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VENITURI

Apartine 
bugetului: **

Clasificatia in vigoare conform OMF nr.1394/1995 cu 
modificarile ulterioare

Capitol     
Subcapitol  
Paragraf Clasificatia aprobata incepand cu anul 2006, prin Ordinul MFP nr.1954/2005

Apartine 
bugetului: **

VENITURI VENITURI 
I VENITURI CURENTE I VENITURI CURENTE
A VENITURI FISCALE A VENITURI FISCALE

A1 IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 
A11 . IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 01,02

01,02 01.02. IMPOZITUL PE PROFIT 01.02 Impozit pe profit 01,02
01,02 01.02.01 Impozit pe profit de la  agentii economici *)  01.02.01 Impozit pe profit de la  agentii economici *) 01,02

01,02 A12 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 01,02
01,02 31.02 Cote si sume  defalcate din impozitul pe venit 04.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 01,02
01,02 31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 01,02
02 31.02.03 Sume alocate de  consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 Sume alocate de  consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 02

ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 01,02
05.02 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice

01,02,04,06 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 05.02.50       Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital 01,02,03,04

02 03.02.30 Alte impozite si taxe de la populatie

01,02 A2 06.02 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                              - Restante anii anteriori - 01,02
01,o2 32.02 Cote defalcate din impozitul pe salarii       - Restante anii anteriori - 06.02.02 Cote defalcate din impozitul pe salarii        - Restante anii anteriori - 02

TABEL DE TRANSPUNERE
CLASIFICATIA  INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LOCALE
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bugetului: **

Clasificatia in vigoare conform OMF nr.1394/1995 cu 
modificarile ulterioare

Capitol     
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Apartine 
bugetului: **

A3 07.02 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 02
07.02.01 Impozit pe cladiri 02

02 05.02.01 Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice   *) 02
02 03.02.02 Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la persoane juridice  *) 02

07.02.02 Impozit pe terenuri 02
02 05.02.02 Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice  *) 02
02 03.02.09 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice  *) 02

02 08.02.06
Impozitul pe terenul din extravilan  - Inclusiv restante ani anteriori din impozitul pe 
terenul agricol - 07.02.02.03 Impozitul pe terenul din extravilan   *) - Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol - 02

17.02.10 Taxe judiciare de timbru  07.02.03 02,01

02 17.02.12 Taxe de timbru pentru activitatea notariala (taxe pe vanzari imobiliare, mostenire…)  

02 04.02 Taxa pe teren - La bugetele locale restante din anii anteriori - 07.02.50 Alte impozite si taxe  pe proprietate 02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 01,02

11.02 Sume defalcate din TVA 01,02

01,02 33.02.01  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat, creşe, centrele judeţene şi locale de consultanţă agricolă 
precum şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului ????? 11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor şi Municipiului Bucureşti 01,02

01,02 33.02.07
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea serviciilor comunitare 
de evidenţă a persoanelor

01,02 33.02.06
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ajutor social şi ajutor pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri   (??????) 11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti 01,02

01,02 33.02.02
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice 
livrate populatiei 11.02.03 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei 01,02

01,02 33.02.03
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea, 
şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 11.02.04

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a 
energiei termice 01,02

01,02 33.02.04 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 01,02

01,02 33.02.05
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de 
protectie a persoanelor cu handicap, cultura ,culte si echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru  echilibrarea bugetelor locale 01,02

12.02 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 01,02,10
02 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte (taxa hoteliera) 12.02.07       Taxe hoteliere 02

15.02 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 02,01
02 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 15.02.01 Impozit pe spectacole 02

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice 02,01

16.02 01,02,10

16.02.02 Taxa asupra  mijloacelor de transport 02
02 08.02.05 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.01 Taxa asupra  mijloacelor de transport detinute de persoane fizice  *) 02
02 03.02.03 Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.02 Taxa asupra  mijloacelor de transport detinute de persoane juridice  *) 02

01,02,03 17.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 01,02,10

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA  DE  
ACTIVITATI

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru  

TranspVenit_anexa2.xls Pagina 2



Apartine 
bugetului: **
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Apartine 
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"01,02,03 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 01,02,10
"01,02,03 21.02.30  Alte venituri de la institutiile publice
01,02, 08.02.30 Alte incasari din impozite directe
01 A6 18.02 ALTE IMPOZITE SI  TAXE FISCALE 01,02,10

17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 18.02.50 Alte impozite si  taxe 01,02,10
02 02

C VENITURI NEFISCALE

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE
01,02,03,04,05,06,
10

30.02 Venituri din proprietate
01,02,03 20.02. VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 30.02.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 01,02,10
01,02,03,04,06,10,
16  22.02.05 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 30.02.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

01,02,03,04,05,06,
10,10

01,02,03,16  22.02.07   Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 01,02,05,10

01,02,03 22.02.19 Venituri din dividende 30.02.08 Venituri din dividende 01,02,10
30.02.50 Alte venituri din proprietate 01,02,03,04,05,06,

31.02 Venituri din dobanzi 01,02,04,05,08,0

01,02, 03,10, 30 22.02.09 Venituri din dobanzi 31.02.03 Alte venituri din dobanzi
01,02,04,05,08,0
9,10

01,02,03,10,30 22.02.30  Incasari din alte surse (partea de venituri din dobanzi)

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

33.02 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 01,02,03,,05,06,10

"01,02,03,08 21.02.20 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 Venituri din prestari de servicii
01,02,03,04,05,06,
10

"02 21.02.07
Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in 
sectorul vegetal-servicii publice de protectie a plantelor 01,02,10

"02 21.02.11
Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in 
crese 33.02.10 Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 02

02 21.02.14 Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social 33.02.12 Contributia  persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 02
"02 21.02.15 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 02

