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CONSTANTA ROMÂNIA9 JUDETUL CONSTANTAPRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTADIRECTIA FINANCIARĂNR.9561/17.01.2020IDIDTOMISCONSTANTINAPROBATPRIMARDECEBAL FĂGĂDĂUfjädruNotă de fundamentare privind proiectulbugetului local pe anul 2020Bugetul local pe anul 2020 s-a elaborat avându-se în vedere :prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 2020,precum şi pentru următorii ani, conform scrisorii-cadru a Ministerului Finantelor



Publice;politicile şi strategiile locale precum şi priorităţile stabilite în formulareapropunerilor de buget comunicate de directiile din cadrul Primăriei MunicipiuluiConstanţa , de instituţiile publice, societăţile comerciale şi regiile autonome dinsubordinea Consiliului Local Municipal Constanta;Legea nr.5 din 06.01.2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, actualizată .Veniturile bugetelor locale se constituie din:a) venituri proprii, formate din: impozite , taxe, contribuţii, alte vărsăminte, altevenituri şi cote defalcate din impozitul pe venit ;b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete ;Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea,evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie decare se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi aveniturilor obţinute din acestea, precum şi de alte elemente specifice , în scopulevaluării corecte a veniturilor.De asemenea, s-a avut în vedere cadrul legislativ în vigoare pe anul 2020precum şi gradul de realizare a veniturilor proprii în anii 2018 și 2019.Pentru anul 2020 veniturile bugetului local propuse sunt în cuantum de 771.416mii lei , compuse din :- venituri proprii640.400 mii lei- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat72.370 mii lei- subvenţii de la bugetul de stat şi de la alte bugete31.781 mii lei- sume primite de la Uniunea Europeană26.865 mii leiLa elaborarea bugetului pe anul 2020 s-a avut în vedere şi excedentul anilorprecedenți în sumă de 116.429 mii lei; în conformitate cu normele emise de Directia



Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,nu se utilizează în faza de programare a bugetelor.Cheltuielile bugetului local pentru anul 2020 au destinaţie precisă şi limitată, pecategorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţie.
Page 2

Cheltuielile bugetului local se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv,inclusiv excedentul anilor precedenti.Pentru anul 2020 cheltuielile prognozate în buget sunt în sumă de 887.845 miilei.Repartizarea acestei sume s-a făcut pe următoarele capitole bugetare:- Cap.51 Autorități publice şi acţiuni externe - 123.366 mii lei - 13,89 %- Cap.54 Alte servicii publice generale - 419 mii lei - 0,05 %- Cap.55 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi - 11.800 mii lei - 1,33 %- Cap.61 Ordine publică şi siguranţă naţională - 36.856 mii lei - 4,15 %- Cap.65 Învățământ - 91.224 mii lei - 10,27%- Cap.66 Sănătate - 14.745 mii lei - 1,66%- Cap.67 Cultură, recreere şi religie - 65.039 mii lei - 7,33%- Cap.68 Asigurări şi asistenţă socială - 146.195 mii lei - 16,47%- Cap.70 Servicii şi dez. publică, locuinte, mediu și ape - 122.909 mii lei - 13,84 %- Cap.74 Protectia mediului - 92.729 mii lei - 10,45%- Cap.80 Acțiuni generale ec., comerciale și de muncă - 5.981mii lei - 0,67%- Cap.81 Combustibili şi energie - 59.738 mii lei - 6,73%- Cap.84 Transporturi - 116.844 mii lei - 13,16%Se continuă programele multianuale, aşa cum sunt reabilitarea trameistradale, modernizarea infrastructurii, un amplu program de plantări arbori şimaterial dendrologic, asigurarea serviciului de dezinsecție şi deratizare, achiziția șimontarea de mobilier urban - coşuri de gunoi şi bănci de odihnă în MunicipiulConstanţa şi Stațiunea Mamaia, asigurarea funcţionalităţii serviciului de salvamar.Programele şi acţiunile cu caracter social ocupă o pondere semnificativă încadrul bugetului local. Se continuă cunoscutele acţiuni de asistenţă socială prinacordarea de tichete valorice cu ocazia celor mai importante sărbători religioase,pensionarilor care se încadrează în limitele plafonului de pensie, persoanelor fărăvenituri si persoanelor cu handicap - programul RESPECT, premiile în bani oferite



