
JUDEŢUL: TIMIS
Unitatea administrativ-teritorială: LUGOJ
Formular:

                                                                   BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE

mii lei
PROPUNERE
BUGET 2015

TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 94,301.63
I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02 69,150.13
A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 65,312.42
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 24,431.04

00.05 0.00
Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02 0.00

Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 0.00
00.06 24,290.09

Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 615.09
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 0.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **) 03.02.18 615.09

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 23,675.00
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 23,000.00

04.02.04 675.00
A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07 140.95
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.50) 05.02 140.95

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 140.95
A2.  IMPOZIT PE SALARII - TOTAL         - Restante anii anteriori - 06.02 0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii      - Restante anii anteriori - 06.02.02 0.00
A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09 11,094.49
Impozite si  taxe pe proprietate   (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 11,094.49

Impozit si taxa pe cladiri    (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 9,129.35
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 3,786.17
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 5,343.18

Impozit si taxa pe teren  (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 1,702.74
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 687.60
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 685.00
Impozitul pe terenul din extravilan   *) 07.02.02.03 330.14

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 262.40
Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50 0.00

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 29,734.91

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

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

                                                                                                         PE ANUL 2015

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod
indicator

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  (cod 01.02)



11.02 26,936.12
11.02.01 0.00
11.02.02 26,774.12

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 162.00

11.02.07 0.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02 19.78

Taxe hoteliere 12.02.07 19.78
Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 2.72

Impozit pe spectacole 15.02.01 2.72
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0.00

16.02 2,776.29
Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 2,609.07

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 1,688.24
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 920.83

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 167.22
16.02.50 0.00

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11 51.98
Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02 51.98

Alte impozite si taxe 18.02.50 51.98
C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12 3,837.71
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 1,413.86
Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 1,413.86

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01 0.00
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 1,300.00
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi 30.02.03 0.00
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 0.00

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 0.00
Alte venituri din proprietate 30.02.50 113.86

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02 0.00
Alte venituri din dobanzi 31.02.03 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 2,423.85
33.02 387.99

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0.00
Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 37.06
Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12 350.00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 0.00
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 0.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0.93

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii  si a

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

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

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul



Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 0.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 306.80

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 44.28
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 262.52

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 873.80
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 873.80

35.02.02 0.00
35.02.03 0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0.00
36.02 855.26

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0.00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0.00

36.02.06 0.00
36.02.07 0.00
36.02.11 0.00

Venituri din restituirea sumelor alocate pt.reducerea riscului seismic 36.02.22 0.00
Alte venituri 36.02.50 855.26

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 0.00
Donatii si sponsorizari 37.02.01 0.00

37.02.03 0.00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 0.00

Sume primite din Fondul de solidaritate al UE 37.02.05 0.00
Alte transferuri voluntare 37.02.50 0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15 0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 0.00
Venituri din privatizare 39.02.04 0.00

39.02.07 0.00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 0.00

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16 0.00
40.02 0.00

40.02.06 0.00
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 0.00
Împrumuturi temporare din trezoreria statului ***) 40.02.10 0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă***) 40.02.11 0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţ.de dezv. 40.02.13 0.00

Sume exc.fin.chelt.dezv. 40.02.14 0.00
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 0.00

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

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local

Taxe speciale din 2011
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe din 2011
Venituri din ajutoare de stat recuperate

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  confiscarea
potrivit legii

Diverse venituri



IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 25,151.50
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18 25,151.50
Subventii de la bugetul de stat    (cod 00.19+00.20) 42.02 25,027.00

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01 0.00
Investitii finantate partial din imprumuturi externe 42.02.03 0.00
Aeroporturi de interes local 42.02.04 0.00
Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05 0.00

42.02.06 0.00
42.02.07 0.00
42.02.09 0.00

Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate 42.02.09.01 0.00
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 42.02.09.02 0.00
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.03 0.00

42.02.10 0.00
42.02.12 0.00
42.02.13 0.00
42.02.14 0.00
42.02.15 0.00
42.02.16 0.00

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01 0.00
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în
sănătate 42.02.16.02 0.00

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03 0.00
42.02.17 0.00
42.02.18 0.00

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.18.01 0.00
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea
reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 0.00
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea
altor investiţii în sănătate 42.02.18.03 0.00

42.02.19 0.00
42.02.20 0.00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 0.00
Subventii primite din Fondul de Interventie***) 42.02.28 0.00
Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0.00

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor

Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din

Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare ***)
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod

Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod

Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi



Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 0.00
Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 0.00

42.02.34 60.00
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 0.00
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36 0.00

42.02.37 0.00
42.02.40 0.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 463.00
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 0.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 0.00

