Varsaminte din profitul net al regiilor 
autonome, societatilor si companiilor nationale

30.02.01
Venituri din proprietate 30.02 18600.00 16000.00 5930.00 5930.00 5930.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 
catre institutiile publice

30.02.05.30 18600.00 16000.00 5930.00 5930.00 5930.00
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 18600.00 16000.00 5930.00 5930.00 5930.00

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 18600.00 16000.00 5930.00 5930.00 5930.00

Alte impozite si taxe fiscale 18.02

C.   VENITURI NEFISCALE 00.12 75600.00 69000.00 229803.97 176200.00 53603.97 70048.97 159755.00
Alte impozite si taxe 18.02.50

Taxe hoteliere 12.02.07

Taxe pe servicii specifice 15.02

Impozit pe spectacole 15.02.01

A6.  ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru Programul de dezvoltare a 
infrastructurii  si a  bazelor sportive din spatiul 
rural

11.02.07

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si 
servicii

12.02

Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50

Impozit pe mijloacele de transport detinute 
de persoane juridice

16.02.02.02 2300.00 2300.00 4691.00 465.00 4226.00 2739.00 1952.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 
autorizatii de functionare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 
activitati

16.02.50 13000.00 12000.00 13475.00 13475.00 13475.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 
activitati

16.02 45300.00 41300.00 54333.00 6472.00 47861.00 41885.00 12448.00

Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 32300.00 29300.00 40858.00 6472.00 34386.00 28410.00 12448.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute 
de persoane fizice

16.02.02.01 30000.00 27000.00 36167.00 6007.00 30160.00 25671.00 10496.00
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Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 
de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02 20000.00 19000.00 176149.00 175856.00 293.00 16738.00 159411.00

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 5700.00 4700.00 4475.00 4475.00 4475.00

Venituri din taxe administrative, eliberari 
permise

34.02 5700.00 4700.00 4475.00 4475.00 4475.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari 
permise

34.02.50

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 
potrivit dispozitiilor legale

35.02.01 20000.00 19000.00 176149.00 175856.00 293.00 16738.00 159411.00
Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 20000.00 19000.00 176149.00 175856.00 293.00 16738.00 159411.00

Alte venituri din proprietate 30.02.50

Venituri din dobanzi 31.02

Alte venituri din dobanzi 31.02.03

Dividende de la societatile si companiile 
nationale si societatile cu capital majoritar 
de stat

30.02.08.03

Alte venituri din prestari de servicii si alte 
activitati

33.02.50

Venituri din dividende 30.02.08

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 57000.00 53000.00 223873.97 176200.00 47673.97 64118.97 159755.00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24

Contributia lunara a parintilor pentru 
întretinerea copiilor în unitatile de protectie 
sociala

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de 
judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

Contributia  persoanelor beneficiare ale  
cantinelor de ajutor social

33.02.12

Venituri din prestari de servicii si alte 
activitati

33.02

Venituri din prestari de servicii 33.02.08

Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali 
pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

Anuale Trimestriale
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Alte venituri 36.02.50 27000.00 25000.00 39025.97 344.00 38681.97 38681.97 344.00

Contributia asociatiei de proprietari pentru 
lucrari de reabilitare termica

36.02.31

Donatii si sponsorizari 37.02.01
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 4300.00 4300.00 4224.00 4224.00 4224.00

Venituri din comisionul perceput de catre 
inspectoratele teritoriale de munca, datorat 
pana la data de 31 decembrie 2010

36.02.27

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru 
reducerea riscului seismic

36.02.22

Venituri din compensarea creantelor din 
despagubiri conform OUG 83/2014

36.02.26
Taxa de reabilitare termica 36.02.23

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, 
abandonate si alte sume constatate odata cu  
confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50

Diverse venituri 36.02 27000.00 25000.00 39025.97 344.00 38681.97 38681.97 344.00

Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru 
furnizarea laptelui, a produselor lactate si a 
fructelor in institutiile scolare

36.02.16

Venituri din amenzi aplicate cetatenilor cu 
domiciliul, resedinta sau rezidenta in alte 
state

35.02.01.03

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea 
cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07

Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate 
în cursul procesului de executare silita

36.02.14

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 
institutiilor publice

36.02.05

Taxe speciale 36.02.06
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Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10

Încasari din rambursarea microcreditelor de la 
persoane fizice si juridice

40.02.07

Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casa ale 
sectiunii de functionare

40.02.11

Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casa ale 
sectiunii de dezvoltare

40.02.13

Alte transferuri voluntare 37.02.50 4300.00 4300.00 4224.00 4224.00 4224.00

II. VENITURI DIN CAPITAL 00.15

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02

Sume primite din Fondul de Solidaritate al 
Uniunii Europene

37.02.05

Încasari din rambursarea împrumuturilor 
pentru înfiintarea unor institutii si servicii 
publice de interes local sau a unor activitati 
finantate integral din venituri proprii

40.02.06

Varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 
bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03 -279200.00 -279200.00 -157405.51 -157405.51 -157405.51

