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Denumire Indicatori
Cod

Indicator

Nr.

rand

Prevederi

Anuale

Realizat

A B C I 2

II.ORASE

VENITURI TOTAL

Venituri proprii

l.Venituri curente, din care:

a) Cote si sume defalcate din impozitul

pe venlt

-cote defalcate din impozitul pe venit

-Sume alocate din cotele def'alcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata

-sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti

-sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile

-alte transferuri voluntare

2. Venituri din capital

4. Subventii de la alte nivele ale

administratiei publice

-subventii de la bugetul de stat

CHELTUIELI TOTAL

Excedent

CORELATII

VENITURI TOTAL

\/anitrrti nrnnrii

l.Venituri curente, din care

a) Cote si sume defalcate din impozitul

pe venit

-cote defalcate din impozitul pe venit

-sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echiliblarea

bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

000 1 02

4990

000202
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040201

040204

I 102
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3702s0
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24044
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24051

24053
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24112

24113

24114

241t5

24116

241 t7

24040

241 t8

16.575.800

7.4'78.300

I 6.21 3.500

3.761 .500

3. I 35.500

626.000

8.428.000

7 .524.000

626.000

904.000

434.500

434.500

121 ,300

23 5.000

23 5.000

1 7.086.800

-51 1.000

I 6.575.800

7.478.300

1 6.21 3.500

3.761.500

3. I 35.500

t3 .9s0 .27 (

5.357. r 81

r3.639.039

2.840.88(

2,231.52t

609.362

8.3 69.200

't .465.200

904.000

44.'7 50

44.750

132.092

l'79.145

1"19.145

14.31'7.884

-367.608

t3.950.276

5.357.181

13,639 .039

2.840.8 86

2,231,s24

609.36
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Denumire Indicatori
Cod

Indicator

Nr.

rand

Prevederi

Anuale

Realizat

A B C I 7.

adaugata

-sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru fi nantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti

-sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile

-alte transferuri voluntare

2. Venituri din capital

4. Subventii de la alte nivele ale

administratiei publice

-subventii de la bugetul de stat

L 
CHELTUIELI TOTAL

I

I Excedent

110202

1 10206

3702

3'/0250

390002

420002

4202

5002

9802

24120

24t23

24t25

2412-l

24128

24t33

24134

24136

24137

8.428.000

'7,524.000

904.000

434.500

434.500

12'.7.300

235.000

23 5.000

17.086.800

-51 1.000

8.3 69.200

7 .465,

904.000

44.750

44.'750

132.092

l79.r4s

t79.145

t4.317.884

-367.608
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Anexa22

vENlTURt, CHELTUTELT 9l EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNtTATt ADM|NISTRAT|V-TERTTORTALE

la 31.12.2017

-ler -

DENUMIREA I NDICATORILOR Cod
indicator

Nr"

rdnd
Prevederi

anuale
Realizat

I. COMUNE

VENITURITOTAL 0001 02 1

Venituri proprii 4802 I

1. Venituri curente, din care: 000202
a) Cote gi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 4

- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 5

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 o

b) Srrme defalcate din taxa pe valoarea adaugatd 11.02 7

- S-,ri€ defalcate din taxa pe valoarea addugaid
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
iudetelor

11.02.01 8

- Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oragelor, municipiilor, sectoarelor gi

Municlpiului Bucuregti

11.02.02

- Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd
pentru drumuri 11.02.05 11

- Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd
pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 12

^ Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatd
lentru pfogramul de dezvoltare a infrastructurii gi a
tazelor sportive din spa{iul rural

11.02.07 13 X

- Sume defalcate din taxa pe vaioarea addugatd
lentru finantarea invdtdmAntului particular sau
:onfesional acreditat

11.02.09 13.1

) Transferuri voluntare, altele dec€rt subventiile 37.02 14

ttii gi sponsorizdri 37.02.01 15

- bume prin':ite ciirr Fondul de Solidaritate al Uniunii
Eurooene 37.02.05 15.1

- Alte transferuri voluntare 37.02.50 16

2. Venituri din capital 390002 17

3. Incasdri din rambursarea imprumuturilor acordate,
dln care: 40.02 18

- Incasdri din rambursarea imprumuturilor pentru
infiintarea unor institutii gi servicli publice de interes
local sau a unor activitSli finantate integral din venituri
proprii