42.02.45 0.00
42.02.46 0.00

Subv.primite de la bug.de stat pt.fin.unor programe de interes national 42.02.51 0.00
Subv.primite de la bug.de stat pt.fin.unor programe de interes national dest.SF a bug.local 42.02.51.01 0.00
Subv.primite de la bug.de stat pt.fin.unor programe de interes national dest.SD a bug.local 42.02.51.02 0.00
Subv.primite de la bug.de stat pt.fin.invest.pt.instit.publice de asist.sociala si unit.de asist.medico-
sanit. 42.02.52 0.00
Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor 42.02.58 0.00
Fin progr.nat.dezv.locala 42.02.65 24,504.00

Subventii de la alte administratii   (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 124.50
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01 0.00

43.02.04 0.00
43.02.07 0.00

Subv.primite de bug.cons.locale si jud.pt.ajut.in sit.de extrema dificultate 43.02.08 0.00
43.02.20 124.50

45.02 0.00
45.02.01 0.00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 0.00
Prefinanţare 45.02.01.03 0.00

45.02.02 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 0.00
Prefinanţare 45.02.02.03 0.00

45.02.03 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.03.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.03.02 0.00
Prefinanţare 45.02.03.03 0.00

45.02.04 0.00Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

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

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor
Subventii primite de  la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu

Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii de extremă

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare
Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

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



Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.04.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.04.02 0.00
Prefinanţare 45.02.04.03 0.00

45.02.05 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.05.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.05.02 0.00
Prefinanţare 45.02.05.03 0.00

45.02.07 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.07.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.07.02 0.00
Prefinanţare 45.02.07.03 0.00

45.02.08 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.08.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.08.02 0.00
Prefinanţare 45.02.08.03 0.00

45.02.15 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.15.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02 0.00
Prefinanţare 45.02.15.03 0.00

45.02.16 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.16.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.16.02 0.00
Prefinanţare 45.02.16.03 0.00

45.02.17 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.17.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.17.02 0.00
Sume primite in avans 45.02.17.03 0.00

45.02.18 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.18.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.18.02 0.00
Sume primite in avans 45.02.18.03 0.00

45.02.19 0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.19.01 0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.19.02 0.00

00.01 69,797.63
I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02 69,150.13
A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 65,312.42
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 24,431.04

00.05 0.00

Programul de coop.elvetiano-roman vizand red.disparit. econ.si soc.in cadrul UE extinse

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  (cod 01.02)

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)



     Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02 0.00
Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 0.00

00.06 24,290.09
      Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 615.09

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 0.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **) 03.02.18 615.09

     Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 23,675.00
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 23,000.00

04.02.04 675.00
A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07 140.95
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.50) 05.02 140.95

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 140.95
A2.  IMPOZIT PE SALARII - TOTAL         - Restante anii anteriori - 06.02 0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii      - Restante anii anteriori - 06.02.02 0.00
A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09 11,094.49
Impozite si  taxe pe proprietate   (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 11,094.49

Impozit si taxa pe cladiri    (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 9,129.35
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 3,786.17
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 5,343.18

Impozit si taxa pe teren  (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 1,702.74
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 687.60
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 685.00
Impozitul pe terenul din extravilan   *) 07.02.02.03 330.14

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 262.40
Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50 0.00

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 29,734.91
11.02 26,936.12

11.02.01 0.00
11.02.02 26,774.12

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 162.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02 19.78
Taxe hoteliere 12.02.07 19.78

Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 2.72
Impozit pe spectacole 15.02.01 2.72
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0.00

16.02 2,776.29
Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 2,609.07

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 1,688.24

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

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

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

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

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul



Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 920.83
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 167.22

16.02.50 0.00
A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11 51.98
Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02 51.98

Alte impozite si taxe 18.02.50 51.98
C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12 3,837.71
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 1,413.86
Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 1,413.86

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01 0.00
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 1,300.00
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi 30.02.03 0.00
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 0.00

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 0.00
Alte venituri din proprietate 30.02.50 113.86

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02 0.00
Alte venituri din dobanzi 31.02.03 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 2,423.85
33.02 387.99

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0.00
Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 37.06
Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12 350.00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 0.00
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 0.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0.93
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 0.00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 306.80
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 44.28
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 262.52

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 873.80
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 873.80

35.02.02 0.00
35.02.03 0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0.00
36.02 855.26

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0.00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0.00

36.02.06 0.00
36.02.11 0.00Venituri din ajutoare de stat recuperate

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  confiscarea
potrivit legii

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

Taxe speciale

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

Venituri din prestari de servicii si alte activitati



Venituri din restituirea sumelor alocate pt.reducerea riscului seismic 36.02.22 0.00
Alte venituri 36.02.50 855.26

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 0.00
Donatii si sponsorizari 37.02.01 0.00

37.02.03 0.00
37.02.05 0.00

Alte transferuri voluntare 37.02.50 0.00
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16 0.00