persoanelor care împlinesc varsta de 80 de ani şi familiilor care aniverseaza 50 dede la căsătorie, persoanelor care implinesc vârsta de 90 de ani şi 100 de ani,rechizite pentru copii şi cadouri pentru copii cu ocazia Crăciunului, ajutoarelepentru încălzirea locuintei cu combustibili solizi şi energie electrică, ajutoare deurgență.Se continuă şi anul acesta programele de gratuităţi pe mijloacele de transportîn comun pentru persoanele cu handicap, veterani şi revoluţionari, pensionari,beneficiari de ajutor social, elevi şi studenti, personal didactic şi nedidactic dinînvăţământul preuniversitar şi universitar, şomeri indemnizați și neindemnizați.Şi în anul 2020 constănţenii vor beneficia de subvenție pentru căldură.Incepând cu anul 2020 cuplurile infertile cărora li s-a diagnosticat o afecţiuneincompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist înobstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilității cuplului vor primisprijin financiar pentru reproducerea umană asistată medical. Obiectivul proiectuluiîl reprezintă creşterea natalităţii în rândul populaţiei, pe raza Municipiului Constanța.În anul 2020 dorim să finanţăm acţiuni artistice, culturale, sportive și detineret cum ar fi: spectacole estivale culturale, festivalul verii, festivalul iernii,revelion 2021, ziua copilului 1 Iunie, zilele municipiului Constanţa, ziuaPensionarului, festivalul etniilor dobrogene - ziua Dobrogei, ziua romilor, finanţareasportului de performanţă.In vederea dezvoltării activităţilor de tineret şi sport se continuă lucrările dereamenajare și reparații la Stadionul Gheorghe Hagi.Şi în anul 2020 în domeniul învăţământului se vor continua lucrările dereabilitare şi modernizare la unităţile de învăţământ. Vom acorda în continuareburse de performanță, sociale, de merit și de studiu elevilor constănțeni.
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Din bugetul local vor fi suportate şi cheltuielile cu organizarea şi desfăşurareacompetiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare şi deasemenea vor fi stimulatifinanciar elevii care au obținut distincţii.Ca obiective de investitii majore în anul 2020 vor fi:



- investiții în drumuri;- reamenajare Pieţele Agroalimentare Tic - Tac şi Pescărus;- amenajare patinoar în Gravity Park;- implementare sistem de supraveghere și înregistrare video, ca măsură desecuritate în Campusul Social Henri Coandă;- amenajare teren de sport în "Tara Piticilor" parc Tăbăcărie;- finalizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea şi consolidarea structurii derezistență a Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru;- continuarea amenajării, reamenajării locurilor de joacă și achiziția de echipamentede joacă;- finalizarea reabilitării și modernizării a 3 creşe din municipiu şi anume Creşa 1, 2 şi5;- racordarea tuturor creşelor la rețeaua de gaze;- lucrări de reparații la Căminul de Persoane Vârsnice;- lucrări de reparații la Creşa nr.18;- lucrări de proiectare, reparații, amenajare a Centrului de persoane fără adăpost SfFilofteia;- reamenajarea pietonală în centrul istoric - etapa 2;- acces şi mobilitatea pietonală în zona centrală;- îmbunătăţirea mobilității între Gara CFR și Stațiune Mamaia;- îmbunătăţirea mobilităţii între zona 1 Mai - Şos. Mangaliei;- repararea și reabilitarea imobilelor ce necesită stoparea proceselor de degradare;- cofinanțare proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată înaria de operare a S.C. RAJA S.A.;- creșterea siguranței în municipiul Constanța - Safe City prin realizarea unui sitemoperational integrat de monitorizare;- sistem de monitorizare video în Stațiunea Mamaia;- elaborarea strategiei energetice a municipiului Constanța în vederea absorbțieistinate reabilitării termice a cât mai multor cladiri publice inspecial instituţii de învăţământ, cultură și sănătate;- achiziția a 300 de module supraterane actionate cu pendulă destinate colectăriiselective a deşeurilor;- finalizarea Registrului spațiilor verzi;- finalizarea plății biletelor la ordin pentru locuințele modulare din Campusul SocialHenri Coandă zona a II a;In conformitate cu art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,"sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând



domeniului privat al unităţilor administrativ teritoriale constituie venituri alebugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetarălocală, numai după încasarea lor".Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat în strictă corelare cuposibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.Bugetul local pe anul 2020 se bazează pe propunerile direcţiilor şi serviciilor dincadrul Primăriei municipiului Constanţa şi reflectă menţinerea în condiţii normale aproiectelor de investiţii realizate în anii anteriori precum şi asigurarea funcţionalităţiiexecutivului, a instituţiilor din subordine şi a asigurării în mod rezonabil a atribuţiilorce revin unității administrativ teritoriale a municipiului Constanţa.
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Primăria Municipiului Constanța desfășoară în acest an procesul deBugetare participativă. Astfel, toți cei care locuiesc, muncesc sau studiază înConstanţa şi au împlinit vârsta de 18 ani au posibilitatea să îşi asume rolul departicipant activ în definirea şi abordarea problemelor oraşului, implicându-se înprocesul Bugetare participativă.În conformitate cu Legea nr. 273/2006, legea finanţelor publice locale, cumodificările şi completările ulterioare, art.39, alin.1 şi 2, legea bugetului de stat peanul 2020 a fost publicată pe data de 06.01.2020 astfel cele 10 zile au expirat șidrept urmare în proiectul de buget pentru anul 2020, la capitolele 65 "Învățământ"şi 68 "Asigurări şi asistenţă socială" - cămine de bătrâni- se regăsesc sumelecheltuite în anul 2019, urmând ca după comunicarea acestora de către DirecţiaGenerală a Finanţelor Publice să modificăm aceste sume.De asemenea în conformitate cu art. 39, alin 3, s-a definitivat proiectul debuget local pentru anul 2020, care se va publica în presa locală sau se va afişa lasediul unităţii administrative teritoriale a municipiului Constanța. Locuitoriimunicipiului Constanța pot depune contestații privind proiectul de buget în termende 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia.DIRECTOR EXECUTIVEC.MARCELA FRIGIOIUSEF SERVICIU FINANCIAR BUGETEC. OANA DOBRE
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JUDETUL:CONSTANTAUnitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTAFormular: ANEXA 1BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLEPE ANUL 2020Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALTOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)00.01771416VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)49.9000.0200.03640400712770636774



364967A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)00.04A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02) 00.050001.0201.02.01(codImpozit pe profit (cod 01.02.01)Impozit pe profit de la agenţi economici ')A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE03.02+04.02)Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici00.06364967230003.0203.02.17Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.182300



Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)04.02362667
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALCote defalcate din impozitul pe venit04.02.01362667Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelorlocale04.02.04Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean04.02.05A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)00.07Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)



05.02Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capitalA3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)05.02.5000.09157850Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.0215785007.02.0107.02.01.0107.02.01.021249003950085400Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03)Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)2495007.02.0207.02.02.0107.02.02.02



930015200Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe terenagricol07.02.02.03450Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru800007.02.0307.02.50Alte impozite si taxe pe proprietateA4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10113157Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)11.0272370Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilordescentralizate la niveluljudețelor11.02.01
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilordescentralizate la nivelulcomunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti11.02.0254911Sume11.02.0511.02.06400011.02.091345912.0212.02.071600Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor localeSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particularsau confesional



acreditatAlte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)Taxe hoteliere-restanteTaxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)Impozit pe spectacoleAlte taxe pe servicii specificeTaxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea deactivitati (cod16.02.02+16.02.03+16.02.50)Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02)Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare15.0215.02.0115.02.50160016.0239187324001970016.02.0216.02.02.0116.02.02.0216.02.0312700



Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare deactivitati16.02.506787800800A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)Alte impozite si taxeC. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)Varsaminte din profitul net al regiilor autonome00.1118.0218.02.5000.1200.1330.0280075996187711877130.02.0121
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTAL1875018750Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publiceVenituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)Venituri din dividende de la alti platitori*)30.02.0530.02.05.3030.02.0830.02.08.02Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societățile cu capital majoritar destat*)30.02.08.03Alte venituri din proprietateVenituri din dobanzi (cod 31.02.03)Alte venituri din dobanziC2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)30.02.5031.02



31.02.0300.1457225Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)33.0235162083082700Venituri din prestari de serviciiContributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in creseContributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor socialContribuția de întreținere a persoanelor asistateTaxe din activitati cadastrale si agriculturaVenituri din despăgubiri33.02.0833.02.1033.02.1233.02.1333.02.2433.02.26Contribuția lunară a părinţilor pentru întreținerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.27300Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri



Contribuții pentru finanțarea Programului "Şcoală după scoală"Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.2833.02.3333.02.50Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)34.0215030Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTAL34.02.5015030Alte venituri din taxe administrative, eliberari permiseAmenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)35.02



850035.02.018500Venituri din amenzi şi alte sancțiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate35.02.01.028500Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe35.02.02Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cuconfiscareapotrivit legii (cod 35.02.03.01)35.02.03Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu35.02.03.01confiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari35.02.50Diverse venituri(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.5 36.02301790)36.02.0136.02.01.01