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 279200.00 279200.00 157405.51 157405.51 157405.51

Depozite speciale pentru constructii de 
locuinte

39.02.10

III. OPERATIUNI FINANCIARE 00.16

Încasari din rambursarea împrumuturilor 
acordate

40.02

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 
domeniului privat al statului sau al unitatilor 
administrativ-teritoriale

39.02.07

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
institutiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuintelor construite din 
fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare 39.02.04

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat
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Disponibilitati rezervate pentru plati ale 
unitatilor de invatamant special si a altor 
institutii publice de pe raza altor unitati 
administratirv-teritoriale decat cea pe raza 
careia isi desfasoara activitatea consiliul 
judetean/Consiliul General al Municipiului 
Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare

41.02.05.02

Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casa

41.02.06

Disponibilitati rezervate pentru plati ale 
unitatilor de invatamant special si a altor 
institutii publice de pe raza altor unitati 
administrativ-teritoriale decat cea pe raza 
careia isi desfasoara activitatea consiliul 
judetean/Consiliul General al Municipiului 
Bucuresti

41.02.05.00

Disponibilitati rezervate pentru plati ale 
unitatilor de invatamant special si a altor 
institutii publice de pe raza altor unitati 
administratirv-teritoriale decat cea pe raza 
careia isi desfasoara activitatea consiliul 
judetean/Consiliul General al Municipiului 
Bucuresti, pentru sectiunea de functionare

41.02.05.01

Sume utilizate din excedentul anului precedent 
pentru efectuarea de cheltuieli

40.02.15

Sume din excedentul bugetului local utilizate 
pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare

40.02.14

Alte sume in curs de clarificare 41.02

Încasari din rambursarea altor împrumuturi 
acordate

40.02.50

Sume primite in cadrul mecanismului 
decontarii cererilor de plata

40.02.16

Sume utilizate din excedentul anului 
precedent pentru efectuarea de cheltuieli - 
sectiunea dezvoltare

40.02.15.02

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat
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Subventii pentru reabilitarea termica a 
cladirilor de locuit

42.02.12

A. De capital 00.19 42900.00 42900.00 42875.38 42875.38 42875.38
Subventii de la bugetul de stat 42.02 243200.00 203200.00 190728.38 190728.38 190728.38

Investitii finantate partial din imprumuturi 
externe

42.02.03

Retehnologizarea centralelor termice si 
electrice  de termoficare

42.02.01

Venituri proprii redistribuite intre institutii 
publice finantate integral din venituri proprii

41.02.07

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului 
seismic al constructiilor existente cu destinatie 
de locuinta

42.02.10

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

00.18 243200.00 203200.00 190728.38 190728.38 190728.38
IV.  SUBVENTII 00.17 243200.00 203200.00 190728.38 190728.38 190728.38

Finantarea subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

Finantarea programului de pietruire a 
drumurilor comunale si alimentare cu apa a 
satelor

42.02.09

Finantarea subprogramului privind 
canalizarea si epurarea apelor uzate

42.02.09.03

Finantarea subprogramului privind 
alimentarea cu apa a satelor

42.02.09.02

Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05
Aeroporturi de interes local 42.02.04

Finantarea studiilor de fezabilitate aferente 
proiectelor SAPARD

42.02.07

Strazi care se vor amenaja în perimetrele 
destinate constructiilor de cvartale de locuinte 
noi

42.02.06

Anuale Trimestriale
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Subventii din veniturile proprii ale 
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale 
pentru finantarea altor investitii în sanatate

42.02.18.03

Subventii din veniturile proprii ale 
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale 
pentru finantarea reparatiilor capitale în 
sanatate

42.02.18.02

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului 
Sanatatii catre bugetele locale pentru 
finantarea investitiilor în sanatate

42.02.18

Subventii din veniturile proprii ale 
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale 
pentru finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii în urgenta în 
sanatate

42.02.18.01

Finantarea unor cheltuieli de capital ale 
unitatilor de învatamânt preuniversitar

42.02.14

Subventii primite din Fondul National de 
Dezvoltare

42.02.15

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de 
constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

Subventii pentru finantarea programelor 
multianuale prioritare de mediu si gospodarire 
a apelor

42.02.13

Subventii de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea reparatiilor 
capitale în sanatate

42.02.16.02

Subventii de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea altor 
investitii în sanatate

42.02.16.03

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea investitiilor în sanatate

42.02.16

Subventii de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea aparaturii 
medicale si echipamentelor de comunicatii 
în urgenta în sanatate

42.02.16.01

Anuale Trimestriale
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Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 
sanatatii

42.02.41

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 
camerelor agricole

42.02.44

Sume primite de administratiile locale în cadrul 
programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

B.  Curente 00.20 200300.00 160300.00 147853.00 147853.00 147853.00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap

42.02.21

Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor de 
investitii in turism

42.02.40

Subventii catre bugetele locale pentru 
finantarea programului multianual de asistenta 
tehnica pentru pregatirea proiectelor de 
investitii publice finantate prin Programul 
operational regional 2007-2013

42.02.19

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 
locale necesare sustinerii derularii proiectelor 
finantate din FEN postaderare

42.02.20 42900.00 42900.00 42875.38 42875.38 42875.38

Finantarea  lucrarilor de cadastru imobiliar 42.02.29

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 
unitatilor de asistenta medico-sociale

42.02.35

Subventii pentru acordarea trusoului pentru 
nou-nascuti

42.02.36

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea programelor de 
electrificare

42.02.37

Subventii pentru compensarea cresterilor 
neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 
încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 
combustibili petrolieri

42.02.34 80000.00 40000.00 27613.00 27613.00 27613.00

Anuale Trimestriale
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indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate
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Finantarea subprogramului Modernizarea 
satului romanesc

42.02.57

Finantarea subprogramului Regenerarea 
urbana a municipiilor si oraselor

42.02.58

Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 42.02.55

Subventii primite de la bugetul de stat pentru 
finantarea investitiilor pentru institutii publice 
de asistenta sociala si unitati de asistenta 
medico-sociale

42.02.52

Subventii pentru sprijinirea construirii de 
locuinte

42.02.54

Finantarea subprogramului Infrastructura la 
nivel judetean

42.02.59

Sume alocate din bugetul de stat aferente 
corectiilor financiare

42.02.62

Subventii de la bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli urgente si plata 
arieratelor

42.02.63

Sume primite de administratiile locale în cadrul 
programelor finantate din Fondul Social 
European

42.02.45

Subventii primite de la bugetul de stat 
pentru pentru finantarea unor programe de 
interes national, destinate sectiunii de 
dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele 
locale pentru achitarea obligatiilor restante ale 
centralelor de termoficare

42.02.46

Subventii primite de la bugetul de stat 
pentru pentru finantarea unor programe de 
interes national,destinate sectiunii de 
functionare a bugetului local

42.02.51.01

Subventii primite de la bugetul de stat pentru 
pentru finantarea unor programe de interes 
national

42.02.51

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat
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indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate



Pag. 12 din 33

Finantarea Programului National de 
Dezvoltare Locala

42.02.65 120300.00 120300.00 120240.00 120240.00 120240.00

Subventii din bugetul de stat alocate conform 
contractelor incheiate cu directiile de sanatate 
publica

42.02.66

Subventii din sume obtinute in urma scoaterii 
la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de sera pentru finantarea proiectelor de 
investitii

42.02.67

Subventii de la bugetul de stat pentru 
finantarea cheltuielilor urgente specifice 
sezonului rece, destinate sectiunii de 
functionare

42.02.64

Subventii de la bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli urgente si plata 
arieratelor, destinate sectiunii de functionare

42.02.63.01

Subventii de la bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli urgente si plata 
arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare

42.02.63.02

Subventii primite de la bugetele consiliilor 
locale si judetene pentru ajutoare în situatii de 
extrema dificultate

43.02.08

Alte subventii primite de la administratia 
centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

Subventii primite de la alte bugete locale 
pentru institutiile de asistenta sociala pentru 
persoanele cu handicap

43.02.07

Subventii de la alte administratii 43.02

Subventii primite de la bugetele consiliilor 
judetene pentru protectia copilului

43.02.01

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru 
somaj catre bugetele locale, pentru finantarea 
programelor pentru ocuparea temporara a 
fortei de munca si subventionarea locurilor de 
munca

43.02.04

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate
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Prefinantare 45.02.01.03

Corectii financiare 45.02.01.04

Fondul Social European 45.02.02

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.01.02

Sume FEN postaderare in contul platilor 
efectuate si prefinantari

45.02 174900.00 174900.00 174826.16 174826.16 174826.16

Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.02.01

Sume alocate de la bugetul local conform 
Ordonantei Guvernului nr. 9/2014

43.02.22

Sume alocate de la bugetul local - sectiunea 
de functionare conform Ordonantei 
Guvernului nr. 9/2014

43.02.22.01

Sume primite de la bugetele proprii ale 
judetelor in vederea asigurarii fondurilor 
necesare implementarii proiectelor FEN

43.02.29

Sume primite de la Agentia Nationala de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara

43.02.21

Subventii primite din bugetul local pentru 
finantarea claselor de invatamant de masa 
organizate in unitatile de invatamant special

43.02.24

Subventii din bugetul imprumuturilor pentru 
finantarea corectiilor financiare ale unitatii 
administrativ-teritoriale conform OUG 
nr.2/2015

43.02.28

Sume alocate de la bugetul local - sectiunea 
de dezvoltare conform Ordonantei 
Guvernului nr. 9/2014

43.02.22.02

Subventii primite din bugetul judetului pentru 
clasele de invatamant special organizate in 
cadrul unitatii de invatamant de masa

43.02.23

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate
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Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.07.02