40.02 0.00
40.02.06 0.00

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 0.00
Împrumuturi temporare din trezoreria statului***) 40.02.10 0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă***) 40.02.11 0.00
Sume exc.fin.chelt.dezv. 40.02.14 0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţ.de dezv. 40.02.13 0.00
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 0.00

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 647.50
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18 647.50
Subventii de la bugetul de stat    (cod 00.20) 42.02 523.00

00.20 523.00
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 0.00
Subventii primite din Fondul de Interventie***) 42.02.28 0.00
Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0.00
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 0.00
Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 0.00

42.02.34 60.00
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 0.00
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36 0.00

42.02.37 0.00
42.02.40 0.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 463.00
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 0.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 0.00

42.02.45 0.00
42.02.46 0.00

Subv.primite de la bug.de stat pt.fin.unor programe de interes national 42.02.51 0.00
Subv.primite de la bug.de stat pt.fin.unor programe de interes national dest.SF a bug.local 42.02.51.01 0.00
Subv.primite de la bug.de stat pt.fin.unor programe de interes national dest.SD a bug.local 42.02.51.02 0.00

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

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European
Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local

B.  Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul
Sume primite din Fondul de solidaritate al UE

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate



Subv.primite de la bug.de stat pt.fin.invest.pt.instit.publice de asist.sociala si unit.de asist.medico-
sanit. 42.02.52 0.00

Subventii de la alte administratii   (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 124.50
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01 0.00

43.02.04 0.00
43.02.07 0.00

Subv.primite de bug.cons.locale si jud.pt.ajut.in sit.de extrema dificultate 43.02.08 0.00
43.02.20 124.50
00.01 SD 24,504.00

VENITURI CURENTE (00.03+00.12) 00.02 0.00
VENITURI FISCALE( 00.10) 00.03 0.00
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02) 00.10 0.00

11.02 0.00
11.02.07 0.00

VENITURI NEFISCALE  ( 00.14) 00.12 0.00
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod36.02+37.02) 00.14 0.00

36.02 0.00
36.02.07 0.00

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.04) 37.02 0.00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15 0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 0.00
Venituri din privatizare 39.02.04 0.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale39.02.07 0.00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 0.00

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 24,504.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02) 00.18 24,504.00
Subventii de la bugetul de stat    (cod 00.19) 42.02 24,504.00

00.19 24,504.00
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01 0.00
Investitii finantate partial din imprumuturi externe 42.02.03 0.00
Aeroporturi de interes local 42.02.04 0.00
Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05 0.00

42.02.06 0.00
42.02.07 0.00
42.02.09 0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii  si a

Diverse venituri      (cod 36.02.07)
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

A. De capital

Subventii primite de  la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu

Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii de extremă
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.07)

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor



Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate 42.02.09.01 0.00
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 42.02.09.02 0.00
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.03 0.00

42.02.10 0.00
42.02.12 0.00
42.02.13 0.00
42.02.14 0.00
42.02.15 0.00
42.02.16 0.00

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01 0.00
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în
sănătate 42.02.16.02 0.00

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03 0.00
42.02.17 0.00
42.02.18 0.00

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.18.01 0.00
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea
reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 0.00
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea
altor investiţii în sănătate 42.02.18.03 0.00

42.02.19 0.00
42.02.20 0.00

Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor 42.02.58 0.00
Fin progr.nat.dezv.locala 42.02.65 24,504.00

45.02 0.00
45.02.01 0.00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 0.00
Prefinanţare 45.02.01.03 0.00

45.02.02 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 0.00
Prefinanţare 45.02.02.03 0.00

45.02.03 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.03.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.03.02 0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

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

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate  (cod

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea

Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru

Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare ***)

Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă



Prefinanţare 45.02.03.03 0.00
45.02.04 0.00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.04.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.04.02 0.00
Prefinanţare 45.02.04.03 0.00

45.02.05 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.05.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.05.02 0.00
Prefinanţare 45.02.05.03 0.00

45.02.07 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.07.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.07.02 0.00
Prefinanţare 45.02.07.03 0.00

45.02.08 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.08.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.08.02 0.00
Prefinanţare 45.02.08.03 0.00

45.02.15 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.15.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02 0.00
Prefinanţare 45.02.15.03 0.00

45.02.16 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.16.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.16.02 0.00
Prefinanţare 45.02.16.03 0.00

45.02.17 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.17.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.17.02 0.00
Sume primite in avans 45.02.17.03 0.00

45.02.18 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.18.01 0.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.18.02 0.00
Sume primite in avans 45.02.18.03 0.00

45.02.19 0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.19.01 0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.19.02 0.00

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod

Programul de coop.elvetiano-roman vizand red.disparit. econ.si soc.in cadrul UE extinse

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)


