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Anexa 22 

 - lei -

DENUMIREA INDICATORILOR Cod 
indicator

Nr.   
rând

Prevederi  
anuale

Realizat

I. COMUNE

VENITURI TOTAL 000102 1
Venituri proprii 4802 2

1. Venituri curente, din care: 000202 3

a) Cote şi 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 6

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 11.02 7

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

11.02.01 8

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor  şi 
Municipiului Bucureşti 

11.02.02 9

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

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

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată  
pentru  programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
bazelor sportive din spaţiul rural 

11.02.07 13 X X

 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea învăţământului particular sau 
confesional acreditat 

11.02.09 13.1

c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.02 14

- Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 15
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene

37.02.05 15.1

- Alte transferuri voluntare 37.02.50 16

2. Venituri din capital 390002 17

VENITURI,  CHELTUIELI  ŞI  EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la 31.12.2021



3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, 
din care: 40.02 18

- 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 19

 - Încasări din rambursarea microcreditelor de la 
persoane fizice şi juridice

40.02.07 19.1

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 20

- Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
fucţionare

40.02.11 21

- Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
dezvoltare

40.02.13 21.1

- Sume din excedentul bugetului local utilizate  pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 40.02.14 21.2

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată 40.02.16 21.3

 - Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 21.4
4. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice 42.00.02 22
- Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 23

- Subvenţii de la alte administraţii 43.02 24
5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 
efectuate şi prefinanţări 45.02 24.1

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 
2014-2020

48.02 24.2

CHELTUIELI TOTAL 5002 25
Excedent 98.02 26
Deficit 99.02 27

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii 
preceden ți)   din care:

28

Sume destinate implement ării proiectelor ce 
beneficiaz ă de finan țare din fonduri externe 
nerambursabile 

28.1

Sume alocate din fondul de interven ție la dispozi ția 
Guvernului

28.2

II. ORAŞE
VENITURI TOTAL 000102 29 67,110,055 44,604,690
Venituri proprii 4902 30 24,737,150 25,241,041

1. Venituri curente, din care: 000202 31 39,217,275 38,952,036

a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 32 12,950,000 12,887,561

- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 33 11,462,000 11,411,657

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit  pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 34 1,488,000 1,475,904

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 11.02 35 14,474,000 13,704,870



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

11.02.01 36

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor 
Municipiului Bucureşti 

11.02.02 37 7,168,000 6,398,870

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumuri 11.02.05 39

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  
pentru  echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 40 7,306,000 7,306,000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată  
pentru  programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
bazelor sportive din spaţiul rural 

11.02.07 41

 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea învăţământului particular sau 
confesional acreditat 

11.02.09 41.1

c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.02 42 6,125 6,125

- Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 43 6,125 6,125
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene 37.02.05 43.1

- Alte transferuri voluntare 37.02.50 44
2. Venituri din capital 390002 45 0
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, 
din care: 40.02 46 0 0

- 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 47

 - Încasări din rambursarea microcreditelor de la 
persoane fizice şi juridice 40.02.07 47.1

- Imprumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 48
- Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
funcţionare

40.02.11 49

- Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
dezvoltare

40.02.13 49.1

- Sume din excedentul bugetului local utilizate  pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 40.02.14 49.2

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată 40.02.16 49.3

- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 49.4

4. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice 42.00.02 50 7,274,180 2,246,350
- Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 51 7,134,180 2,106,628
- Subvenţii de la alte administraţii 43.02 52 140,000 139,722

5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 
efectuate şi prefinanţări 45.02 52.1



6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 
2014-2020

48.02 52.2 20,618,600 3,406,304

CHELTUIELI TOTAL 5002 53 68,473,525 35,305,313
Excedent 98.02 54 -1,363,470 9,299,377
Deficit 99.02 55
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii 
preceden ți)   din care: 56 9,299,377

Sume destinate implement ării proiectelor ce 
beneficiaz ă de finan țare din fonduri externe 
nerambursabile 

56.1 9,299,377

Sume alocate din fondul de interven ție la dispozi ția 
Guvernului 56.2

III. MUNICIPII
VENITURI TOTAL 000102 57
Venituri proprii 4802 58
1. Venituri curente, din care: 000202 59
a) Cote şi 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 62

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 11.02 63

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

11.02.01 64

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor 
Municipiului Bucureşti 

11.02.02 65

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumuri 11.02.05 67

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  
pentru  echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 68

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată  
pentru  programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
bazelor sportive din spaţiul rural 

11.02.07 69 X X

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea învăţământului particular sau confesional 
acreditat 

11.02.09 69.1

c) Transferuri voluntare, altele decăt subvenţiile 37.02 70

- Donaţii şi sponsorizări 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
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, 
din care: 40.02 74



