
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

 - mii lei -

NR. Prevederi anuale

CRT. TOTAL

0 1 2 3

1 TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01          146,580.00 

2 VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02            39,398.00 

3 I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02          107,341.00 

4 A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03          103,388.00 

5 A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 34,785.00           

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

(cod 01.02)

00.05                         -   

7 Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02                         -   

8 Impozit pe profit de la agenţi economici 
1
)  01.02.01                         -   

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

03.02+04.02)

00.06

34,785.00           

10 Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02                         -   

11 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17                         -   

12 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **) 03.02.18                         -   

13 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02            34,785.00 

14 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01            17,702.00 

15 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 17,083.00           

16 A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07                         -   

17 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.50) 05.02                         -   

18  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50                         -   

19 A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09                         -   

20 Impozite si  taxe pe proprietate   (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02                         -   

21 Impozit si taxa pe cladiri    (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01                         -   

22 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01                         -   

23 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02                         -   

24 Impozit si taxa pe teren  (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02                         -   

25 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01                         -   

26 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02                         -   

27 Impozitul pe terenul din extravilan   *) 07.02.02.03                         -   

28 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03                         -   

29 Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50                         -   

30 A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10            68,603.00 

31 Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) 11.02            67,943.00 

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

nivelul judeţelor  

11.02.01

25,453.00           

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

nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 

11.02.02                         -   

34 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06            42,490.00 

35 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02                         -   

36 Taxe hoteliere 12.02.07                         -   

37 Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02                         -   

38 Impozit pe spectacole 15.02.01                         -   

39 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50                         -   

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

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

660.00                

41 Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02                 500.00 

42 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01                         -   

43 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02                         -   

44 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03                 160.00 

45 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50                         -   

46 A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11                         -   

47 Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02                         -   

48 Alte impozite si taxe 18.02.50                         -   

49 C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12              3,953.00 

50 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13              3,942.00 

51 Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02              3,942.00 

52 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01                         -   

53 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05              3,715.00 

54 Venituri din concesiuni si inchirieri de către institu

ț

iile publice 30.02.05.30              3,715.00 

Buget 2015

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 10.02.2015 

BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE,

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
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55 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+30.02.08.03 ) 30.02.08                 227.00 

56 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02                         -   

57 Dividende de virat de către societă

ț

ile 

ș

i companiile na

ț

ionale 

ș

i societă

ț

ile cu capital majoritar de 

stat

30.02.08.03                         -   

58 Alte venituri din proprietate 30.02.50                         -   

59 Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02                         -   

60 Alte venituri din dobanzi 31.02.03                         -   

61 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14                   11.00 

62 Venituri din prestari de servicii si alte activitati cod 

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02                   10.00 

63 Venituri din prestari de servicii 33.02.08                         -   

64 Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10                         -   

65 Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12                         -   

66 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24                         -   

67 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27                         -   

68 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28                         -   

69 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50                   10.00 

70 Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02                         -   

71 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02                         -   

72 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50                         -   

73 Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02                         -   

74 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01                         -   

75 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institu

ț

ii de specialitate 35.02.01.02                         -   

76 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02                         -   

77 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  

confiscarea potrivit legii

35.02.03                         -   

78 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50                         -   

79 Diverse venituri   (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50) 36.02                     1.00 

80 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01                         -   

81 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05                         -   

82 Taxe speciale 36.02.06                         -   

83 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07                         -   

84 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11                         -   

85 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14                         -   

86 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22                         -   

87 Taxa de reabilitare termică 36.02.23                         -   

88 Alte venituri 36.02.50                     1.00 

89 Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02                         -   

90 Donatii si sponsorizari 37.02.01                         -   

91 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

(cu semnul minus)

37.02.03           (37,130.00)

92 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04            37,130.00 

93 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05                         -   

94 Alte transferuri voluntare 37.02.50                         -   

95 II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15                         -   

96 Venituri din valorificarea unor bunuri  (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07) 39.02                         -   

97 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01                         -   

98 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03                         -   

99 Venituri din privatizare 39.02.04                         -   

100 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 39.02.07                         -   

101 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10                         -   

102 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16                         -   

103 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02                         -   

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

local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

40.02.06                         -   

105 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07                         -   

106 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10                         -   

107 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de 

functionare**) 

