
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ                                                                     
ORASUL COMANESTI

cod 24                                                                                                                            - lei –
DENUMIREA 

INDICATORILOR
Cod 

indicator
Nr. rând Prevederi  

anuale
Realizat

I. COMUNE
VENITURI TOTAL 102 1

Venituri proprii 4802 2
1. Venituri curente, din care: 202 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

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 37.02.05 151

- Alte transferuri voluntare 37.02.50 16
2. Venituri din capital 390002 17

3. Încasări din rambursarea 

împrumuturilor acordate, din care:
40.02 18

L0CALE PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
VENITURI,  CHELTUIELI  ŞI  EXCEDENTE ALE BUGETELOR

la 31.12.2014



DENUMIREA 
INDICATORILOR

Cod 
indicator

Nr. rând Prevederi  
anuale

Realizat

- 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

Incasari din rambursarea 
microcreditelor de la persoane 

fizice si juridice
40.02.07 191

- Împrumuturi temporare din 
trezoreria statului 40.02.10 20

- Sume din fondul de rulment 
pentru acoperirea golurilor 

temporare de casă
40.02.11 21

Sume din excedentul anului 
precedent pt.acoperirea golurilor 

temporare de casa ale sec.de 
dezvoltare

40.02.13 21,1

Sume din excedentul bugetului 
local utilizate pentru finantarea 

cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare 

40.02.14 21,2

Sume primite in cadrul 
mecanismului decontarii cererilor 

de plata
40.02.16 21,3

Incasari din rambursarea altor 
imprumuturi 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 FEN postaderare in 
contul platilor efectuate si 

prefinantari 
45.02 241

CHELTUIELI TOTAL 5002 25
Excedent 98.02 26

Deficit 99.02 27
II. ORAŞE

VENITURI TOTAL 000102 29 88.408.588 40.040.554
Venituri proprii 4802 30 13.742.000 13.603.558

1. Venituri curente, din care: 000202 31 29.679.740 29.182.891
a) Cote şi sume defalcate din 

impozitul pe venit 04.02 32 6.020.200 6.018.501

- Cote defalcate din impozitul pe 
venit 04.02.01 33 5.334.200 5.334.109

- Sume alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit  

pentru echilibrarea bugetelor 
locale

04.02.04 34 686.000 684.392

b) Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată 11.02 35 15.803.000 15.472.827

 - Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 

11.02.01 36



DENUMIREA 
INDICATORILOR

Cod 
indicator

Nr. rând Prevederi  
anuale

Realizat

- Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi sectoarelor Municipiului 

Bucureşti 

11.02.02 37 15.174.000 14.843.827

- 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 40 629.000 629.000

- Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată  pentru  
programul de dezvoltare a 

infrastructurii şi a bazelor sportive 
din spatiul rural 

11.02.07 41

c) Transferuri voluntare, altele 
decât subvenţiile 37.02 42 136.640 108.463

- Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 43 136.640 108.463
Sume primite din Fondul de 

Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 431

- Alte transferuri voluntare 37.02.50 44
2. Venituri din capital 390002 45 1.900 1.957
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

Incasari din rambursarea 
microcreditelor de la persoane 

fizice si juridice
40.02.07 471

- Imprumuturi temporare din 
trezoreria statului 40.02.10 48

- Sume din fondul de rulment 
pentru acoperirea golurilor 

temporare de casă
40.02.11 49

Sume din excedentul anului 
precedent pt.acoperirea golurilor 

temporare de casa ale sec.de 
dezvoltare

40.02.13 49,1

Sume din excedentul bugetului 
local utilizate pentru finantarea 

cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare 

40.02.14 49,2

Sume primite in cadrul 
mecanismului decontarii cererilor 

de plata
40.02.16 49,3

Incasari din rambursarea altor 
imprumuturi acordate

40.02.50 49,4

4. Subvenţii de la alte nivele ale 
administraţiei publice 42.00.02 50 20.210.108 4.066.441

- Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 51 20.210.108 4.066.441
- Subvenţii de la alte administraţii 43.02 52



DENUMIREA 
INDICATORILOR

Cod 
indicator

Nr. rând Prevederi  
anuale

Realizat

5. Sume FEN postaderare in 
contul platilor efectuate si 
prefinantari 

45.02 521 38.516.840 6.789.265

CHELTUIELI TOTAL 5002 53 93.966.441 37.008.467
Excedent 98.02 54 -5.557.853 3.032.087