40.02.06 19

- Incasdri din rambursarea microcreditelor de la
cersoane fizice si iuridice

40.02.07 19.1

- lmprumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 20

- Sume din excedeniul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casd ale sectiunii de
fuc{ionare

40.02.11 21

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

40.02.13 21 .1

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finan{area cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 40.0214 21.2

.Sume primite in cadrul mecanismului decontdrii
:ererilor de plati 40.02.16 21.3



ii din rambursarea altor imprumuturi acordate 40.02.50 21.4
4. Subvenlii de la alte nivele ale administratiei publice 42.00.02 zz
-Subvenlii de la bugetul de stat 42.02 23

- Subvenlii de la alte administratii 43.02 24

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul pldlilor
efectuate 9i prefinantdri 45.02 aA I

6. Sume primite de la UE/al{i donatori in contul pldlilor
efectuate si prefinantdri aferente cadrului financiar
2014-2020

48.02 zq.z

HELTUIELITOTAL 5002 25

:xcedent 98.02 26

leficit 99.02 27

:XCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii
rrecedenti) din care:

28

iume destinate implementirii proiectelor ce
reneficiazi de finantare din fonduri externe
rerambursabile

28.1

iume alocate din fondul de interventie la
lispozitia Guvernului 28.2

ll. oRAsE
r'ENITURITOTAL 0001 02 29 17.086.800.00 14.461.465.74
,/enituri proprii 4802 30 7,478,300.0C 5,581,075.7t
1. Venituri curente, din care: 000202 31 16,851,800.0C 14,282,320.74

a) Cote gi sume defalcate din impozitul pe venit
04.02 3,761,500.0C 2,840,885"46

L-.e defalcate din impozitul pe venit 04.02.Q1 33 3,135,500.0C 2,231,523.4t
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 Jz+ 626,000.0c 609,362.0(

) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatd 11.02 35 8,428,000.0c 8,369,200.0(
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adiugatd
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
iudetelor

11.02.Q1 0.0c 0.0(

- Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd
pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oragelor, municipiilor 9i sectoarelor
Municipiului Bucuregti

11.02.02 37 7,524,000.0c 7,465,200.0(

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adduqatd
pentru drumuri 11.02.05 JY 0.0c 0.0(

- Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd
centru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 40 904,000.0c 904,000.0(

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatd
pentru programul de dezvoltare a infrastructurii gi a
bazelor sportive din spatiul rural

11.02.07 41 X X

- $_q1e defalcate din taxa pe valoarea adaugatd
p( finan{area invitdmAntului particular sau
cont.esional acretlitat

11.Q2.09 A4 4 0.00 0.00

:) Transferuri voluntare, altele dec?rt subventiile 37.02 434.500.00 44,750.00
- Donatii gi sponsorizdri 37.02.01 .+J 0.0c 0.0(
- Sume primite din Fondul de Solidaritate at Uniunii
Eurooene 37.02.05 Aal 0.0c 0.0(

- Alte transferuri voluntare 37.02.50 44 434,500.0C 44,750.0(
2. Venituri din capital 390002 45 127,300.00 132.092.00
3. Incasdri drn rambursarea imprumuturilor acordate,
din care: 40.02 40 511.000.00 51 1 .190.00

- Incasdri din rambursarea imprumuturilor pentru
infiinlarea unor institutii gi servicii publice de interes
local sau a unor activitili finanlate integral din venituri
proorii

40.02.06 47

- Incasdri din rambursarea microcreditelor de la
persoane fizice gi juridice 40.02.07 47.1

- lmprumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 48
- Sume din excedentul anului precedent peniru
acoperirea golurilor temporare de casd ale sectiunii de
functionare

40.02.11 49 51 1,000.0c 51 1 ,190.0(

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

40.02.13 49.1 0.0c 0.0(



- Sume s!n excedentul bugetului local utilizate pentru
finantarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare 40.Q2.14 49.2 0.00 0.0c

- Sume primite in cadrul mecanismului decontdrii
nerarilnr da nlati 40.02.16 49.3 0.00 0.0c

Incasdri din rambursarea altor imprumuturi acordate 40.02.50 49.4 0.00 0.0c

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 42.QQ.02 50 235,000.00 179,145.0C
Subvenlii de la bugetul de stat 42.02 51 235.000.00 179.145.00
Subventii de Ia alte administratii 43.02 52 000 0.0c