40.02.11                         -   

108 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de 

dezvoltare**) 

40.02.13                         -   

109 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) 40.02.14                         -   

110 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16                         -   

111 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50                         -   

112 Alte opera

ț

iuni financiare 41.02                         -   

113 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean

41.02.05                         -   
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114 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean Sec

ț

iunea de func

ț

ionare

41.02.05.01                         -   

115 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean sec

ț

iunea de dezvoltare

41.02.05.02                         -   

116 IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17            34,155.00 

117 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18            34,155.00 

118 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01 la 42.02.52  42.02            34,155.00 

119 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01                         -   

120 Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05                         -   

121 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de 42.02.10                         -   

122 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12                         -   

123 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13                         -   

124 Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 42.02.14                         -   

125 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare ***) 42.02.15                         -   

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

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16                         -   

127 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                         -   

128 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în 42.02.16.02                         -   

129 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03                         -   

130 Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 42.02.17                         -   

131 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18                         -   

132 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                         -   

133 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale în sănătate

42.02.18.02                         -   

134 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

altor investiţii în sănătate

42.02.18.03                         -   

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

pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2012

42.02.19                         -   

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

din FEN postaderare

42.02.20
1,258.00             

137 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21            32,222.00 

138 Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28                         -   

139 Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29                         -   

140 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32                         -   

141 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33                         -   

142 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 42.02.34                         -   

143 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35                 175.00 

144 Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 42.02.36                         -   

145 Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in 42.02.40                         -   

146 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41                         -   

147 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42                         -   

148 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44                 500.00 

149 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European 42.02.45                         -   

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

centralelor de termoficare

42.02.46                         -   

151 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional 

(42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51                         -   

152 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate 

secţiunii de funcţionare a bugetului local

42.02.51.01                         -   

153 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate 

secţiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02                         -   

154 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de 

asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale

42.02.52                         -   

155 Subven

ț

ii pentru sprijinirea construirii de locuin

ț

e 42.02.54                         -   

156 Subven

ț

ii pentru finan

ț

area locuin

ț

elor sociale 42.02.55                         -   

157 Sume alocate din bugetul de stat aferente corec

ț

iilor financiare 42.02.62                         -   

158 Finan

ț

area Programului Na

ț

ional de Dezvoltare Locală 42.02.65                         -   

159 Subven

ț

ii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direc

ț

iile de sănătate publică 42.02.66                         -   

160 Subven

ț

ii din sume ob

ț

inute în urma scoaterii la licita

ț

ie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră pentru finan

ț

area proiectelor de investi

ț

ii

42.02.67                         -   

161 Subventii de la alte administratii   (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02                         -   

162 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01                         -   
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163 Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea 

programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca 

43.02.04                         -   

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

handicap

43.02.07                         -   

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

dificultate  **)

43.02.08                         -   

166 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi 43.02.20                         -   

167 Sume primite de la Agen

ț

ia Na

ț

ională de Cadastru 

ș

i Publicitate Imobiliară 43.02.21                         -   

168 Subven

ț

ii primite din bugetul jude

ț

ului pentru clasele de învă

ț

ământ special organizate în cadrul 

unită

ț

ilor de învă

ț

ământ de masă

43.02.23                         -   

169 Subven

ț

ii primite din bugetele locale pentru clasele de învă

ț

ământ de masă organizate în unită

ț

ile 

de învă

ț

ământ special

43.02.24                         -   

170 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 

+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02
5,084.00             

171 Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 45.02.01              3,589.00 

172 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01              3,529.00 

173 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02                   60.00 

174 Prefinanţare 45.02.01.03                         -   

175 Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) 45.02.02              1,495.00 

176 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01              1,083.00 

177 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02                 412.00 

178 Prefinanţare 45.02.02.03                         -   

179 Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) 45.02.03                         -   

180 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.03.01                         -   

181 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.03.02                         -   

182 Prefinanţare 45.02.03.03                         -   

183 Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) 45.02.04                         -   

184 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.04.01                         -   

185 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.04.02                         -   

186 Prefinanţare 45.02.04.03                         -   

187 Fondul European de Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) 45.02.05                         -   

188 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.05.01                         -   

189 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.05.02                         -   

190 Prefinanţare 45.02.05.03                         -   

191 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) 45.02.07                         -   