Deficit 99.02 55
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

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 37.02.05 711

- 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



DENUMIREA 
INDICATORILOR

Cod 
indicator

Nr. rând Prevederi  
anuale

Realizat

Incasari din rambursarea 
microcreditelor de la persoane 

fizice si juridice
40.02.07 751

- Împrumuturi temporare din 
trezoreria statului 40.02.10 76

- Sume din fondul de rulment 
pentru acoperirea golurilor 

temporare de casă
40.02.11 77

Sume din excedentul anului 
precedent pt.acoperirea golurilor 

temporare de casa ale sec.de 
dezvoltare

40.02.13 77,1

Sume din excedentul bugetului 
local utilizate pentru finantarea 

cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare 

40.02.14 77,2

Sume primite in cadrul 
mecanismului decontarii cererilor 

de plata
40.02.16 77,3

Incasari din rambursarea altor 
imprumuturi 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 FEN postaderare in 
contul platilor efectuate si 

prefinantari 
45.02 801

CHELTUIELI TOTAL 5002 81
Excedent 98.02 82

Deficit 99.02 83
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



DENUMIREA 
INDICATORILOR

Cod 
indicator

Nr. rând Prevederi  
anuale

Realizat

- 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 37.02.05 981

- 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

Incasari din rambursarea 
microcreditelor de la persoane 

fizice si juridice
40.02.07 1021

- Împrumuturi temporare din 
trezoreria statului 40.02.10 103

- Sume din fondul de rulment 
pentru acoperirea golurilor 

temporare de casă
40.02.11 104

Sume din excedentul anului 
precedent pt.acoperirea golurilor 

temporare de casa ale sec.de 
40.02.13 104,1

Sume din excedentul bugetului 
local utilizate pentru finantarea 

cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare 

40.02.14 104,2

Sume primite in cadrul 
mecanismului decontarii cererilor 

de plata
40.02.16 104,3

Incasari din rambursarea altor 
imprumuturi 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 FEN postaderare in 
contul platilor efectuate si 

prefinantari 
45.02 1071

CHELTUIELI TOTAL 5002 108
Excedent 98.02 109

Deficit 99.02 110
CORELAŢII

VENITURI TOTAL 000102 112 88.408.588 40.040.554
Venituri proprii 4802 113 13.742.000 13.603.558

1. Venituri curente, din care: 000202 114 29.679.740 29.182.891
a) Cote şi sume defalcate din 

impozitul pe venit 04.02 115 6.020.200 6.018.501

- Cote defalcate din impozitul pe 
venit

04.02.01 116 5.334.200 5.334.109



DENUMIREA 
INDICATORILOR

Cod 
indicator

Nr. rând Prevederi  
anuale

Realizat

- Sume alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor 
locale

04.02.04 117 686.000 684.392

b) Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată 11.02 118 15.803.000 15.472.827

 - Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 

11.02.01 119

- Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor  şi Municipiului 

Bucureşti 

11.02.02 120 15.174.000 14.843.827

- Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05 122

- Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată  pentru  

echilibrarea bugetelor locale
11.02.06 123 629.000 629.000

- 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

c) Transferuri voluntare, altele 
decât subvenţiile 37.02 125 136.640 108.463

- Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 126 136.640 108.463
Sume primite din Fondul de 

Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 1261

- Alte transferuri voluntare 37.02.50 127 0 0
2. Venituri din capital 390002 128 1.900 1.957

3. Încasări din rambursarea 

împrumuturilor acordate, din care:
40.02 129

- 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

Incasari din rambursarea 
microcreditelor de la persoane 

fizice si juridice
40.02.07 1301

- Împrumuturi temporare din 
trezoreria statului 40.02.10 131

- Sume din fondul de rulment 
pentru acoperirea golurilor 

temporare de casă
40.02.11 132

Sume din excedentul anului 
precedent pt.acoperirea golurilor 

temporare de casa ale sec.de 
40.02.13 132,1

Sume din excedentul bugetului 
local utilizate pentru finantarea 

cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare 

40.02.14 132,2



DENUMIREA 
INDICATORILOR

Cod 
indicator

Nr. rând Prevederi  
anuale

Realizat

Sume primite in cadrul 
mecanismului decontarii cererilor 

de plata
40.02.16 132,3

Incasari din rambursarea altor 
imprumuturi acordate

40.02.50 132,4

4. Subvenţii de la alte nivele ale 
administraţiei publice 42.00.02 133 20.210.108 4.066.441

- Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 134 20.210.108 4.066.441
- Subvenţii de la alte administraţii 43.02 135 0 0

5. Sume FEN postaderare in 
contul platilor efectuate si 

prefinantari 
45.02 1351 38.516.840 6.789.265

CHELTUIELI TOTAL 5002 136 93.966.441 37.008.467
Excedent 98.02 137 -5.557.853 3.032.087

Deficit 99.02 138