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plitilor
efectuate gi prefinantiri 45.02 52.1 0.00 0.0c

i. Sume primite de la UE/alti donatori in contul pldtilor
efectuate qi prefinanlriri aferente cadrului financiar
2014-2020

48.02 52.2 0.00 0.0c

3HELTUIELI TOTAL 5002 53 17,086,800.00 14,317,883.61
Excedent 98.02 54 0.00 00c
Deficit 99.02 0.00 367,607.01
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii
crecedenli) din care: 56 0.0c 143,582.99

Sume destinate implementirii proiectelor ce
ceneficiazd de finan(are din fonduri externe
rerambursabile

56.1 0.0c 0.0c

Sume alocate din fondul de interventie la
lispozi!ia Guvernului 56.2 0.00 0.0(

il.]/tuNtcrPrl
VL URI TOTAL 0001 02 57
,./enituri proprii 4802 58
1. Venituri curente, din care: 000202
a) Cote gi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 60

- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 61

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 oz

b) Sume defalcaie din taxa pe valoarea adaugaia 11.02 63

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

11.02.01 o4

- Sume defalcate din taxa pe valoarea acJdugatd
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oragelor, municipiilor gi sectoarelor
Municipiului Bucuregti

11.02.02 65

- Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd
pentru drumuri 11.02.05 O//

- Sq,u defalcate din taxa pe valoarea adiugatd
p( echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 68

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatd
pentru programul de dezvoltare a infrastructurii 9i a
bazelor sportive din spatiul rural

11.02.07 OY X X

Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru
finantarea invdtim6ntului particular sau confesional
acreditat

11.02.09 69.1

:) Transferuri voluntare, altele decdt subventiije 37.02 70
Dona{ii gi sponsorizdri 37.02.01 71

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii
Europene 37.02.05 71 1

Alte transferuri voluntare 37.02.50 72
2. Venituri din capital 390002 73
l. Incasdri din rambursarea imprumuturilor acordate,
lrn care: 40.02 1^

' Incasdri din rambursarea inrprumuturilor pentru
'nfiinlarea unor institulii gi servicii publice de interes
ocal sau a unor activitd{i finantate integral din venituri
)roprii

40.02.06 75

. lncasari din rambursarea microcreditelor de la
)ersoane fizice gi juridice 40.02.07 -7F. 

4

lmprumuturi temporare din trezoreria staiului 40.02.10 76



.Sume dln excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casd ale sectiunii de
functionare

40.02.11 77

- Sume clin excedentul anului precedeni pentru
acoperirea golurilor temporare de casd ale sectiunii de
dezvoitare

40.02.13 77.1

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
'inantarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare 40.02.14 77.2

- Sume primite in cadrul mecanismului decontirii
cererilor de platd 40.02.16 77.3

- Incasdri din rambursarea altor imprumuturi acordate
40.02.50 77.4

4. Subvenlii de la alte nivele ale administratiei publice 42.00.02 78
- Subven{ii de la bugetul de stat 42.02 79
- Subventii de la alte administratii 43.02 80

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul pldtilor
efectuate 9i prefinantdri 45.02 80.'1

6. Sume primite de la UE/alli donatori in contul pldfilor
efectuate gi prefinanliri aferente cadrului financiar
2014-2020

48.02 80.2

CHELTUIELITOTAL 5002 81

Excedenl 98.02 82
Deficil 99.02 6J

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent gi anii
preledenfi) din care; 84

Su destinate implementirii proiectelor ce
beneficiazd de finanlare din fonduri externe
nerambursabile

84.1

Sume alocate din fondul de interventie la
Cispozilia Guvernului 84.2

rv" JUDET (BUGET PROPRTU)

/ENITURITOTAL 0001 02 B5
/enituri proprii

4802 6b

1. Venituri curente, din care: 000202 87

) Cote gi sume defalcate din impozitul pe venil 04.02 88
- Cote defalcaie din impozitul pe venit 04.02.01 89
. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
renit pentru echilibrarea br"rgetelor locale 04.02.04 90

) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatd 11.02 91

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adiugatd
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
iudel-elor

11.02.01 92

- U-.,r€ detalcate din taxa pe valoarea addugaid
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oragelor, municipiilor, sectoarelor 9i
Municipiului Bucuregti

11.02.02

- Sume defaicate din taxa pe valoarea ad6ugatd
pentru drumuri 11.02.05 v3

- Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd
pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 vo

c) Transferuri voluntare, altele decAt subventiile 37.02 JI

" Donatii 9i sponsorizdri 37.02.01 9B
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii
Europene 37.42.05 98.1