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.07.01

Prefinantare 45.02.07.03

Corectii financiare 45.02.07.04

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 45.02.07

Prefinantare 45.02.05.03

Corectii financiare 45.02.05.04

Corectii financiare 45.02.06.04
Fondul European de Garantare Agricola 45.02.06

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.03.01
Fondul de Coeziune 45.02.03

Prefinantare 45.02.03.03

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.03.02

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.02.02

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.05.02

Corectii financiare 45.02.02.04
Prefinantare 45.02.02.03

Corectii financiare 45.02.04.04
Prefinantare 45.02.04.03

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.05.01
Fondul European pentru Pescuit 45.02.05

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 45.02.04 174900.00 174900.00 174826.16 174826.16 174826.16
Corectii financiare 45.02.03.04

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.04.02

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.04.01 174900.00 174900.00 174826.16 174826.16 174826.16

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
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Corectii financiare 45.02.17.04
Sume primite in avans 45.02.17.03

Programul Norvegian pentru Crestere 
Economica si Dezvoltare Durabila

45.02.18

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.18.01

Corectii financiare 45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE 45.02.17

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.17.02

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.17.01

Prefinantare 45.02.08.03

Corectii financiare 45.02.08.04

Programe comunitare finantate in perioada 
2007-2013

45.02.15

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.08.02

Prefinantare 45.02.16.03

Instrumentul European de Vecinatate si 
Parteneriat

45.02.08

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.08.01

Alte facilitati si instrumente postaderare 45.02.16

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.16.02

Corectii financiare 45.02.15.04

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.15.02

Prefinantare 45.02.15.03

Anuale Trimestriale
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VENITURI PROPRII 49.90 1093000.00 864800.00 1502986.17 500291.00 1002695.17 945412.17 557574.00
TOTAL VENITURI 00.01 2829100.00 2314900.00 2620938.66 500291.00 2120647.66 2063364.66 557574.00

I.  VENITURI CURENTE 00.02 2749100.00 2274900.00 2593325.66 500291.00 2093034.66 2035751.66 557574.00

A.  VENITURI FISCALE 00.03 2952700.00 2485100.00 2520927.20 324091.00 2196836.20 2123108.20 397819.00

Sume primite in contul platilor efectuate in 
anul curent

45.02.21.01

Sume primite in contul platilor efectuate in 
anii anteriori

45.02.21.02

Corectii financiare 45.02.21.04
Prefinantare 45.02.21.03

Programul de cooperare elvetiano-român 
vizând reducerea disparitatilor economice si 
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

45.02.19

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.19.02

Corectii financiare 45.02.18.04

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent 
mecanismelor financiare SEE

45.02.21

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.18.02

Sume primite in avans 45.02.18.03

Sume primite in contul platilor efectuate in 
anii anteriori

45.02.20.02

Prefinantare 45.02.20.03

Corectii financiare 45.02.20.04

Sume primite in contul platilor efectuate in 
anul curent

45.02.20.01

Sume primite in avans 45.02.19.03

Corectii financiare 45.02.19.04

Asistenta tehnica pentru mecanismele 
financiare SEE

45.02.20

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate
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Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 38100.00 33800.00 69056.00 14364.00 54692.00 44440.00 24616.00
Impozite si  taxe pe proprietate 07.02 218000.00 190000.00 627747.50 317619.00 310128.50 242376.50 385371.00
A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 218000.00 190000.00 627747.50 317619.00 310128.50 242376.50 385371.00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 
capital

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 
capital

05.02

Cote defalcate din impozitul pe salarii - 
Restante anii anteriori

06.02.02

A2.  IMPOZIT PE SALARII - Restante anii 
anteriori

06.02

Impozit pe profit 01.02

Impozit pe profit de la agenti economici 01.02.01

Impozit pe profit de la bancile comerciale 01.02.02

A1.3.  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL

00.07

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04 758400.00 568800.00 595325.70 595325.70 595325.70

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
JURIDICE

00.05

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
FIZICE

00.06 758400.00 568800.00 595325.70 595325.70 595325.70

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 758000.00 568500.00 593442.70 593442.70 593442.70

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 70000.00 52500.00 84632.70 84632.70 84632.70

Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale

04.02.04 688000.00 516000.00 508810.00 508810.00 508810.00

Impozit pe venit 03.02 400.00 300.00 1883.00 1883.00 1883.00

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor 
publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal

03.02.18 400.00 300.00 1883.00 1883.00 1883.00

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat
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Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 
activitati

16.02 45300.00 41300.00 54333.00 6472.00 47861.00 41885.00 12448.00
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50

Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 32300.00 29300.00 40858.00 6472.00 34386.00 28410.00 12448.00

Impozit pe spectacole 15.02.01

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si 
servicii

12.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06 437000.00 352000.00 294000.00 294000.00 294000.00

Taxe pe servicii specifice 15.02
Taxe hoteliere 12.02.07

Impozit si taxa pe teren 07.02.02 177200.00 153700.00 554358.00 301622.00 252736.00 195236.00 359122.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 41500.00 38000.00 110735.00 49177.00 61558.00 50763.00 59972.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane 
juridice

