
Anexa nr.11 
 

CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
care se prevăd în bugetele locale  

pe anul 2005 
  
 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea veniturilor şi cheltuielilor 

 
CAPITOLUL I 

Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor 
A. Venituri 

( impozite, taxe şi alte venituri) 
 

1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub 
autoritatea consiliilor judeţene 

2. Impozite şi taxe de la populaţie: 
a) Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice 

3. Alte impozite directe: 
a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice 
b) Alte încasări din impozite directe 

4. Alte impozite indirecte: 
a) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 

5. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor 
judeţene 

6. Vărsăminte de la instituţiile publice: 
a) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi 

bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor 
b) Alte venituri de la instituţiile publice 

7. Diverse venituri: 
a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri 
b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale 
c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi 
d) Venituri din concesiuni şi închirieri 
e) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii 
f) Venituri din dividende 
g) Încasări din alte surse 

8. Venituri din valorificarea unor bunuri: 
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice  
b) Venituri din privatizare 
c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 

9. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: 
a) Cote defalcate din impozitul pe venit 
b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului de 

protecţie a persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale 

c) Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 
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10. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale: 
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile de 

învăţământ preuniversitar de stat, creşe, centre judeţene şi locale de 
consultanţă agricolă, precum şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului 

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea 
energiei termice livrate populaţiei 

c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale  

d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, 
modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi 
distribuţie a energiei termice 

11. Subvenţii primite din bugetul de stat: 
            a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor 

termice şi electrice de termoficare 
        b) 

 
Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din 
împrumuturi externe 

        c) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 

        d) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de 
urbanism 

        e) Subvenţii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 
        f) Subvenţii primite de bugetele locale din Fondul de intervenţie 
        g) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea Programului de 

pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor 
        h) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea acţiunilor privind 

reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă 
         i) Subvenţii primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru imobiliar 

  12. Subvenţii primite de la alte bugete: 
         a) Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru finanţarea 

programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă 
         b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă 

socială pentru persoanele cu handicap 
   13. Donaţii şi sponsorizări 
 
 
 

B. Cheltuieli 
 
 
 
 

1. Autorităţi executive 
2. Învăţământ: 

a) Învăţământ preşcolar *) 
b) Învăţământ primar şi gimnazial *)   
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c) Învăţământ special 
3. Sănătate: 

a) Spitale 
b) Alte instituţii şi acţiuni sanitare 

4. Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret: 
a) Biblioteci publice judeţene 
b) Muzee 
c) Teatre şi  instituţii profesioniste de spectacole şi concerte 
d) Şcoli populare de artă şi meserii 
e) Centre pentru  conservare  şi promovare a culturii tradiţionale 
f) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 
g) Centre culturale 
h) Culte religioase 
 i) Activitatea sportivă 
j) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de 

tineret 
5. Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii: 

a) Centre de îngrijire şi asistenţă 
b) Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap 
c) Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap 
d) Centre de integrare prin terapie ocupaţională 
e) Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 

             f) Asistenţă socială în caz de invalidităţi 
g) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului 
h) Unităţi de asistenţă medico-sociale 
i) Servicii publice de asistenţă socială şi protecţia copilului 

             j) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav 
            k) Centre de zi pentru asistenţă socială şi protecţia copilului 

l) Centre de intervenţie timpurie 
m) Locuinţe protejate de tip familial 
n) Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii 

6. Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe: 
a) Alimentări cu apă şi staţii de pompare 
b) Reţele, centrale şi puncte termice 
c) Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan 
d) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publică şi locuinţe 

7. Mediu şi ape: 
a) Colectoare şi staţii de epurare pentru ape uzate 

8. Agricultură şi silvicultură: 
a) Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de 

protecţie a plantelor 
b) Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă 

9. Transporturi şi comunicaţii: 
a) Aviaţie civilă 
b) Drumuri şi poduri  
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c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor 
10. Alte acţiuni economice: 

a) Prevenire si combatere inundaţii şi gheţuri 
b) Susţinerea programelor de dezvoltare regională 

11. Alte acţiuni: 
a) Centre militare 
b) Servicii de urgenţă 
c) Alte cheltuieli 

12. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi comisioanelor 
aferente: 

a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi comisioanelor 
aferente contractate/garantate de stat 

b) Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite 
externe contractate de stat 

13. Transferuri către alte bugete: 
a) Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi 

pentru  protecţia copilului 
14. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli: 

a) Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice locale interne  
b) Dobânzi comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice locale externe 
c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare şi riscul 

garanţiilor acordate de autorităţile locale, în condiţiile legii 
d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe  
e) Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare 

15. Rambursări împrumuturi acordate: 
a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului 
b) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii 
c) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii 

16. Fondul de rezervă bugetară: 
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor judeţene 

 
 

CAPITOLUL II 
Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor, 

 oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Municipiului Bucureşti  
 

A. Venituri  
(impozite, taxe şi alte venituri) 

 
1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub 

autoritatea consiliilor locale  
2. Impozite şi taxe de la populaţie: 

a) Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 
b) Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice 
c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 
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d) Alte impozite şi taxe de la populaţie 
3. Taxa pe teren 
4. Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice: 

a) Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 
b) Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 

5. Alte impozite directe: 
a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice 
b) Impozit pe terenul din extravilan 
c) Alte încasări din impozite directe 

6. Impozitul pe spectacole 
7. Alte impozite indirecte: 

a) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 
b) Taxe judiciare de timbru 
c) Taxe de timbru pentru activitatea notarială 
d) Taxe extrajudiciare de timbru  
e) Alte încasări din impozite indirecte 

8. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor 
locale  

9. Vărsăminte de la instituţiile publice: 
a) Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice 
b) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi 

bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor **) 
c) Contribuţia lunară a părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea 

copiilor in creşe 
d) Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor 

autofinanţate 
e) Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de 

ajutor social 
f) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 
g) Venituri din prestări servicii 
h) Alte venituri de la instituţiile publice 

10. Diverse venituri: 
a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri 
b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale 
c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi 
d) Venituri din concesiuni şi închirieri 
e) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de 

impozite si taxe 
f) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii 
g) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor 

cooperative agricole de producţie 
h) Venituri din dividende 
i) Încasări din alte surse 

11. Venituri din valorificarea unor bunuri: 
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 
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b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 
c) Venituri din privatizare 
d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 

12. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: 
a) Cote defalcate din impozitul pe venit 
b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului de 

protecţie a persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale 

c) Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 
d) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social şi ajutor pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri 
13. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată: 
         a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile de 

învăţământ preuniversitar de stat, creşe, centre judeţene şi locale de 
consultanţă agricolă, precum şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului 

          b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei 
termice livrate populaţiei 

c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale  

d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, 
modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie 
a energiei termice 

14. Subvenţii primite din bugetul de stat: 
             a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor 

termice şi electrice de termoficare 
         b) 

 
Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din 
împrumuturi externe 

             c)  Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea lucrărilor aferente 
străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de 
cvartale de locuinţe noi, construite în localităţile rurale şi urbane 

          d) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de 
urbanism 

          e) Subvenţii primite de bugetele locale din Fondul de intervenţie 
          f) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea Programului de 

pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor 
          g) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea acţiunilor privind 

reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă 
           h) Subvenţii primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru imobiliar 
15. Subvenţii primite de la alte bugete: 
           a) Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru finanţarea 

programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă 
           b) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea 

centrelor de zi pentru  protecţia copilului 
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              c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă 
socială pentru persoanele cu handicap ***) 

   16. Donaţii şi sponsorizări 
 
 

B. Cheltuieli 
 
 

1. Autorităţi executive 
2. Învăţământ: 

a) Învăţământ preşcolar  
b) Învăţământ primar şi gimnazial 
c) Învăţământ liceal 
d) Învăţământ profesional 
e) Învăţământ postliceal 
f) Învăţământ special ***) 
g) Internate, cămine şi cantine pentru elevi (alocaţii de la bugetele locale în 

completarea veniturilor proprii) 
3. Sănătate: 

a) Spitale 
b) Creşe 
c) Alte instituţii şi acţiuni sanitare 

4. Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret: 
a) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale 
b) Muzee 
c) Teatre şi  instituţii profesioniste de spectacole şi concerte 
d) Şcoli populare de artă şi meserii**) 
e) Case de cultură 
f) Cămine culturale 
g) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 
h) Centre culturale 
i) Culte religioase 
j) Activitatea sportivă 
k) Activitatea de tineret 
l) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de 

tineret 
5. Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii: 

a) Centre de îngrijire şi asistenţă ***) 
b) Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap ***) 
c) Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap ***) 
d) Centre de integrare prin terapie ocupaţională ***) 
e) Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică ***) 

             f) Cantine de ajutor social 
g) Ajutor social 
h) Asistenţă socială în caz de invalidităţi ***) 
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i) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului ***) 
             j) Unităţi de asistenţă medico-sociale  
            k) Servicii publice de asistenţă socială şi protecţia copilului  ***) 

l) Cămine pentru persoane vârstnice 
m) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav 
n) Centre de zi pentru asistenţă socială şi protecţia copilului  
 o) Centre de intervenţie timpurie ***) 
p)  Locuinţe protejate de tip familial ***) 
r) Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii 

6. Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe: 
a) Iluminat 
b) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 
c) Locuinţe 
d) Alimentări cu apă şi staţii de pompare 
e) Reţele, centrale şi puncte termice 
f) Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan 
g) Introducere de gaze naturale în localităţi 

  h) Electrificări rurale 
i) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publică şi locuinţe 

7. Mediu şi ape: 
a) Salubritate 
b) Canalizare 
c) Colectoare şi staţii de epurare pentru ape uzate 

8. Agricultură şi silvicultură: 
a) Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de 

protecţie a plantelor **) 
b) Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă 

9. Transporturi şi comunicaţii: 
a) Drumuri şi poduri  
b) Transportul în comun 
c)  Străzi 
d) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor 

10. Alte acţiuni economice: 
a) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri 
b) Susţinerea programelor de dezvoltare regională 
c) Alte cheltuieli pentru acţiuni economice 

11. Alte acţiuni: 
a) Centre militare 
b) Servicii de urgenţă 
c) Fondul Român de Dezvoltare Socială 
d) Alte cheltuieli 

12. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi comisioanelor 
aferente: 

a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe dobânzilor şi comisioanelor 
aferente contractate/garantate de stat 
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b) Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite 
externe contractate de stat 

13. Transferuri către alte bugete: 
a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru 

persoanele cu handicap  
14. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli: 

a) Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice locale interne  
b) Dobânzi comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice locale externe 
c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare şi riscul 

garanţiilor acordate de autorităţile locale, în condiţiile legii 
d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe  
e) Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare 

15. Rambursări împrumuturi acordate: 
a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului 
b) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii 
c) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii 

16. Fondul de rezervă bugetară: 
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale 

    

 

 

     *)  Pentru învăţământul preşcolar şi primar, conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.16/2003 şi modificată prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.70/2003 
 
 **)  Pentru bugetul Municipiului Bucureşti 
 
 ***)  Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti 
 


