
VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD PE ANUL 2015

ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA NR.            /2015
mii lei

Cod Denumire indicator Buget 2015

TOTAL VENITURI 34.838,82
I. VENITURI CURENTE 27.319,82
A. VENITURI FISCALE 26.138,02
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL

10.357,00

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

109,00

03.02 Impozit pe venit 109,00
03.02.17 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
03.02.18 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal
109,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

10.248,00

04.02 Cote  defalcate din impozitul pe venit 10.248,00
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (47 % ) 5.850,00
04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale
4.398,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL

0,00

05.02 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la
persoane fizice

0,00

05.02.50 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restanţe anii
anteriori -

0,00

06.02 Impozit pe salarii – total 0,00
06.02.02 Cote defalcate din impozitul de salarii - Restanţe anii anteriori -

A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 1.796,50
07.02 Impozite şi taxe pe proprietate 1.796,50
07.02.01 Impozit pe clădiri 1.244,80
07.02.01.01 Impozit pe clădiri de la persoane fizice*) 404,80
07.02.01.02 Impozit pe clădiri de la persoane juridice*) 840,00
07.02.02 Impozit pe terenuri 479,10
07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice*) 156,00
07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice*) 208,00
07.02.02.03 Impozit pe teren extravilan 115,10
07.02.03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea

notarială şi alte taxe de timbru
69,30

07.02.50 Alte impozite şi taxe pe proprietate 3,30
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 13.883,22

11.02 Sume defalcate din T.V.A. 12.997,82
11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea

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

7.630,00

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

11.02.04 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele
centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea

bugetelor locale
5.367,82

12.02 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 0,00
12.02.07 Taxe hoteliere
15.02 Taxe pe servicii specifice 0,70
15.02.01 Impozit pe spectacole 0,70
15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice
16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor

sau pe desfăşurarea de activităţi
884,70

16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 745,60
16.02.02.01 Taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice*) 294,60

16.02.02.02 Taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane
juridice*)

451,00

16.02.03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare

137,10

16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor
sau pe desfăşurare de activităţi

2,00

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 101,30
18.02 Alte impozite şi taxe fiscale 101,30
18.02.50 Alte impozite şi taxe 101,30

C. VENITURI NEFISCALE 1.181,80
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 590,00

30.02 Venituri din proprietate 590,00
30.02.01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi

companiilor naţionale
30.02.03 Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi

30.02.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 590,00
30.02.08 Venituri din dividende
30.02.50 Alte venituri din proprietate
31.02 Venituri din dobânzi 0,00
31.02.03 Alte venituri din dobânzi

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 591,80
33.02 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 218,10
33.02.08 Venituri din prestări de servicii 209,20
33.02.10 Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea

copiilor în creşe
0,00

33.02.12 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.24 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 0,00
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33.02.27 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în
unităţile de protecţie socială

33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi
despăgubiri

0,00

33.02.50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 8,90
34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 80,10
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 80,10
34.02.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
35.02 Amenzi, penalităţi şi confiscări 260,60
35.02.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor

legale
260,60

35.02.02 Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârzierea
declaraţiei de impozite şi taxe

35.02.03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte
sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
36.02 Diverse venituri 32,50
36.02.06 Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor

publice
0,50

36.02.11 Venituri din ajutoare de stat recuperate
36.02.50 Alte venituri 32,00
37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 0,50
37.02.01 Donaţii şi sponsorizări 0,50
37.02.50 Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL 7,00
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri 7,00
39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
39.02.03 Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 7,00

39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al
statului

39.02.10 Venituri din depozite pentru constructia de locuinte
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE 0,00

40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 0,00
40.02.06 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor

instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi
finanţate integral din venituri proprii

40.02.07 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi
juridice

40.02.10 Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)
40.02.11 Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare

de casă*)
40.02.50 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

IV. SUBVENŢII 7.512,00
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

7.512,00

42.02 Subvenţii de la bugetul de stat 2.132,00
A. De capital 2.100,00

42.02.01 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare

42.02.03 Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
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42.02.04 Aeroporturi de interes local
42.02.05 Planuri şi regulamente de urbanism
42.02.06 Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor

de cvartale de locuinţe noi
42.02.07 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.09 Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi
alimentare cu apă a satelor

42.02.14 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamânt
preuniversitar

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile posaderare

2.100,00

B. Curente 32,00
42.02.21 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
42.02.28 Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie
42.02.29 Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
42.02.32 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale

preturilor la combustibili
42.02.33 Sprijin financiar pentru constituirea familiei
42.02.34 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne 2,00
42.02.36 Ajutor pentru trusou nou nascuti
42.02.41 Subventii din bugetul de stat pentru sanatate 30,00
42.02.63 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor

urgente si plata arieratelor
42.02.65 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea Programului

national  de dezvoltare locala
43.02 Subvenţii de la alte administraţii 0,00
43.02.01 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru

protecţia copilului
43.02.04 Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele

locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a
forţei de muncă

43.02.07 Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de
asistenţă socială pentru persoanele cu handicap

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

45,02 Sume primite de la UE/alti donatori 5.380,00
45.02.01.03 Fondul European de Dezvoltare Regionala-prefinantare 5.380,00

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
LEUCIAN CRISTIAN SERAFIM SECRETAR

BORA CARMEN IRINA
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