07.02.02.02 6700.00 6700.00 5279.00 5279.00 1999.00 3280.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru drumuri

11.02.05 60000.00 60000.00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 28300.00 24000.00 48518.00 14364.00 34154.00 33653.00 14865.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 
juridice

07.02.01.02 9800.00 9800.00 20538.00 20538.00 10787.00 9751.00

Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 129000.00 109000.00 438344.00 252445.00 185899.00 142474.00 295870.00

Sume defalcate din TVA 11.02 1931000.00 1685000.00 1243521.00 1243521.00 1243521.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judetelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02 1434000.00 1273000.00 949521.00 949521.00 949521.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 2700.00 2500.00 4333.50 1633.00 2700.50 2700.50 1633.00

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 
SERVICII

00.10 1976300.00 1726300.00 1297854.00 6472.00 1291382.00 1285406.00 12448.00

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate
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Venituri din prestari de servicii si alte 
activitati

33.02
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 -222200.00 -226200.00 66468.46 176200.00 -109731.54 -93286.54 159755.00

Venituri din prestari de servicii 33.02.08

Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali 
pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

Dividende de la societatile si companiile 
nationale si societatile cu capital majoritar 
de stat

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate 30.02.50

Alte venituri din dobanzi 31.02.03
Venituri din dobanzi 31.02

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 
activitati

16.02.50 13000.00 12000.00 13475.00 13475.00 13475.00

A6.  ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11

Alte impozite si taxe fiscale 18.02

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 
autorizatii de functionare

16.02.03

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02

Impozit pe mijloacele de transport detinute 
de persoane fizice

16.02.02.01 30000.00 27000.00 36167.00 6007.00 30160.00 25671.00 10496.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute 
de persoane juridice

16.02.02.02 2300.00 2300.00 4691.00 465.00 4226.00 2739.00 1952.00

Alte impozite si taxe 18.02.50

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 18600.00 16000.00 5930.00 5930.00 5930.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 
catre institutiile publice

30.02.05.30 18600.00 16000.00 5930.00 5930.00 5930.00

Venituri din dividende 30.02.08

Varsaminte din profitul net al regiilor 
autonome, societatilor si companiilor nationale

30.02.01

C.   VENITURI NEFISCALE 00.12 -203600.00 -210200.00 72398.46 176200.00 -103801.54 -87356.54 159755.00

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 18600.00 16000.00 5930.00 5930.00 5930.00

Venituri din proprietate 30.02 18600.00 16000.00 5930.00 5930.00 5930.00

Anuale Trimestriale
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Taxe speciale 36.02.06

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 
institutiilor publice

36.02.05

Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, 
abandonate si alte sume constatate odata cu  
confiscarea potrivit legii

35.02.03

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea 
cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

Diverse venituri 36.02 27000.00 25000.00 39025.97 344.00 38681.97 38681.97 344.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50

Contributia lunara a parintilor pentru 
întretinerea copiilor în unitatile de protectie 
sociala

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de 
judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

Alte venituri din prestari de servicii si alte 
activitati

33.02.50

Venituri din amenzi aplicate cetatenilor cu 
domiciliul, resedinta sau rezidenta in alte 
state

35.02.01.03

Contributia  persoanelor beneficiare ale  
cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24

Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 20000.00 19000.00 176149.00 175856.00 293.00 16738.00 159411.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 
potrivit dispozitiilor legale

35.02.01 20000.00 19000.00 176149.00 175856.00 293.00 16738.00 159411.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 
de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02 20000.00 19000.00 176149.00 175856.00 293.00 16738.00 159411.00

Venituri din taxe administrative, eliberari 
permise

34.02 5700.00 4700.00 4475.00 4475.00 4475.00

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 5700.00 4700.00 4475.00 4475.00 4475.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari 
permise

34.02.50

Anuale Trimestriale
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Alte sume in curs de clarificare 41.02

Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casa ale 
sectiunii de functionare

40.02.11
Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10

Încasari din rambursarea altor împrumuturi 
acordate

40.02.50

Sume utilizate din excedentul anului precedent 
pentru efectuarea de cheltuieli

40.02.15

Venituri din compensarea creantelor din 
despagubiri conform OUG 83/2014

36.02.26

Venituri din comisionul perceput de catre 
inspectoratele teritoriale de munca, datorat 
pana la data de 31 decembrie 2010

36.02.27

Alte venituri 36.02.50 27000.00 25000.00 39025.97 344.00 38681.97 38681.97 344.00

Încasari din rambursarea microcreditelor de la 
persoane fizice si juridice

40.02.07

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate 
în cursul procesului de executare silita

36.02.14

Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru 
furnizarea laptelui, a produselor lactate si a 
fructelor in institutiile scolare

36.02.16

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 -274900.00 -274900.00 -153181.51 -153181.51 -153181.51

