
VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Anexa 22

la data de 31/03/2017

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA: ORAS

NASAUD

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR
Nr.

rand
Prevederi

anuale
Realizari

cod 24
Cod

indicator
I. COMUNE    0

VENITURI TOTAL    100.01

Venituri proprii    248.02

1. Venituri curente, din care:    300.02

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit    404.02

- Cote defalcate din impozitul pe venit    504.02.01

- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor

locale

   604.02.04

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata    711.02

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului

Bucuresti

   811.02.01

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,

municipiilor si sectoarelor

   911.02.02

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri   1111.02.05

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

  1211.02.06

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de

dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural

  1311.02.07

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantatea

invatamantul particular sau confesional acreditat

 13111.02.09

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile:   1437.02

- Donatii si sponsorizari   1537.02.01

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene  15137.02.05

- Alte transferuri voluntare   1637.02.50

2. Venituri din capital   1739.02

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din  care:   1840.02

- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor

institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati

finantate integral din venituri proprii

  1940.02.06

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si

juridice

 19140.02.07

- Imprumuturi temporare din trezoreria statului   2040.02.10
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- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR
Nr.

rand
Prevederi

anuale
Realizari

cod 24
Cod

indicator
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casa ale sectiunii de functionare

  2140.02.11

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare

 21140.02.13

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

 21240.02.14

- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata  21340.02.16

- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate  21440.02.50

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice   2200.18

- Subventii de la bugetul de stat   2342.02

- Subventii de la alte administratii   2443.02

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si

prefinantari

 24145.02

CHELTUIELI TOTAL   2549.02

Excedent   2698.02

Deficit   2799.02

II. ORASE    0

VENITURI TOTAL   29       6,879,000.00       7,237,297.0000.01

Venituri proprii   30       2,851,000.00       3,509,442.0048.02

1. Venituri curente, din care:   31       6,873,000.00       7,225,547.0000.02

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   32       1,251,000.00       1,235,921.0004.02

- Cote defalcate din impozitul pe venit   33       1,170,000.00       1,209,921.0004.02.01

- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor

locale

  34          81,000.00          26,000.0004.02.04

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata   35       4,024,000.00       3,725,213.0011.02

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului

Bucuresti

  3611.02.01

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,

municipiilor si sectoarelor

  37       3,935,000.00       3,694,630.0011.02.02

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri   3911.02.05

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

  40          89,000.00          30,583.0011.02.06

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de

dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural

  4111.02.07

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantatea

invatamantul particular sau confesional acreditat

 41111.02.09

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile:   4237.02

- Donatii si sponsorizari   4337.02.01

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene  43137.02.05
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- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR
Nr.

rand
Prevederi

anuale
Realizari

cod 24
Cod

indicator
- Alte transferuri voluntare   4437.02.50

2. Venituri din capital   45           2,000.00           9,108.0039.02

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din  care:   4640.02

- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor

institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati

finantate integral din venituri proprii

  4740.02.06

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si

juridice

 47140.02.07

- Imprumuturi temporare din trezoreria statului   4840.02.10

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casa ale sectiunii de functionare

  4940.02.11

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare

 49140.02.13

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

 49240.02.14

- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata  49340.02.16

- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate  49440.02.50

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice   50           4,000.00           2,642.0000.18

- Subventii de la bugetul de stat   51           4,000.00           2,642.0042.02

- Subventii de la alte administratii   5243.02

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si

prefinantari

 52145.02

CHELTUIELI TOTAL   53       6,520,000.00       5,381,775.0049.02

Excedent   54         359,000.00       1,855,522.0098.02

Deficit   5599.02

III. MUNICIPII    0

VENITURI TOTAL   5700.01

Venituri proprii   5848.02

1. Venituri curente, din care:   5900.02

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   6004.02

- Cote defalcate din impozitul pe venit   6104.02.01

- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor

locale

  6204.02.04

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata   6311.02

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului

Bucuresti

  6411.02.01

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,

municipiilor si sectoarelor

  6511.02.02

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri   6711.02.05

Pagina 3Prosoft iCenter 2011-2018 v.8.8



- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR
Nr.