"02 21.02.09 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 02

"02 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 02

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
01,02,03,04,05,06,
10

01,02,03 34.02 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE
"02 17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 02

10
34.02.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 01,02,10

02 17.02.12 Taxe de timbru pentru activitatea notariala (autentificari, legalizari…)

Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
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Clasificatia in vigoare conform OMF nr.1394/1995 cu 
modificarile ulterioare

Capitol     
Subcapitol  
Paragraf Clasificatia aprobata incepand cu anul 2006, prin Ordinul MFP nr.1954/2005

Apartine 
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35.02 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI
01,02,03,04,05,06,
10

"01,02,03,06 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
01,02,03,04,05,06,
10

02 03.02.30 Alte impozite si taxe de la populatie
"02 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 02

"01,02 22.02.08  
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si 
taxe 35.02.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe 01,02

"01,02 22.02.12 
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate 
odata cu confiscarea potrivit legii 35.02.03 01,02

35.02.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 01,02,03,04,05,06,
"01,02,03 36.02 DIVERSE VENITURI 

"01,02,03 21.02.12 Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 36.02.05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 01,02,03

01,02 22.02.24 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din ajutoare de stat recuperate 01,02
"01,02,03,04,06,10, 22.02.30 Incasari din alte surse 36.02.50 Alte venituri
"01,02,03 21.02.30  Alte venituri de la institutiile publice

"02 22.02.17
Venituri realizate din administrarea  sau  valorificarea bunurilor fostelor cooperative 
agricole de productie

37.02 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE

01,02,03, 04,06,16 40.02.01 Donatii si sponsorizari 37.02.01 Donatii si sponsorizari 01,02,03,04,05,10
37.02.50 Alte transferuri voluntare

II       VENITURI DIN CAPITAL                    
01,02,03 30.02 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 39.02 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 01,02,10
01,02,03 30.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 01,02,10
02 30.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
02,03 30.02.04 Venituri din privatizare    39.02.04 Venituri din privatizare 02,10
02 30.02.10 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 02

IMPRUMUTURI III OPERATIUNI FINANCIARE 

"01,02,03,04,06 42.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 40.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 01,01,04,10

"02 42.02.13
Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si 
servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 40.02.06 02

"02,04 42.02.17
Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si  
administrate prin agentii de credit 40.02.07 Incasari din rambursarea microcreditelor  de la persoane fizice si juridice 01,02,04

"02,06 45.02.02   Imprumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 Imprumuturi temporare din trezoreria statului *) 02

"02 46.02
SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR 
TEMPORARE DE CASĂ 40.02.11 Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa *) 02

40.02.50 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 01,02,04,10

IV SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 02,03,04,05,06
42.02 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 02,03,04,05,06
A.. DE CAPITAL

"02 37.02.02
Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi 
electrice  de termoficare 42.02.01 Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 02

"02 37.02.03
Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi 
externe 42.02.03 Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe 02

"02 37.02.12 Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 42.02.04 Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  confiscarea potrivit legii

Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local 
sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii
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"02 37.02.11
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii  
planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 42.02.05 Subventii primite de bugetele locale pentru  planuri si  regulamente de urbanism 02

"02 37.02.08

Subventii primite de bugetele locale  pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru 
străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de 
locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane 42.02.06 02

"02 37.02.05
Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea studiilor de fezabilitate aferente 
proiectelor SAPARD 42.02.07 02

"02 37.02.14
Subvenţii primite pentru finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi 
alimentare cu apă a satelor 42.02.09 Subvenţii primite pentru finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor

"02 37.02.15
Subvenţii primite pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă 42.02.10

B. CURENTE

"02 37.02.09
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor 
cu handicap 42.02.21 Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 02

"02 37.02.13 Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28 Subventii primite din Fondul de Interventie
"02 37.02.16 Subvenţii primite pentru lucrările de cadastru imobiliar 42.02.29 Subvenţii primite pentru lucrările de cadastru imobiliar 02

43.02 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 02,05

"02 39.02.04
Subventii primite de  la  bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi 
pentru protectia copilului 43.02.01 Subventii primite de  la  bugetele consiliilor judetene pentru pentru protectia copilului 02

"02 39.02.02
Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj  pentru finanţarea programelor 
pentru ocuparea temporară a forţei de muncă 43.02.04 Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru   02

ocuparea temporară a fortei de munca

02 39.02.03
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru 
persoanele cu handicap 43.02.07 Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 02

02 39.02.05
Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii 
de extremă dificultate 43.02.08 Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii de extremă dificultate 02

*_) Detalierea se face numai in executie *_) Detalierea se face numai in executie
**) Se regaseste in: **) Se regaseste in:

I Clasificatia indicatorilor privind finantele publice I Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
1 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat 1 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat
2  Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetelelor locale 2 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetelelor locale

3
Clasificatia indicatorilor bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii 3 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat

4 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat 4 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor  pentru somaj
6  Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor  pentru somaj 5 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate
8 Clasificatia indicatorilor activitatilor finantate integral  din venituri proprii 6 Clasificatia cheltuielilor din credite externe

10 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului trezoreriei statulu 7 Clasificatia cheltuielilor din credite interne 
14 Clasificatia intrarilor de credite externe 8 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor  fondurilor externe nerambursabile
15 Clasificatia imprumuturilor interne 9 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului trezoreriei statulu

16
Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurări 
sociale de sănătate 10

Clasificatia indicatorilor bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri
proprii

30 Clasificatia fondurilor externe nerambursabile 11 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara  bugetelor locale
31 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara  bugetelor locale

Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

Subvenţii primite pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu 
destinaţie de locuinţă

Subventii primite de bugetele locale   pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de 
cvartale de locuinţe noi
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