III. OPERATIUNI FINANCIARE 00.16

Încasari din rambursarea împrumuturilor 
acordate

40.02

Încasari din rambursarea împrumuturilor 
pentru înfiintarea unor institutii si servicii 
publice de interes local sau a unor activitati 
finantate integral din venituri proprii

40.02.06

Donatii si sponsorizari 37.02.01

Varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 
bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03 -279200.00 -279200.00 -157405.51 -157405.51 -157405.51

Alte transferuri voluntare 37.02.50 4300.00 4300.00 4224.00 4224.00 4224.00

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi

indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate
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Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 
încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 
combustibili petrolieri

42.02.34 80000.00 40000.00 27613.00 27613.00 27613.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 
unitatilor de asistenta medico-sociale

42.02.35

Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap

42.02.21

Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28

Subventii pentru compensarea cresterilor 
neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

Disponibilitati rezervate pentru plati ale 
unitatilor de invatamant special si a altor 
institutii publice de pe raza altor unitati 
administratirv-teritoriale decat cea pe raza 
careia isi desfasoara activitatea consiliul 
judetean/Consiliul General al Municipiului 
Bucuresti, pentru sectiunea de functionare

41.02.05.01

Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casa

41.02.06

B.  Curente 00.20 80000.00 40000.00 27613.00 27613.00 27613.00

Disponibilitati rezervate pentru plati ale 
unitatilor de invatamant special si a altor 
institutii publice de pe raza altor unitati 
administrativ-teritoriale decat cea pe raza 
careia isi desfasoara activitatea consiliul 
judetean/Consiliul General al Municipiului 
Bucuresti

41.02.05.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

00.18 80000.00 40000.00 27613.00 27613.00 27613.00

Subventii de la bugetul de stat 42.02 80000.00 40000.00 27613.00 27613.00 27613.00

Venituri proprii redistribuite intre institutii 
publice finantate integral din venituri proprii

41.02.07

IV.  SUBVENTII 00.17 80000.00 40000.00 27613.00 27613.00 27613.00

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi

indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate
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Subventii de la bugetul de stat pentru 
finantarea cheltuielilor urgente specifice 
sezonului rece, destinate sectiunii de 
functionare

42.02.64

Subventii de la bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli urgente si plata 
arieratelor, destinate sectiunii de functionare

42.02.63.01

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor de 
investitii in turism

42.02.40

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 
sanatatii

42.02.41

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea programelor de 
electrificare

42.02.37

Subventii pentru sprijinirea construirii de 
locuinte

42.02.54

Subventii pentru acordarea trusoului pentru 
nou-nascuti

42.02.36

Sume primite de administratiile locale în cadrul 
programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Subventii primite de la bugetul de stat pentru 
pentru finantarea unor programe de interes 
national

42.02.51

Subventii primite de la bugetul de stat 
pentru pentru finantarea unor programe de 
interes national,destinate sectiunii de 
functionare a bugetului local

42.02.51.01

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele 
locale pentru achitarea obligatiilor restante ale 
centralelor de termoficare

42.02.46

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 
camerelor agricole

42.02.44

Sume primite de administratiile locale în cadrul 
programelor finantate din Fondul Social 
European

42.02.45

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi

indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate
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Subventii primite din bugetul judetului pentru 
clasele de invatamant special organizate in 
cadrul unitatii de invatamant de masa

43.02.23

Subventii primite din bugetul local pentru 
finantarea claselor de invatamant de masa 
organizate in unitatile de invatamant special

43.02.24

Fondul European de Garantare Agricola 45.02.06

Sume primite de la Agentia Nationala de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara

43.02.21

Sume alocate de la bugetul local conform 
Ordonantei Guvernului nr. 9/2014

43.02.22

Sume alocate de la bugetul local - sectiunea 
de functionare conform Ordonantei 
Guvernului nr. 9/2014

43.02.22.01

Programul de cooperare elvetiano-român 
vizând reducerea disparitatilor economice si 
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

45.02.19

Subventii de la alte administratii 43.02

Subventii din bugetul de stat alocate conform 
contractelor incheiate cu directiile de sanatate 
publica

42.02.66

Alte subventii primite de la administratia 
centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

Subventii primite de la bugetele consiliilor 
judetene pentru protectia copilului

43.02.01

Subventii primite de la bugetele consiliilor 
locale si judetene pentru ajutoare în situatii de 
extrema dificultate

43.02.08

Subventii primite de la alte bugete locale 
pentru institutiile de asistenta sociala pentru 
persoanele cu handicap

43.02.07

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru 
somaj catre bugetele locale, pentru finantarea 
programelor pentru ocuparea temporara a 
fortei de munca si subventionarea locurilor de 
munca

43.02.04

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi

indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate
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Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07
Diverse venituri 36.02

Sume defalcate din TVA 11.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru Programul de dezvoltare a 
infrastructurii  si a  bazelor sportive din spatiul 
rural