192 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.07.01                         -   

193 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.07.02                         -   

194 Prefinanţare 45.02.07.03                         -   

195 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03) 45.02.08                         -   

196 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.08.01                         -   

197 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.08.02                         -   

198 Prefinanţare 45.02.08.03                         -   

199 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) 45.02.15                         -   

200 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.15.01                         -   

201 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02                         -   

202 Prefinanţare 45.02.15.03                         -   

203 Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 45.02.16                         -   

204 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.16.01                         -   

205 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.16.02                         -   

206 Prefinanţare 45.02.16.03                         -   

207 Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) 45.02.17                         -   

208 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.17.01                         -   

209 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.17.02                         -   

210 Sume primite in avans 45.02.17.03                         -   

211 Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18                         -   

212 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.18.01                         -   

213 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.18.02                         -   

214 Sume primite in avans 45.02.18.03                         -   

215 Programul de cooperare elve

ț

iano-român vizând reducerea disparită

ț

ilor economice 

ș

i sociale în 

cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02)

45.02.19                         -   

216 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.19.01                         -   

217 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.19.02                         -   

218 Asisten

ț

ă tehnică pentru mecanismele financiare SEE  (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) 45.02.20                         -   

219 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.20.01                         -   

220 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.20.02                         -   

221 Sume primite in avans 45.02.20.03                         -   
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222 Fondul na

ț

ional pentru rela

ț

ii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (cod 

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03)

45.02.21                         -   

223 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.21.01                         -   

224 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.21.02                         -   

225 Sume primite in avans 45.02.21.03                         -   

226 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 00.01          103,108.00 

227 VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02-37.02+00.16) 48.02            39,398.00 

228 I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02            70,211.00 

229 A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03          103,388.00 

230 A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04            34,785.00 

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

(cod 01.02)

00.05                         -   

232 Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02                         -   

233 Impozit pe profit de la agenţi economici 1)  01.02.01                         -   

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

03.02+04.02)

00.06

34,785.00           

235 Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02                         -   

236 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17                         -   

237 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18                         -   

238 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02            34,785.00 

239 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01            17,702.00 

240 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04            17,083.00 

241 A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07                         -   

242 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.50) 05.02                         -   

243  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50                         -   

244 A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09                         -   

245 Impozite si  taxe pe proprietate   (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02                         -   

246 Impozit si taxa pe cladiri    (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01                         -   

247 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01                         -   

248 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02                         -   

249 Impozit si taxa pe teren  (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02                         -   

250 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01                         -   

251 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02                         -   

252 Impozitul pe terenul din extravilan   *) 07.02.02.03                         -   

253 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03                         -   

254 Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50                         -   

255 A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10            68,603.00 

256 Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02            67,943.00 

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

nivelul judeţelor  

11.02.01

25,453.00           

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

nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 

11.02.02                         -   

259 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06            42,490.00 

260 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02                         -   

261 Taxe hoteliere 12.02.07                         -   

262 Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02                         -   

263 Impozit pe spectacole 15.02.01                         -   

264 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50                         -   

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

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

660.00                

266 Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02                 500.00 

267 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01                         -   

268 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02                         -   

269 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03                 160.00 

270 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50                         -   

271 A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11                         -   

272 Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02                         -   

273 Alte impozite si taxe 18.02.50                         -   

274 C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12           (33,177.00)

275 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13              3,942.00 

276 Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02              3,942.00 

277 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01                         -   

278 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05              3,715.00 

279 Venituri din concesiuni si inchirieri de către institu

ț

iile publice 30.02.05.30              3,715.00 

280 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08                 227.00 

281 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02                         -   

282 Dividende de virat de către societă

ț

ile 

ș

i companiile na

ț

ionale 

ș

i societă

ț

ile cu capital majoritar de 

stat

30.02.08.03                         -   

283 Alte venituri din proprietate 30.02.50                         -   
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284 Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02                         -   

285 Alte venituri din dobanzi 31.02.03                         -   

286 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14           (37,119.00)

287 Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                33.02                   10.00 

288 Venituri din prestari de servicii 33.02.08                         -   

289 Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10                         -   

290 Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12                         -   

291 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24                         -   

292 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27                         -   

293 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28                         -   

294 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50                   10.00 