36.02.058700Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)Venituri din aplicarea prescriptiei extinctiveVarsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publiceTaxe specialeVarsaminte din amortizarea mijloacelor fixeVenituri din ajutoare de stat recuperate2147936.02.0636.02.0736.02.11Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită36.02.14Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismicTaxa de reabilitare termicăContribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică36.02.2236.02.2336.02.31Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare36.02.475
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Buget 2020



PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALAlte venituri36.02.50Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)37.0237.02.01Donatii si sponsorizari **)Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare abugetului local (cu semnulminus)Vărsăminte din secțiunea de funcționareSume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii EuropeneAlte transferuri voluntare37.02.0337.02.0437.02.0537.02.5000.1511. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)



39.0239.02.0139.02.0339.02.04Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publiceVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statuluiVenituri din privatizareVenituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatiloradministrativ-teritoriale**)Depozite speciale pentru constructii de locuinteIII. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)39.02.0739.02.1000.16încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)40.02încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi serviciipublice de interes localsau a unor activități finanţate integral din venituri proprii40.02.06încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridiceîmprumuturi temporare din trezoreria statului **)Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă alesecțiunii defuncționare**)40.02.0740.02.10



40.02.11
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALSume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă alesecțiunii dedezvoltare**)40.02.13Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secțiunii dedezvoltare**)40.02.14Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)40.02.16Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secțiunii defuncționare**)40.02.1840.02.50încasări din rambursarea altor împrumuturi acordateAlte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14)



41,0241.02.05Disponibilităţi rezervate pentru plăți ale unităților de învăţământ special şi a altor instituţiipublice de peraza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitateaconsiliuljudețean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02)41.0Disponibilităţi rezervate pentru plăți ale unităților de învăţământ special şi a altor instituţiipublice depe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoarăactivitateaconsiliul județean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru secţiunea defuncţionare**)Disponibilităţi rezervate pentru plăți ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţiipublice dede 41.02.05.02pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoarăactivitateaconsiliul Judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru secțiunea dedezvoltare**)41.02.14Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi InvestițiiIV. SUBVENTII (cod 00.18)00.1731781SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18



31781
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALSubventii de la bugetul de stat (cod42.02.01 +42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79)42.0231781Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02)42.02.01Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare42.02.01.0142.02.01.02Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzareacertificatelor deemisii de gaze cu efect de serăPlanuri si regulamente de urbanism



42.02.05Finanțarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cudestinație de locuinţă42.02.10Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12Subvenții pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire aapelor42.02.1342.02.14Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învăţământ preuniversitar42.02.15Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor însănătate(cod42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)42.02.160Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicaleşiechipamentelor de comunicații în urgenţă în sănătate42.02.16.01Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitaleînsănătate



42.02.16.02Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii însănătate42.02.16.03
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALSubvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentrufinanţarea investițiilorîn sănătate (cod42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)42.02.1842.02. 18.01Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentrufinanţareaaparaturii medicale şi echipamentelor de comunicații în urgenţă în sănătateSubvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentrufinanţareareparațiilor capitale în sănătateSubvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentrufinanţarea altorinvestiții în sănătate42.02.18.02



42.02.18.03Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulariiproiectelor finantate dinfonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)42.02.20Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicapSubventii primite din Fondul de Interventie**)Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.2142.02.2842.02.29Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri42.02.3448Subvenții din bugetul de stat pentru finanţarea unităților de asistenţă medico-sociale42.02.35Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor deinvestitii in turism42.02.40Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.4113518Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA



42.02.42Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul SocialEuropean42.02.45Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national(42.02.51.01+42.02.51.02)42.02.51Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interesnational,destinate sectiunii de functionare a bugetului local42.02.51.01
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interesnational,destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local42.02.51.02Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutiipublice de asistentasociala si unitati de asistenta medico-sociale



42.02.52Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe42.02.54Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale42.02.55Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare42.02.62Finanţarea Programului Național de Dezvoltare Locală42.02.651426042.02.66Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile desănătate publicăSubvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gazecu efect de serăpentru finanțarea proiectelor de investiții42.02.67Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulăriiproiectelor finanţate dinfonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)42.02.693955



Subvenții pentru realizarea activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare adeşeurilor deorigine animală42.02.73Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare42.02.77Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol (cod42.02.79.01 +42.02.79.02)42.02.79Subvenții pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentrusectiunea defuncționare42.02.79.01
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALSubvenții pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentrusectiunea dedezvoltare42.02.79.02



Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.31+43.02.34+43.02.39)43.02Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.01Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţareaprogramelorpentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca43.02.0443.02.07Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentrupersoanele cuhandicapSubvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii deextremădificultate **)43.02.08Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati43.02.2043.02.2143.02.23Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate ImobiliarăSubvenții primite din bugetul judeţului pentru clasele de învățământ special organizate încadrul unitățilorde învățământ de masăSubvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învăţământ de masă organizate înunităţile deînvățământ special



43.02.24Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cucerințeeducaționale speciale integrați în învăţământul de masă43.02.30Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)43.02.31Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică dincadrulProgramului național de cadastru şi carte funciară43.02.34
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALSubvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere ( cod43.02.39.01+43.02.39.02)43.02.39Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea defuncționare 43.02.39.01



Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea dedezvoltare 43.02.39.02Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)45.02Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)45.02.01Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriCorecții financiare45.02.01.0245.02.01.04Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)45.02.02Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriCorecții financiareFondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)45.02.02.0245.02.02.0445.02.0345.02.03.0245.02.03.0445.02.04Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriCorecții financiare



Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04)*) ^)Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareCorecţii financiare45.02.04.0145.02.04.0245.02.04.0345.02.04.04Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)45.02.05Sume primite în contul plăților efectuate în anii anterioriCorecţii financiare45.02.05.0245.02.05.0412
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTAL



Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)45.02.0745.02.07.0145.02.07.0245.02.07.0345.02.07.0445.02.0845.02.08.0145.02.08.0245.02.08.0345.02.08.0445.02.15Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareCorecţii financiareInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod45.02.08.01 +45.02.08.02 +45.02.08.03+45.02.08.04)*)Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareCorecții financiarePrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareCorecții financiare



Alte facilitati si instrumente postaderare (cod45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareCorecții financiare45.02.15.0145.02.15.0245.02.15.0345.02.15.0445.02.1645.02.16.0145.02.16.0245.02.16.0345.02.16.04Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02. 17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)45.02.17Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareCorecții financiareMecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 +45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04)*)45.02.17.0145.02.17.0245.02.17.0345.02.17.0445.02.18Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareCorecţii financiare45.02.18.0245.02.18.0345.02.18.04Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice sisociale in cadrulUniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01 +45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)45.02.1945.02.19.0145.02.19.0245.02.19.0345.02.19.0445.02.2045.02.20.0145.02.20.0245.02.20.0345.02.20.04Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent



Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinantareCorecţii financiareAsistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod45.02.20.01 +45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareCorecții financiareFondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)Sume primite în contul plăților efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareCorecții financiareAlte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operationalefinanţate în cadrulobiectivului convergențăAlte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționalefinanţate dincadrul financiar 2014-202045.02.2145.02.21.0145.02.21.0245.02.21.0345.02.21.0446.0246.02.0346.02.04



Sume în curs de distribuire47.02Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire47.02.04Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferentecadrului financiar2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)48.0226865
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALFondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)48.02.012039520395Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori



PrefinanţareFondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)48.02.01.0148.02.01.0248.02.01.0348.02.0255635563Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareFondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 +48.02.03.02+48.02.03.03)Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţare48.02.02.0148.02.02.0248.02.02.0348.02.0348.02.03.0148.02.03.0248.02.03.03Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)48.02.0448.02.04.0148.02.04.0248.02.04.03



48.02.05Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareFondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) (cod48.02.05.01 +48.02.05.02+48.02.05.03)Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareInstrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)48.02.05.0148.02.05.0248.02.05.0348.02.11Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţare48.02.11.0148.02.11.0248.02.11.03Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02. 12.02+48.02. 12.03)48.02.12796Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţare48.02.12.01



48.02.12.0248.02.12.03796
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Buget 2020PREVEDERIANUALEDENUMIREA INDICATORILORCod indicatorTOTALAlte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod48.02.15.01+48.02.15.02)48.02.15111111Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.15.0148.02.15.021Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)48.02.19



48.02.19.0148.02.19.0248.02.19.0348.02.19.0448.02.32Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriPrefinanţareSume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităţilorfondurilorexterne nerambursabileFondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul EconomicEuropean și Norvegian2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)Sume primite în contul plăților efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriAsistenţă tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European şiNorvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curentSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriVENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) -TOTALVENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)48.02.32.0148.02.32.0248.02.3348.02.33.0148.02.33.02



00.01 SF72633649.9000.0264040071277000.03636774A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)00.04364967A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02) 00.0501.02Impozit pe profit (cod 01.02.01)Impozit pe profit de la agenţi economici ")01.02.0116