11.02.07

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 279200.00 279200.00 157405.51 157405.51 157405.51
C.   VENITURI NEFISCALE 00.12 279200.00 279200.00 157405.51 157405.51 157405.51

Sume primite in contul platilor efectuate in 
anul curent

45.02.20.01

Sume primite in contul platilor efectuate in 
anii anteriori

45.02.20.02

Prefinantare 45.02.20.03

Asistenta tehnica pentru mecanismele 
financiare SEE

45.02.20

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 
SERVICII

00.10

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.19.02

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent 
mecanismelor financiare SEE

45.02.21

VENITURI PROPRII 49.90

I.  VENITURI CURENTE 00.02 279200.00 279200.00 157405.51 157405.51 157405.51

A.  VENITURI FISCALE 00.03

TOTAL VENITURI 00.01 617300.00 617300.00 495347.05 495347.05 495347.05

Sume primite in contul platilor efectuate in 
anul curent

45.02.21.01

Sume primite in contul platilor efectuate in 
anii anteriori

45.02.21.02

Prefinantare 45.02.21.03

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi

indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate
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Sume utilizate din excedentul anului 
precedent pentru efectuarea de cheltuieli - 
sectiunea dezvoltare

40.02.15.02

Sume utilizate din excedentul anului precedent 
pentru efectuarea de cheltuieli

40.02.15

Încasari din rambursarea împrumuturilor 
acordate

40.02

Sume din excedentul bugetului local utilizate 
pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare

40.02.14

Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casa ale 
sectiunii de dezvoltare

40.02.13

Contributia asociatiei de proprietari pentru 
lucrari de reabilitare termica

36.02.31

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 279200.00 279200.00 157405.51 157405.51 157405.51

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 279200.00 279200.00 157405.51 157405.51 157405.51

Depozite speciale pentru constructii de 
locuinte

39.02.10

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru 
reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termica 36.02.23

Sume primite din Fondul de Solidaritate al 
Uniunii Europene

37.02.05

Venituri din vanzarea locuintelor construite din 
fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare 39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 
domeniului privat al statului sau al unitatilor 
administrativ-teritoriale

39.02.07

II. VENITURI DIN CAPITAL 00.15

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
institutiilor publice

39.02.01

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi

indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate
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Finantarea programului de pietruire a 
drumurilor comunale si alimentare cu apa a 
satelor

42.02.09

Finantarea subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

Finantarea studiilor de fezabilitate aferente 
proiectelor SAPARD

42.02.07

Aeroporturi de interes local 42.02.04

Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05

Strazi care se vor amenaja în perimetrele 
destinate constructiilor de cvartale de locuinte 
noi

42.02.06

Alte sume in curs de clarificare 41.02

Disponibilitati rezervate pentru plati ale 
unitatilor de invatamant special si a altor 
institutii publice de pe raza altor unitati 
administrativ-teritoriale decat cea pe raza 
careia isi desfasoara activitatea consiliul 
judetean/Consiliul General al Municipiului 
Bucuresti

41.02.05.00

Investitii finantate partial din imprumuturi 
externe

42.02.03

Sume primite in cadrul mecanismului 
decontarii cererilor de plata

40.02.16

A. De capital 00.19 42900.00 42900.00 42875.38 42875.38 42875.38

Retehnologizarea centralelor termice si 
electrice  de termoficare

42.02.01

Disponibilitati rezervate pentru plati ale 
unitatilor de invatamant special si a altor 
institutii publice de pe raza altor unitati 
administratirv-teritoriale decat cea pe raza 
careia isi desfasoara activitatea consiliul 
judetean/Consiliul General al Municipiului 
Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare

41.02.05.02

Subventii de la bugetul de stat 42.02 163200.00 163200.00 163115.38 163115.38 163115.38

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi

indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate
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Subventii din veniturile proprii ale Ministerului 
Sanatatii catre bugetele locale pentru 
finantarea investitiilor în sanatate

42.02.18

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului 
seismic al constructiilor existente cu destinatie 
de locuinta

42.02.10

Subventii pentru reabilitarea termica a 
cladirilor de locuit

42.02.12

Subventii pentru finantarea programelor 
multianuale prioritare de mediu si gospodarire 
a apelor

42.02.13

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de 
constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

Finantarea subprogramului privind 
alimentarea cu apa a satelor

42.02.09.02

Finantarea subprogramului privind 
canalizarea si epurarea apelor uzate

42.02.09.03

Subventii de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea aparaturii 
medicale si echipamentelor de comunicatii 
în urgenta în sanatate

42.02.16.01

Subventii de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea reparatiilor 
capitale în sanatate

42.02.16.02

Subventii de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea altor 
investitii în sanatate

42.02.16.03

Finantarea unor cheltuieli de capital ale 
unitatilor de învatamânt preuniversitar

42.02.14

Subventii primite din Fondul National de 
Dezvoltare

42.02.15

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea investitiilor în sanatate