295 Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02                         -   

296 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02                         -   

297 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50                         -   

298 Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02                         -   

299 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01                         -   

300 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institu

ț

ii de specialitate 35.02.01.02                         -   

301 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02                         -   

302 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  

confiscarea potrivit legii

35.02.03                         -   

303 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50                         -   

304 Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50) 36.02                     1.00 

305 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01                         -   

306 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05                         -   

307 Taxe speciale 36.02.06                         -   

308 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11                         -   

309 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14                         -   

310 Alte venituri 36.02.50                     1.00 

311 Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 37.02           (37,130.00)

312 Donatii si sponsorizari 37.02.01                         -   

313 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

(cu semnul minus)

37.02.03

(37,130.00)          

314 Alte transferuri voluntare 37.02.50                         -   

315 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02+41.02) 00.16                         -   

316 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02                         -   

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

local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

40.02.06                         -   

318 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07                         -   

319 Împrumuturi temporare din trezoreria statului**) 40.02.10                         -   

320 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de 40.02.11                         -   

321 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50                         -   

322 Alte opera

ț

iuni financiare 41.02                         -   

323 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean

41.02.05                         -   

324 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean sec

ț

iunea de func

ț

ionare

41.02.05.01                         -   

325 IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17            32,897.00 

326 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18            32,897.00 

327 Subventii de la bugetul de stat    (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32+42.02.34 

+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.46+42.02.51)

42.02
32,897.00           

328 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21            32,222.00 

329 Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28                         -   

330 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32                         -   

331 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33                         -   

332 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 42.02.34                         -   

333 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35                 175.00 

334 Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36                         -   

335 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41                         -   

336 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42                         -   

337 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44                 500.00 

338 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European 42.02.45                         -   

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

centralelor de termoficare

42.02.46                         -   

340 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional 

(42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51                         -   

Pagina 6 din 9 BL - venituri



NR. Prevederi anuale

CRT. TOTAL

0 1 2 3

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

Cod 

indicator

341 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate 

secţiunii de funcţionare a bugetului local

42.02.51.01                         -   

342 Subven

ț

ii pentru sprijinirea construirii de locuin

ț

e 42.02.54                         -   

343 Subven

ț

ii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direc

ț

iile de sănătate publică 42.02.66                         -   

344 Subventii de la alte administratii   (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02                         -   

345 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01                         -   

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

programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca 

43.02.04                         -   

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

handicap

43.02.07                         -   

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

dificultate  **)

43.02.08                         -   

349 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi 43.02.20                         -   

350 Sume primite de la Agen

ț

ia Na

ț

ională de Cadastru 

ș

i Publicitate Imobiliară 43.02.21                         -   

351 Subven

ț

ii primite din bugetul jude

ț

ului pentru clasele de învă

ț

ământ special organizate în cadrul 

unită

ț

ilor de învă

ț

ământ de masă

43.02.23                         -   

352 Subven

ț

ii primite din bugetele locale pentru clasele de învă

ț

ământ de masă organizate în unită

ț

ile 

de învă

ț

ământ special

43.02.24                         -   

353 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL 00.01 SD 43,472.00           

354 VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02+00.15+00.16-37.02) 48.02                         -   

355 I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.12) 00.02            37,130.00 

356 VENITURI NEFISCALE (00.14) 00.12            37,130.00 

357 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 36.02+37.02) 00.14            37,130.00 

358 Diverse venituri      (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23) 36.02                         -   

359 Amortizare mijloace fixe 36.02.07                         -   

360 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22                         -   

361 Taxa de reabilitare termică 36.02.23                         -   

362 Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.04) 37.02            37,130.00 

363 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04            37,130.00 

364 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05                         -   

365 II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15                         -   

366 Venituri din valorificarea unor bunuri  (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02                         -   

367 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01                         -   

368 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03                         -   

369 Venituri din privatizare 39.02.04                         -   

370 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 39.02.07                         -   

371 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10                         -   

372 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02+41.02) 00.16                         -   

373 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) 40.02                         -   

374 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de 

dezvoltare **) 

40.02.13                         -   

375 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare **) 40.02.14                         -   

376 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16                         -   