- 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 75

- Încasări din rambursarea microcreditelor de la 
persoane fizice şi juridice 40.02.07 75.1

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 76

- Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
funcţionare

40.02.11 77

- Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
dezvoltare

40.02.13 77.1

-Sume din excedentul bugetului local utilizate  pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 40.02.14 77.2

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată 40.02.16 77.3

- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 
40.02.50 77.4

4. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice 42.00.02 78
- Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 79
- Subvenţii de la alte administraţii 43.02 80

5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 
efectuate şi prefinanţări 45.02 80.1

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 
2014-2020

48.02 80.2

CHELTUIELI TOTAL 5002 81

Excedent 98.02 82
Deficit 99.02 83

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii 
preceden ți)   din care: 84

Sume destinate implement ării proiectelor ce 
beneficiaz ă de finan țare din fonduri externe 
nerambursabile 

84.1

Sume alocate din fondul de interven ție la dispozi ția 
Guvernului 84.2

IV. JUDEŢ (BUGET PROPRIU)
VENITURI TOTAL 000102 85
Venituri proprii 4802 86

1. Venituri curente, din care: 000202 87

a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 88

- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 89

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru  echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 90

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 11.02 91



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

11.02.01 92

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi  
Municipiului Bucureşti 

11.02.02 93

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumuri 11.02.05 95

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  
pentru  echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 96

c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.02 97
- Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 98

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene 37.02.05 98.1

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

- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru 
înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes 
local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri 
proprii

40.02.06 102

- Încasări din rambursarea microcreditelor de la 
persoane fizice şi juridice

40.02.07 102.1

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 103
- Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
funcţionare

40.02.11 104

- Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
dezvoltare

40.02.13 104.1

-Sume din excedentul bugetului local utilizate  pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 40.02.14 104.2

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată

40.02.16 104.3

- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 
40.02.50 104.4

4. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice 42.00.02 105
- Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 106
- Subvenţii de la alte administraţii 43.02 107
5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 
efectuate şi prefinanţări

45.02 107.1

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 
2014-2020

48.02 107.2

CHELTUIELI TOTAL 5002 108
Excedent 98.02 109
Deficit 99.02 110
CORELAŢII



VENITURI TOTAL 000102 112 67,110,055 44,604,690
Venituri proprii 4802 113 24,737,150 25,241,041
1. Venituri curente, din care: 000202 114 39,217,275 38,952,036

a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 115 12,950,000 12,887,561

- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 116 11,462,000 11,411,657

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 117 1,488,000 1,475,904

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 11.02 118 14,474,000 13,704,870
 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor 

11.02.01 119 0 0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor  şi 
Municipiului Bucureşti 

11.02.02 120 7,168,000 6,398,870

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumuri 11.02.05 122 0 0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  
pentru  echilibrarea bugetelor locale

11.02.06 123 7,306,000 7,306,000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată  
pentru  programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
bazelor sportive din spaţiul rural 

11.02.07 124 0 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea învăţământului particular sau confesional 
acreditat 

11.02.09 124.1 0 0

c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.02 125 6,125 6,125

- Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 126 6,125 6,125
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene

37.02.05 126.1 0 0

- Alte transferuri voluntare 37.02.50 127 0 0
2. Venituri din capital 390002 128 0 0

3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, 
din care: 40.02 129 0 0

- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru 
înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes 
local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri 
proprii

40.02.06 130 0 0

- Încasări din rambursarea microcreditelor de la 
persoane fizice şi juridice 40.02.07 130.1 0 0

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 131 0 0

- Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
funcţionare

40.02.11 132 0 0

- Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
dezvoltare

40.02.13 132.1 0 0

-Sume din excedentul bugetului local utilizate  pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 40.02.14 132.2 0 0



- Sume primite în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată 40.02.16 132.3 0 0

- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 
40.02.50 132.4 0 0

4. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice 42.00.02 133 7,274,180 2,246,350
- Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 134 7,134,180 2,106,628
- Subvenţii de la alte administraţii 43.02 135 140,000 139,722
5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 
efectuate şi prefinanţări 45.02 135.1 0 0

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 
2014-2020

48.02 135.2 20,618,600 3,406,304

CHELTUIELI TOTAL 5002 136 68,473,525 35,305,313
Excedent 98.02 137 -1,363,470 9,299,377
Deficit 99.02 138 0 0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii 
preceden ți)   din care: 139 0 9,299,377

Sume destinate implement ării proiectelor ce 
beneficiaz ă de finan țare din fonduri externe 
nerambursabile 

139.1 0 9,299,377

Sume alocate din fondul de interven ție la dispozi ția 
Guvernului 139.2 0 0


