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JUDE UL:____________
Unitatea administrativ-teritorial :____________
Formular:   11/02

 - mii lei -

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 807,05 288,61 252,17 140 126,27

I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 807,05 288,61 252,17 140 126,27

A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10

Impozit pe spectacole 15.10.01
C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 492,92 206,61 174,17 61,9 50,27

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 80,2 23,6 22,6 17 17

Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 80,2 23,6 22,6 17 17

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 80,2 23,6 22,6 17 17

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09
Alte venituri din proprietate 30.10.50

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 412,75 183,01 151,57 44,9 33,27

33.10 354,95 155,51 141,57 37 20,87

Taxe si alte venituri in  înv mânt 33.10.05 84,45 25,51 21,47 17 20,47

Venituri din prest ri de servicii 33.10.08 270,5 130 120,1 20 0,4

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 33.10.17
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 33.10.30

33.10.31
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 57,8 27,5 10 7,9 12,4

Alte venituri 36.10.50 57,8 27,5 10 7,9 12,4

Transferuri voluntare, altele decât subven iile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10
Dona ii i sponsoriz ri 37.10.01
V rs minte din sectiunea de func ionare pentru finan area sec iunii  de dezvoltare a bugetului local 37.10.03
V rs minte din sec iunea de func ionare 37.10.04
Alte transferuri voluntare 37.10.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01
Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITU IILOR PUBLICE I ACTIVIT ILOR FINAN ATE INTEGRAL SAU PAR IAL DIN VENITURI PROPRII   
DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod                    

indicator
TOTAL  AN Trim I Trim II Trim III Trim IV

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 
Sanatatii
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D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod                    

indicator
TOTAL  AN Trim I Trim II Trim III Trim IV

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 314,1 82 78 78,1 76

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 42.10

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11

42.10.39

42.10.43
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17) 43.10 314,1 82 78 78,1 76

Subven ii pentru institu ii publice 43.10.09 314,1 82 78 78,1 76

43.10.10
Subven ii din bugetele locale pentru finan area  cheltuielilor de capital din domeniul s n t ii 43.10.14

43.10.15

43.10.16

Sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area aparaturii medicale i echipamentelor de 
comunica ii în urgen în s n tate 43.10.16.01

Sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area repara iilor capitale în s n tate 43.10.16.02

Sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area altor investi ii în s n tate 43.10.16.03

43.10.17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area aparaturii medicale 
i echipamentelor de comunica ii în urgen în s n tate 43.10.17.01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area repara iilor capitale 
în s n tate 43.10.17.02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area altor investi ii în 
s n tate 43.10.17.03

45.10
45.10.01

Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.01.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.01.02
Prefinan are 45.10.01.03

45.10.02
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.02.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.02.02
Prefinan are 45.10.02.03

45.10.03
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.03.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.03.02
Prefinan are 45.10.03.03

45.10.04
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.04.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.04.02
Prefinan are 45.10.04.03

45.10.05
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.05.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.05.02
Prefinan are 45.10.05.03

45.10.07
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.07.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.07.02
Prefinan are 45.10.07.03

Subven ii din bugetele locale pentru finan area cheltuielilor curente din domeniul s n t ii 

Subven ii din bugetul local pentru finan area camerelor agricole

Sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area investi iilor în s n tate (cod 
43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

Sume din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area investi iilor în s n tate (cod 
43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 
finantate din FEN postaderare

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor 
FEGA implementate de APIA

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari  (cod 45.10.01 la 45.10.05 
+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)
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D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod                    

indicator
TOTAL  AN Trim I Trim II Trim III Trim IV

45.10.08
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.08.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.08.02
Prefinan are 45.10.08.03

45.10.15
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.15.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.15.02
Prefinan are 45.10.15.03

45.10.16
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.16.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.16.02
Prefinan are 45.10.16.03

45.10.17
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.17.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.17.02
Sume primite în avans 45.10.17.03

45.10.18
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.18.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.18.02
Sume primite în avans 45.10.18.03

VENITURILE SEC IUNII DE FUNC IONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 
I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02
A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10

Impozit pe spectacole 15.10.01
C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13
Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05
Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09
Alte venituri din proprietate 30.10.50

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14

33.10
Taxe si alte venituri in  înv mânt 33.10.05
Venituri din prest ri de servicii 33.10.08
Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 33.10.17
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 33.10.30

33.10.31
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50

Programul Norvegian pentru Cre tere Economic i Dezvoltare Durabil (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 
Sanatatii

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)
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D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod                    

indicator
TOTAL  AN Trim I Trim II Trim III Trim IV

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10
Alte venituri 36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subven iile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10
Dona ii i sponsoriz ri 37.10.01

37.10.03
Alte transferuri voluntare 37.10.50

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) 00.18
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) 42.10

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11

42.10.43
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10

Subven ii pentru institu ii publice 43.10.09
43.10.10
43.10.15

00.01 
C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14
Transferuri voluntare, altele decât subven iile (cod 37.10.04) 37.10

37.10.04

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01
Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39) 42.10

42.10.39

43.10
Subven ii din bugetele locale pentru finan area  cheltuielilor de capital din domeniul s n t ii 43.10.14

43.10.16

Sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area aparaturii medicale i echipamentelor de 
comunica ii în urgen în s n tate 43.10.16.01

Sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area repara iilor capitale în s n tate 43.10.16.02

Sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area altor investi ii în s n tate 43.10.16.03

43.10.17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area aparaturii medicale 
i echipamentelor de comunica ii în urgen în s n tate 43.10.17.01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area repara iilor capitale 
în s n tate 43.10.17.02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area altor investi ii în 
s n tate 43.10.17.03

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

V rs minte din sectiunea de func ionare pentru finan area sec iunii  de dezvoltare a bugetului local ( evidentiate cu 
semnul minus)

Sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area investi iilor în s n tate (cod 
43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

Subven ii din bugetul local pentru finan area camerelor agricole

VENITURILE SEC IUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

V rs minte din sec iunea de func ionare 

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor 
FEGA implementate de APIA

Subven ii din bugetele locale pentru finan area cheltuielilor curente din domeniul s n t ii 

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 
finantate din FEN postaderare

Sume din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area investi iilor în s n tate (cod 
43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)
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D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod                    

indicator
TOTAL  AN Trim I Trim II Trim III Trim IV

45.10
45.10.01

Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.01.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.01.02
Prefinan are 45.10.01.03

45.10.02
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.02.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.02.02
Prefinan are 45.10.02.03

45.10.03
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.03.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.03.02
Prefinan are 45.10.03.03

45.10.04
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.04.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.04.02
Prefinan are 45.10.04.03

45.10.05
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.05.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.05.02
Prefinan are 45.10.05.03

45.10.07
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.07.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.07.02
Prefinan are 45.10.07.03

45.10.08
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.08.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.08.02
Prefinan are 45.10.08.03

45.10.15
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.15.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.15.02
Prefinan are 45.10.15.03

45.10.16
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.16.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.16.02
Prefinan are 45.10.16.03

45.10.17
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.17.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.17.02
Sume primite în avans 45.10.17.03

45.10.18
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 45.10.18.01
Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 45.10.18.02
Sume primite în avans 45.10.18.03

Programul Norvegian pentru Cre tere Economic i Dezvoltare Durabil (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari  (cod 45.10.01 la 45.10.05 
+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)
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