Alte transferuri voluntare 37.02.50 99
2. Venituri din capital 390002 100
3. Incasdri din rambursarea imprumuturilor acordate,
din care: 40.02 101

- Incasdri din rambursarea imprumuturilor pentru
infiintarea unor institutii gi servicii publice de interes
local sau a unor activitdli finantate integral din venituri
propni

40.02.06 102

- Incasdri din rambursarea microcreditelor de la
persoane fizice gi juridice 40.02.07 102.1

I mprum uturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 103



, Sume Cin excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casd ale sectiunii de
functionare

40.02.11 104

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

40.02.13 104.1

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finan{area cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 40.02.14 104.2

- Sume primite in eadrul mecanismului decontdrii
norarilnr do nlafi 40.02.16 104.3

Incasdri din rambursarea altor imprumuturi acordate
40.02.50 104.4

1. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 42.00.02 105
Subventii de la bugetul de stat 42.02 106
Subven{ii de la alte administratii 43.02 107

i. Sume primite de la UE/alli donatori in contul pldtilor
:fectuate si prefinantdri 45.02 107.1

l. Sume primite de la UE/alti donatori in contul pldtilor
-.fectuate si prefinanidri aferente cadrului financiar
2014-2020

48.02 107.2

CHELTUIELITOTAL 5002 108
lxcedent 98.02 109
feticlt 99.02 110
}ORELATII
/ENITURITOTAL 0001 02 I tz

'/enituri 
proprii 4802 113

1. t-',1ituri curenie, din care: 000202 114
a) Uote 9i sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 115

Cote defalcate din impozitul pe venil 04.02.01 116

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echtlibrarea bugetelor locale 04.02.04 117

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatd 11.02 118
- Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd
pentru finan{area cheltuielilor descentralizate la nivelul
judetelor

11.02.01 119

- Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd
pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oragelor, municipiilor, sectoarelor gi
Municipiului Bucuregti

11.02.02 120

- Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd
pentru drumuri 11.02.05 122

. Sume defalcate din taxa pe valoarea addugati
rentru echilibrarea buqetelor locale 11.02.06 tzJ

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatd
pentru programul de dezvoltare a infrastructurii gi a
bi ir sportive din spaliul rural

11.Q2.07 124 X X

Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru
finantarea invdtiimdntului particular sau confesiona
acreditat

11.02.09 124.1

c) Transferuri voluntare, altele decdt subventiile 37.02
Dona{ii gi sponsorizdri 37.02.01 tzo

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii
Europene 37.02.05 126.1

Alte transferuri voluntare 37.02.50 127
2 Venituri din capital 390002 t26
3. Incasdri din rambursarea imprumuturilor acordate,
din care: 40.02 tzJ

- Incasdri din rambursarea imprumuturilor pentru
infiintarea unor institutii gi servicii publice de interes
local sau a unor activitdti finanlate integral din venituri
proorii

40.02.06 130

- Incasdri din rambursarea microcreditelor de la
)ersoane fizice gi juridice 40.02.07 1 30.1

lmprumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 131
- Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casd ale sec{iunii de
func{ionare

40.02.11 132



'Sunte uin excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casd ale sectiunii de
dezvoltare

40.02.13 132.1

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finanlarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 40.02.14 132.2

.Sume primite in cadrul mecanismului decontdrii
:ererilor de platd 40.02.16 I cz.3

Incasdri din rambursarea altor imprumuturi acordate
40.02.50 132.4

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 42.00.02 133
- Subvenlii de la bugetul de stat 42.02 134
- Subvenlii de la alte administralii 43.02 135
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plililor
:fectuate gi prefinantdri 45.02 ,1?A ,J

i. Sume primite de la UE/alli donatori in contul plililor
:fectuate gi prefinanldri aferente cadrului financiar
2014-2020

48.02 I J3.Z

HELTUIELITOTAL 5002 tJo
:xcedenl 98.02 137
)eficit 99.02 138
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent gi anii
precedenli) din care: 139

Sume destinate implementdrii proiectelor ce
beneficiazd de finanlare din fonduri externe
nerambursabile

139.'l

Supae alocate din fondul de interventie la
di zilia Guvernului 139.2

Conducdtorul i Conducdtorul compartimentului
financiar-contabil