rand
Prevederi

anuale
Realizari

cod 24
Cod

indicator
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

  6811.02.06

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de

dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural

  6911.02.07

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantatea

invatamantul particular sau confesional acreditat

 69111.02.09

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile:   7037.02

- Donatii si sponsorizari   7137.02.01

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene  71137.02.05

- Alte transferuri voluntare   7237.02.50

2. Venituri din capital   7339.02

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din  care:   7440.02

- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor

institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati

finantate integral din venituri proprii

  7540.02.06

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si

juridice

 75140.02.07

- Imprumuturi temporare din trezoreria statului   7640.02.10

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casa ale sectiunii de functionare

  7740.02.11

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare

 77140.02.13

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

 77240.02.14

- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata  77340.02.16

- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate  77440.02.50

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice   7800.18

- Subventii de la bugetul de stat   7942.02

- Subventii de la alte administratii   8043.02

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si

prefinantari

 80145.02

CHELTUIELI TOTAL   8149.02

Excedent   8298.02

Deficit   8399.02

IV. JUDET (BUGET PROPRIU)    0

VENITURI TOTAL   8500.01

Venituri proprii   8648.02

1. Venituri curente, din care:   8700.02

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   8804.02
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anuale
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cod 24
Cod
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- Cote defalcate din impozitul pe venit   8904.02.01

- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor

locale

  9004.02.04

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata   9111.02

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului

Bucuresti

  9211.02.01

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,

municipiilor si sectoarelor

  9311.02.02

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri   9511.02.05

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

  9611.02.06

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile:   9737.02

- Donatii si sponsorizari   9837.02.01

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene  98137.02.05

- Alte transferuri voluntare   9937.02.50

2. Venituri din capital  10039.02

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din  care:  10140.02

- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor

institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati

finantate integral din venituri proprii

 10240.02.06

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si

juridice

102140.02.07

- Imprumuturi temporare din trezoreria statului  10340.02.10

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casa ale sectiunii de functionare

 10440.02.11

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare

104140.02.13

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

104240.02.14

- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 104340.02.16

- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 104440.02.50

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice  10500.18

- Subventii de la bugetul de stat  10642.02

- Subventii de la alte administratii  10743.02

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si

prefinantari

107145.02

CHELTUIELI TOTAL  10849.02

Excedent  10998.02

Deficit  11099.02

CORELATII    0
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- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR
Nr.

rand
Prevederi

anuale
Realizari

cod 24
Cod

indicator
VENITURI TOTAL  112       6,879,000.00       7,237,297.0000.01

Venituri proprii  113       2,851,000.00       3,509,442.0048.02

1. Venituri curente, din care:  114       6,873,000.00       7,225,547.0000.02

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  115       1,251,000.00       1,235,921.0004.02

- Cote defalcate din impozitul pe venit  116       1,170,000.00       1,209,921.0004.02.01

- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor

locale

 117          81,000.00          26,000.0004.02.04

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata  118       4,024,000.00       3,725,213.0011.02

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului

Bucuresti

 11911.02.01

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,

municipiilor si sectoarelor

 120       3,935,000.00       3,694,630.0011.02.02

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri  12211.02.05

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

 123          89,000.00          30,583.0011.02.06

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de

dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural

 12411.02.07

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantatea

invatamantul particular sau confesional acreditat

124111.02.09

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile:  12537.02

- Donatii si sponsorizari  12637.02.01

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 126137.02.05

- Alte transferuri voluntare  12737.02.50

2. Venituri din capital  128           2,000.00           9,108.0039.02

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din  care:  12940.02

- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor

institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati

finantate integral din venituri proprii

 13040.02.06

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si

juridice

130140.02.07

- Imprumuturi temporare din trezoreria statului  13140.02.10

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casa ale sectiunii de functionare

 13240.02.11

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare

132140.02.13

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

132240.02.14

- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 132340.02.16

- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 132440.02.50

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice  133           4,000.00           2,642.0000.18

- Subventii de la bugetul de stat  134           4,000.00           2,642.0042.02

Pagina 6Prosoft iCenter 2011-2018 v.8.8



- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR
Nr.
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cod 24
Cod
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- Subventii de la alte administratii  13543.02

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si

prefinantari

135145.02

CHELTUIELI TOTAL  136       6,520,000.00       5,381,775.0049.02

Excedent  137         359,000.00       1,855,522.0098.02

Deficit  13899.02

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
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