377 Alte opera

ț

iuni financiare 41.02                         -   

378 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean

41.02.05                         -   

379 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean sec

ț

iunea de dezvoltare

41.02.05.02                         -   

380 IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17              1,258.00 

381 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02) 00.18              1,258.00 

382 Subventii de la bugetul de stat    (cod 42.02.01 la 42.02.52) 42.02              1,258.00 

383 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01                         -   

384 Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05                         -   

385 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de 42.02.10                         -   

386 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12                         -   

387 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13                         -   

388 Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 42.02.14                         -   

389 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.15                         -   

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

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16                         -   

391 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                         -   

392 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în 

sănătate

42.02.16.02                         -   
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393 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03                         -   

394 Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 42.02.17                         -   

395 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18                         -   

396 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                         -   

397 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale în sănătate

42.02.18.02                         -   

398 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

altor investiţii în sănătate

42.02.18.03                         -   

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

pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2012

42.02.19                         -   

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

din FEN postaderare

42.02.20
1,258.00             

401 Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29                         -   

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

turism

42.02.40                         -   

403 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional 

(42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51                         -   

404 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate 

secţiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02                         -   

405 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de 

asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale

42.02.52                         -   

406 Subven

ț

ii pentru finan

ț

area locuin

ț

elor sociale 42.02.55                         -   

407 Sume alocate din bugetul de stat aferente corec

ț

iilor financiare 42.02.62                         -   

408 Finan

ț

area Programului Na

ț

ional de Dezvoltare Locală 42.02.65                         -   

409 Subven

ț

ii din sume ob

ț

inute în urma scoaterii la licita

ț

ie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră pentru finan

ț

area proiectelor de investi

ț

ii

42.02.67                         -   

410 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 

+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02
5,084.00

411 Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 45.02.01              3,589.00 

412 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01              3,529.00 

413 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02                   60.00 

414 Prefinanţare 45.02.01.03                         -   

415 Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) 45.02.02              1,495.00 

416 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01              1,083.00 

417 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02                 412.00 

418 Prefinanţare 45.02.02.03                         -   

419 Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) 45.02.03                         -   

420 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.03.01                         -   

421 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.03.02                         -   

422 Prefinanţare 45.02.03.03                         -   

423 Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) 45.02.04                         -   

424 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.04.01                         -   

425 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.04.02                         -   

426 Prefinanţare 45.02.04.03                         -   

427 Fondul European de Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) 45.02.05                         -   

428 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.05.01                         -   

429 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.05.02                         -   

430 Prefinanţare 45.02.05.03                         -   

431 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) 45.02.07                         -   

432 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.07.01                         -   

433 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.07.02                         -   

434 Prefinanţare 45.02.07.03                         -   

435 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03) 45.02.08                         -   

436 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.08.01                         -   

437 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.08.02                         -   

438 Prefinanţare 45.02.08.03                         -   

439 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) 45.02.15                         -   

440 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.15.01                         -   

441 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02                         -   

442 Prefinanţare 45.02.15.03                         -   

443 Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 45.02.16                         -   

444 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.16.01                         -   

445 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.16.02                         -   

446 Prefinanţare 45.02.16.03                         -   

447 Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) 45.02.17                         -   

448 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.17.01                         -   

449 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.17.02                         -   
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450 Sume primite in avans 45.02.17.03                         -   

451 Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18                         -   

452 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.18.01                         -   

453 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.18.02                         -   

454 Sume primite in avans 45.02.18.03                         -   

455 Programul de cooperare elve

ț

iano-român vizând reducerea disparită

ț

ilor economice 

ș

i sociale în 45.02.19                         -   

456 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.19.01                         -   

457 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.19.02                         -   

458 Asisten

ț

ă tehnică pentru mecanismele financiare SEE  (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) 45.02.20                         -   

459 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.20.01                         -   

460 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.20.02                         -   

461 Sume primite in avans 45.02.20.03                         -   

462 Fondul na

ț

ional pentru rela

ț

ii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21                         -   

463 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.21.01                         -   

464 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.21.02                         -   

465 Sume primite in avans 45.02.21.03                         -   
1) numai de la regiile autonome si societatile comerciale de subordonare locala care realizeaza proiecte cu finantare externa, conform codului fiscal

*) detalierea se face numai in executie

**) nu se completeaza in etapa de planificare
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