42.02.16

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi

indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate
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Subventii primite de la bugetul de stat pentru 
finantarea investitiilor pentru institutii publice 
de asistenta sociala si unitati de asistenta 
medico-sociale

42.02.52

Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 42.02.55

Finantarea subprogramului Modernizarea 
satului romanesc

42.02.57

Subventii primite de la bugetul de stat pentru 
pentru finantarea unor programe de interes 
national

42.02.51

Subventii primite de la bugetul de stat 
pentru pentru finantarea unor programe de 
interes national, destinate sectiunii de 
dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subventii din veniturile proprii ale 
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale 
pentru finantarea reparatiilor capitale în 
sanatate

42.02.18.02

Subventii din veniturile proprii ale 
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale 
pentru finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii în urgenta în 
sanatate

42.02.18.01

Finantarea  lucrarilor de cadastru imobiliar 42.02.29

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 
locale necesare sustinerii derularii proiectelor 
finantate din FEN postaderare

42.02.20 42900.00 42900.00 42875.38 42875.38 42875.38

Subventii catre bugetele locale pentru 
finantarea programului multianual de asistenta 
tehnica pentru pregatirea proiectelor de 
investitii publice finantate prin Programul 
operational regional 2007-2013

42.02.19

Subventii din veniturile proprii ale 
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale 
pentru finantarea altor investitii în sanatate

42.02.18.03

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
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Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.01.01

Sume alocate din bugetul de stat aferente 
corectiilor financiare

42.02.62

Subventii de la bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli urgente si plata 
arieratelor

42.02.63

Subventii de la bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli urgente si plata 
arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare

42.02.63.02

Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.02.01

Finantarea subprogramului Regenerarea 
urbana a municipiilor si oraselor

42.02.58

Finantarea subprogramului Infrastructura la 
nivel judetean

42.02.59

Finantarea Programului National de 
Dezvoltare Locala

42.02.65 120300.00 120300.00 120240.00 120240.00 120240.00

Subventii din bugetul imprumuturilor pentru 
finantarea corectiilor financiare ale unitatii 
administrativ-teritoriale conform OUG 
nr.2/2015

43.02.28

Sume primite de la bugetele proprii ale 
judetelor in vederea asigurarii fondurilor 
necesare implementarii proiectelor FEN

43.02.29

Sume FEN postaderare in contul platilor 
efectuate si prefinantari

45.02 174900.00 174900.00 174826.16 174826.16 174826.16

Subventii din sume obtinute in urma scoaterii 
la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de sera pentru finantarea proiectelor de 
investitii

42.02.67

Sume alocate de la bugetul local conform 
Ordonantei Guvernului nr. 9/2014

43.02.22

Sume alocate de la bugetul local - sectiunea 
de dezvoltare conform Ordonantei 
Guvernului nr. 9/2014

43.02.22.02

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
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Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.05.02

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.05.01

Prefinantare 45.02.05.03

Corectii financiare 45.02.06.04
Corectii financiare 45.02.05.04

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.04.02

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.04.01 174900.00 174900.00 174826.16 174826.16 174826.16

Prefinantare 45.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit 45.02.05
Corectii financiare 45.02.04.04

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 45.02.07

Fondul Social European 45.02.02

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.02.02

Corectii financiare 45.02.01.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 45.02.04 174900.00 174900.00 174826.16 174826.16 174826.16

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.01.02

Prefinantare 45.02.01.03

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.03.02

Prefinantare 45.02.03.03

Corectii financiare 45.02.03.04

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.03.01

Prefinantare 45.02.02.03

Corectii financiare 45.02.02.04

Fondul de Coeziune 45.02.03

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

de raportare incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi

indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate
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Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.16.02

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.16.01

Corectii financiare 45.02.16.04
Prefinantare 45.02.16.03

Prefinantare 45.02.15.03

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.15.02

Corectii financiare 45.02.15.04

Mecanismul financiar SEE 45.02.17

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.17.02

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.07.02

Alte facilitati si instrumente postaderare 45.02.16

Prefinantare 45.02.07.03

Prefinantare 45.02.08.03

Corectii financiare 45.02.08.04

Programe comunitare finantate in perioada 
2007-2013

45.02.15

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.08.02

Corectii financiare 45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinatate si 
Parteneriat

45.02.08

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.08.01

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

de raportare incasari de incasat

indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate
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Programul Norvegian pentru Crestere 
Economica si Dezvoltare Durabila

45.02.18
Corectii financiare 45.02.17.04
Sume primite in avans 45.02.17.03

Sume primite in avans 45.02.18.03

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anii anteriori

45.02.18.02

Corectii financiare 45.02.18.04

Sume primite in avans 45.02.19.03

Corectii financiare 45.02.21.04

Sume primite în contul platilor efectuate în 
anul curent

45.02.18.01

Corectii financiare 45.02.19.04

Corectii financiare 45.02.20.04

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Anuale Trimestriale
Prevederi bugetare Drepturi constatate

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

de raportare incasari de incasat

indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate


