LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015
a bugetului de stat pe anul 2016

CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2016 veniturile pe capitole şi
subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat,
bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor
externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2016
…………………………………………………..
SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2016
ART. 4
(1) Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 18.693,9 milioane lei sume defalcate pentru
bugetele locale, din care:
a) 2.621,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor,
potrivit anexei nr. 4;
b) 13.389,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
c) 350,0 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,
prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie
de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după
consultarea primarilor;
d) 2.228,1 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor, astfel:
1. suma de 1.854,0 milioane lei repartizată pe judeţe potrivit anexei nr. 7 se repartizează pe
unităţi administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (2)-(4);
2. suma de 374,1 milioane lei se alocă unor unităţi administrativ-teritoriale potrivit anexei nr.
8, în scopul achitării ratelor de capital pe anul 2016 aferente împrumuturilor contractate de
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, în baza Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor
arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr.
37/2011, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri
pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor
acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare;
e) 105,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional
acreditat, potrivit anexei nr. 9.
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(2) În anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2)-(4) şi (9) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat şi din cota de 18,5%
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează pe unităţi
administrativ-teritoriale, astfel:
a) 27% pentru bugetul judeţului;
b) 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel:
b1) 20% din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului judeţean pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în
baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările
şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea
unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului general al
direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor
publice, instituţiei prefectului, consiliilor locale din judeţ şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice;
b2) 20% din sumă se repartizează în funcţie de ponderea suprafeţei intravilane în totalul
suprafeţei intravilane din judeţ;
b3) 60% din sumă se repartizează în etape succesive comunelor, oraşelor şi municipiilor care
au o medie a impozitului pe venit pe locuitor mai mică decât media pe judeţ, în vederea egalizării
mediilor individuale, după formula pusă la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice în
termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează prin decizie a directorului general al direcţiei
generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice şi se
comunică prefectului, consiliului judeţean şi consiliilor locale din judeţ şi Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(4) Datele utilizate în calculele prevăzute în prezentul articol, respectiv populaţia, suprafaţa
intravilană şi impozitul pe venit, sunt cele comunicate de instituţiile abilitate, respectiv cele
raportate de către unităţile administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2014.
ART. 5
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), sunt
destinate:
a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu
handicap;
b) finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
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c) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de
fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în
şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale
aprobate potrivit legii;
d) finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
e) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
g) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea
consiliilor judeţene;
h) finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de
masă, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor
minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
(2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de
cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), sunt
destinate:
a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de
cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare;
b) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin.
(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri,
pentru beneficiarii de ajutor social;
d) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea
consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al
Municipiului Bucureşti;
e) finanţării cheltuielilor creşelor;
f) finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
g) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti,
respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu
handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003,
cu modificările şi completările ulterioare, implementarea programului de încurajare a consumului
de fructe proaspete în şcoli pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în
limita sumelor aprobate potrivit legii, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă
educaţională, drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de
masă, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014, instituţiile de cultură
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descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat
în unităţile de cult.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial
de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program
normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe
proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, se repartizează pe
sectoare şi municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe
comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a
directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a
finanţelor publice, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu
asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari
şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.
(6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice
locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale
ale acestora.
(7) În scopul alimentării bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale alocate potrivit anexei nr. 8, unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile
deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale
regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, următoarele
documente:
a) bugetele locale în care să se reflecte sumele repartizate;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru achitarea obligaţiilor reprezentând
rate de capital pe anul 2016 aferente împrumuturilor contractate de unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, în baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, şi Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 3/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările
ulterioare;
c) ordinele de plată prin care virează sumele aferente în conturile prevăzute în convenţiile de
împrumut.
(8) Obligaţiile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale reprezentând rate aferente
împrumuturilor contractate din venituri din privatizare, plătite potrivit prevederilor alin. (7), se
sting la data efectuării plăţilor.
(9) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este
prevăzut în anexa nr. 10.
ART. 6
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2016 sunt prevăzute în
anexa nr. 11.
ART. 7
Prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor de credite ai bugetelor
unităţilor administrativ-teritoriale.
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SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe
anul 2016
……………………………………………
SECŢIUNEA a 4-a
Dispoziţii referitoare la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2016
ART. 11
(1) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefuncţionale, inclusiv cele care
reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanţează în cele două perioade de programare bugetară
ale Uniunii Europene, finanţarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele
ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare", se cuprind în clasificaţia aferentă fondului de finanţare la
alineatul 03 "Cheltuieli neeligibile" şi reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligaţia asigurării
cu prioritate a cofinanţării naţionale, din sumele primite în cadrul mecanismului top-up pentru
cererile depuse de beneficiari aferente plăţilor efectuate de către aceştia până la finele anului
2015.
(3) În anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 43^1 din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în
perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu
excepţia fazei a II-a aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanţilor şi
furnizorilor cu care au încheiate contracte, executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, astfel
încât să finalizeze proiectele până la data-limită prevăzută în ghidurile de închidere a
programelor.
(4) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură şi alte cheltuieli necesare implementării
proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi conform legii,
necuprinse în contractele de finanţare încheiate cu autorităţile de management, care asigură
finalizarea proiectului.
ART. 12
(1) Pentru plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe
finanţate în cadrul Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de
pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are
calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune
a programului/instrumentului/facilităţii în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate
cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile
contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
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(2) Sumele utilizate de la bugetul de stat de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate
de management, pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale
Guvernului, se virează de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de
management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2016, şi se evidenţiază în
bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare.
(3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în
cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale
administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele
primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data încasării acestora.
(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza
creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice
din subordine, finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a
programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia
Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia
beneficiară de proiect.
ART. 13
(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se
autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate
comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind
cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi
organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii
principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor
cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale
autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.
ART. 14
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de
credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau
la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care
pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare" la:
a) titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor
reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii
de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de
ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii;
b) titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020".
(2) Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2016 şi nu pot fi
cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza
prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
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(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în
cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între
titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole
pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de
angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare", pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11,
cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor
prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul
întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56
"Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de
credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de
stat.
(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de
credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare şi credite de angajament între
ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare" la:
a) titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea cheltuielilor
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale
instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare";
b) titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020".
(7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de
stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare".
(8) Virările de credite bugetare şi de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(6), precum şi
redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor finanţate
din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite
şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul
acestora, modificate în mod corespunzător.
(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru finalizarea
corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
(10) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite prevăzute
la alin. (1) şi (6) vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate
din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare".
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(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea la titlul 56 "Proiecte cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" de proiecte noi aferente
perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepţia proiectelor majore
acceptate la finanţare de Comisia Europeană ca proiecte retrospective finanţate în cadrul
programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 şi
proiectelor nonmajore retrospective care pot fi decontate din programele aferente perioadei de
programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 ca urmare a aprobării acestora de către
autorităţile de management.
(12) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a asigura, potrivit legii, cu prioritate,
sume necesare finalizării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 în vederea finalizării acestora
în termenele prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la încheierea acestor
programe.
(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
încheierea/emiterea de contracte/ decizii/ordine de finanţare/avize de principiu cu beneficiarii în
cadrul programelor operaţionale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene
2007-2013.
(14) Fac excepţie de la prevederile alin. (13):
a) autoritatea de management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România Republica Serbia şi autorităţile comune de management pentru Programul operaţional comun
România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi Programul operaţional comun Bazinul Mării
Negre 2007-2013;
b) autorităţile de management care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanţare pentru
proiectele retrospective şi fazate finanţate în perioada 2007-2013.
(15) În vederea asigurării sumelor necesare încheierii/emiterii de contracte/decizii/ordine de
finanţare pentru proiectele retrospective şi fazate aferente perioadei de programare a Uniunii
Europene 2007-2013, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de
management să efectueze, pe parcursul întregului an, virări de credite de angajament şi de credite
bugetare între programele prevăzute în anexa la bugetul acestora.
SECŢIUNEA a 5-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile,
aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020
ART. 15
(1) În anul 2016, ordonatorii principali de credite pot introduce, pe parcursul întregului an în
anexele la buget, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, proiecte noi
aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, cu respectarea prevederilor alin. (5).
(2) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de
lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot
asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin
acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare.
(3) În cazul proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul programelor/instrumentelor/
facilităţilor/ mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din
România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de
prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului
rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.
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(4) În bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de
cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, se cuprind şi sumele aferente proiectelor care îndeplinesc
criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/ instrumentelor/
facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din
România.
(5) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an,
virări/redistribuire de credite bugetare şi credite de angajament în cadrul proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura
investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea
corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi şi după caz, să
modifice Programul de investiţii publice.
(6) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii
Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr.
500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele 3/XX/21, 3/XX/23,
3/XX/27 şi 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la
nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii
în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020,
şi să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2017-2019 şi anii ulteriori.
(8) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor,
unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul
anual al bugetului local.
ART. 16
(1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din
programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de
pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de
credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de
management/gestiune a programului/instrumentului/ facilităţii/mecanismului în maximum 3 luni
de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum
şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la
Comisia Europeană şi/sau a altor donatori externi, se fac venit la bugetele din care au fost
finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii
Europene şi prevederilor legale naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de
cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de
management/gestiune, ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor
programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.
(3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în
cadrul programelor/instrumentelor/ facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către
autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat
sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen
de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
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(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza
creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice
din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/
instrumentului/facilităţii/mecanismului, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia
Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmisă de instituţia
beneficiară de proiect.
ART. 17
(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se
autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate
comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind
cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi
organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1), se asigură de către ordonatorii
principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor
cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale
autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.
ART. 18
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de
credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul
aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite
de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare
din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:
a) titlul 56 "Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare" în vederea
asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente
transferurilor de fonduri necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, în
cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene şi altor facilităţi şi
instrumente postaderare, precum şi cele aferente proiectelor/programelor cu finanţare din
Mecanismul Financiar SEE şi Mecanismul Financiar Norvegian;
b) titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor
reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii
de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de
ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii.
(2) Sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul
anului 2016 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în
bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în
cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între
titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole
pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor
aprobate.
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(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de
angajament neutilizate în cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor
aprobate, pentru asigurarea finanţării proiectelor aflate în implementare sau pentru introducerea
unor proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu
încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 "Proiecte cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020":
a) redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de
credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;
b) redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de
credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de
credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare;
c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat
beneficiari şi cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru
asigurarea finanţării corespunzătoare a proiectelor/ programelor implementate din fonduri externe
nerambursabile, precum şi pentru asigurarea finanţării unor proiecte noi.
(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite
bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de
la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020" la:
a) titlul 56 "Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare" în vederea
asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11;
b) titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea cheltuielilor
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale
instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
(7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de
stat să efectueze virări de credite de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au
fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie
la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri.
(9) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează
ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte
noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile
postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul sau alineatul corespunzător, să
introducă titlul, articolul şi alineatul respectiv.
(10) Prevederile alin. (9) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din
venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi
la partea de cheltuieli.
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(11) Virările şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul
proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la
alin. (1), alin. (3)-(9), precum şi modificările prevăzute la art. 15 alin. (7) se efectuează de
ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu
transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.
(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente şi de
capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
(13) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi
evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii de la bugetul de stat la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de
autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării
programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament
şi creditele bugetare la poziţia "Finanţare din FEN postaderare", cu încadrarea în sumele
prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, la solicitarea şi pe
răspunderea autorităţilor de management în cauză. Ordonatorii principali de credite comunică
Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor
modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.
SECŢIUNEA a 6-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2016
ART. 19
(1) Pentru anul 2016, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din
împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi a sumelor aferente
contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în
bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la
bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr.
89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate şi
administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor
investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de
natura şi de specificul acestor împrumuturi.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor
principali de credite la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă",
respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.
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ART. 20
Fac excepţie de la prevederile art. 19 cheltuielile aferente proiectelor finanţate din
împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice,
potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în
bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din
credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de
sursa de finanţare a cheltuielilor respective.
ART. 21
(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare şi credite de
angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în
nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din
credite externe, în funcţie de derularea programelor respective.
(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite
bugetare şi credite de angajament, neutilizate între capitole, între şi în cadrul
proiectelor/programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de
natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării
corespunzătoare a acestora, şi pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al
cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi,
respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.
ART. 22
În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe
parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi
credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul
aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65
"Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".
ART. 23
Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăţi în avans pentru
implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile, poate fi
justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru
plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.
CAP. II
Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi
……………………………………..

13

ANEXA 11

CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
aferente bugetelor locale
pe anul 2016
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. crt.
Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
CAPITOLUL I
Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor
proprii ale judeţelor
A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile
comerciale de sub autoritatea consiliilor judeţene*1)
2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
c)Sume
defalcate
din
taxa
pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
învăţământului particular sau confesional acreditat
5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor
sau pe desfăşurarea de activităţi:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
6. Venituri din proprietate:
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub
autoritatea
consiliilor judeţene
b) Venituri din concesiuni şi închirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
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7. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
a) Venituri din prestări de servicii
b) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor
în unităţile de protecţie socială
c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii
şi despăgubiri
d) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
8. Amenzi, penalităţi şi confiscări:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit
dispoziţiilor legale
b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi
alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
c) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
9. Diverse venituri:
a)
Vărsăminte
din
veniturile
şi/sau
disponibilităţile
instituţiilor publice
b) Taxe speciale
c) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe
d) Venituri din ajutoare de stat recuperate
e) Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul
procesului de executare silită
f) Alte venituri
10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizări
b) Alte transferuri voluntare
c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea
secţiunii de dezvoltare a bugetului local (evidenţiate cu semnul minus)
d) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
e) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor
publice
b) Venituri din privatizare
c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale
d) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea
unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor
activităţi finanţate integral din venituri proprii
b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice
şi juridice
c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului
d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare
e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare
f) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
g) Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de
plată
h) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
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13. Alte operaţiuni financiare:
a) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de
învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor
unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi
desfăşoară
activitatea
consiliul
judeţean/Consiliul
General
al
Municipiului Bucureşti
14. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Aeroporturi de interes local
b) Planuri şi regulamente de urbanism
c) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
d) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare
de mediu şi gospodărire a apelor
e) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
f) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar
g) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
h) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru
finanţarea investiţiilor în sănătate
i) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii
către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
j) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare
susţinerii
derulării
proiectelor
finanţate
din
fonduri
externe
nerambursabile (FEN) postaderare
k) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
l) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
m) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de
asistenţă medico-sociale
n) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru
realizarea, obiectivelor de investiţii în turism
o) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
p) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor
FEGA implementate de APIA
q) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor
agricole
r) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor
programe de interes naţional
s) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea
investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi
de asistenţă medico-sociale
ş) Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor
financiare
t) Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală
ţ) Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor
încheiate cu direcţiile de sănătate publică
u) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare
susţinerii
derulării
proiectelor
finanţate
din
fonduri
externe
nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 20142020
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15. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către
bugetele
locale,
pentru
finanţarea
programelor
pentru
ocuparea
temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă
b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile
de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
c) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi
judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate
d) Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru
finanţarea unor activităţi
e) Subvenţii primite din bugetele locale pentru clasele de
învăţământ de masă organizate în unităţile de învăţământ special
f) Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susţinerea proiectelor
din PNDR 2014-2020
16. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări
a) Fondul European de Dezvoltare Regională
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
e) Fondul European de Pescuit
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 - 2013
i) Alte facilităţi şi instrumente postaderare
j) Mecanismul financiar SEE
k) Mecanismul financiar norvegian
l) Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea
disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
m) Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE
n) Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor
financiare SEE
17. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020
a) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
b) Fondul Social European (FSE)
c) Fondul de Coeziune (FC)
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)
e) Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM)
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)
g) Instrumentul European de Vecinătate (ENI)
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B. Cheltuieli
1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
a) Autorităţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
b)
Fond
pentru
garantarea
împrumuturilor
externe,
contractate/garantate de stat
c)
Fond
pentru
garantarea
împrumuturilor
externe,
contractate/garantate
de autorităţile administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale
administraţiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru
finanţarea centrelor pentru protecţia copilului
b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de
asigurări sociale de sănătate
5. Apărare:
a) Apărare naţională (Centre militare)
6. Ordine publică şi siguranţă naţională:
a) Ordine publică
a1) Poliţie locală
b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia
civilă nonmilitară)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei
naţionale
7. Învăţământ:
a) Învăţământ preşcolar şi primar
a1) Învăţământ preşcolar
a2) Învăţământ primar
b) Învăţământ secundar
b1) Învăţământ secundar inferior
c) Învăţământ nedefinibil prin nivel
c1) Învăţământ special
d) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
8. Sănătate:
a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
a1) Spitale generale
a2) Unităţi medico-sociale
b) Servicii de sănătate publică
c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
c1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
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9. Cultură, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice judeţene
a2) Muzee
a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a4) Şcoli populare de artă şi meserii
a5)
Centre
pentru
conservarea
şi
promovarea
culturii
tradiţionale
a6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a7) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive
b1) Sport
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
10. Asigurări şi asistenţă socială:
a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
b1) Asistenţă socială în caz de invaliditate
c) Asistenţă socială pentru familie şi copii
d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
d1) Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale
11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
a) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
a1) Alimentare cu apă
a2) Amenajări hidrotehnice
b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi
dezvoltării comunale
12. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluării
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
b1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
c) Alte servicii în domeniul protecţiei mediului
13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a2) Programe de dezvoltare regională şi socială
a3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi
comerciale
b) Acţiuni generale de muncă
b1) Măsuri active pentru combaterea şomajului
14. Combustibili şi energie:
a) Energie termică
b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie
15. Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare:
a) Agricultură
a1) Camere agricole
a2) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
b) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii,
pisciculturii şi vânătorii
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16. Transporturi:
a) Transport rutier
a1) Drumuri şi poduri
b) Transport aerian
b1) Aviaţia civilă
b2) Aeroporturi
c) Transport feroviar
c2) Transport pe calea ferată
d) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
17. Alte acţiuni economice:
a) Zone libere
b) Turism
c) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
d) Alte acţiuni economice

CAPITOLUL II
Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor
proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor şi Municipiului Bucureşti
A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile
comerciale de sub autoritatea consiliilor locale*1)
2. Impozit pe venit
3. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
4. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
5. Impozite şi taxe pe proprietate:
a) Impozit şi taxa pe clădiri
b) Impozit şi taxa pe teren
c) Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru
d) Alte impozite şi taxe pe proprietate
6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
învăţământului particular sau confesional acreditat
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7. Taxe pe servicii specifice:
a) Impozit pe spectacole
b) Alte taxe pe servicii specifice
8. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor
sau pe desfăşurarea de activităţi:
a) Impozit pe mijloacele de transport
b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
9. Alte impozite şi taxe fiscale:
a) Alte impozite şi taxe
10. Venituri din proprietate:
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub
autoritatea consiliilor locale
b) Venituri din concesiuni şi închirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
11. Venituri din dobânzi:
a) Alte venituri din dobânzi
12. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
a) Venituri din prestări de servicii
b) Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru
întreţinerea copiilor în creşe
c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor
social
d) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
e) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor
în unităţile de protecţie socială
f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii
şi despăgubiri
g) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
13. Venituri din taxe administrative, eliberări permise:
a) Taxe extrajudiciare de timbru
b) Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
14. Amenzi, penalităţi şi confiscări:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit
dispoziţiilor legale
b) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a
declaraţiei de impozite şi taxe
c) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi
alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
d) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
15. Diverse venituri:
a) Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive
b)
Vărsăminte
din
veniturile
şi/sau
disponibilităţile
instituţiilor publice
c) Taxe speciale
d) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe
e) Venituri din ajutoare de stat recuperate
f) Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul
procesului de executare silită
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g) Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea
riscului
seismic
h) Taxa de reabilitare termică
i) Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de
reabilitare termică
j) Alte venituri
16. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizări
b) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea
secţiunii de dezvoltare a bugetului local (evidenţiate cu semnul minus)
c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
d) Alte transferuri voluntare
e) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
17. Venituri din valorificarea unor bunuri
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor
publice
b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile
statului
c) Venituri din privatizare
d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale
e) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
18. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea
unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor
activităţi finanţate integral din venituri proprii
b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice
şi juridice
c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului
d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare
e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare
f) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
g) Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de
plată
h) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
19. Alte operaţiuni financiare
a) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de
învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor
unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi
desfăşoară
activitatea
consiliul
judeţean/Consiliul
General
al
Municipiului Bucureşti
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20. Subvenţii de la bugetul de stat:
a)
Retehnologizarea
centralelor
termice
şi
electrice
de
termoficare
b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
c) Aeroporturi de interes local
d) Planuri şi regulamente de urbanism
e) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate
construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
f) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
g) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit
h) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar
i) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
j) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru
finanţarea investiţiilor în sănătate
k) Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a
aşezămintelor culturale
l) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii
către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
m) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare
susţinerii
derulării
proiectelor
finanţate
din
fonduri
externe
nerambursabile (FEN) postaderare
n) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
o) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
p) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
q) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de
asistenţă medico-sociale
r) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru
finanţarea programelor de electrificare
s) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru
realizarea obiectivelor de investiţii în turism
ş) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
t) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor
FEGA implementate de APIA
ţ) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor
finanţate din Fondul Social European
u) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor
programe de interes naţional
v) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea
investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi
de asistenţă medico-sociale
w) Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe Subvenţii
pentru finanţarea locuinţelor sociale
x) Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor
financiare
y) Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală
z) Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor
încheiate cu direcţiile de
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aa) sănătate publică
ab) Subvenţii din sume obţinute în urma scoaterii la licitaţie a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru
finanţarea proiectelor de investiţii
ac) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale
necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 20142020
21. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii primite de la bugetele proprii ale judeţelor pentru
finanţarea centrelor pentru protecţia copilului
b) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către
bugetele
locale,
pentru
finanţarea
programelor
pentru
ocuparea
temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă
c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile
de asistenţă socială pentru persoanele handicap*)
d) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi
judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate
e) Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru
finanţarea unor activităţi
f) Subvenţii primite din bugetul judeţului pentru clasele de
învăţământ special organizate în cadrul unităţilor de învăţământ de
masă
g) Sume primite de la Agenţia Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară
h) Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor
de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi
în învăţământul de masă
i) Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susţinerea proiectelor
din PNDR 2014-2020
22. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
effectuate şi prefinanţări
a) Fondul European de Dezvoltare Regională
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
e) Fondul European pentru Pescuit
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 - 2013
i) Alte facilităţi şi instrumente postaderare
j) Mecanismul financiar SEE
k) Mecanismul financiar norvegian
l) Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea
disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
m) Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE
n) Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor
financiare SEE
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23. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020
a) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
b) Fondul Social European (FSE)
c) Fondul de Coeziune (TC)
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)
e) Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM)
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)
g) Instrumentul European de Vecinătate (ENI)
B. Cheltuieli
1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
a) Autorităţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
administraţiei publice locale
b)
Fond
pentru
garantarea
împrumuturilor
externe,
contractate/garantate de stat
c)
Fond
pentru
garantarea
împrumuturilor
externe,
contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale
administraţiei:
a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de
asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de
asigurări sociale de sănătate
5. Apărare:
a) Apărare naţională (Centre militare)
6. Ordine publică şi siguranţă naţională:
a) Ordine publică
ai) Poliţie locală
b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia
civilă nonmilitară)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei
naţionale
7. Învăţământ:
a) Învăţământ preşcolar şi primar
ai) Învăţământ preşcolar
a2) Învăţământ primar
b) Învăţământ secundar
b1) Învăţământ secundar inferior
b2) Învăţământ secundar superior
b3) Învăţământ profesional
c) Învăţământ postliceal
d) Învăţământ nedefinibil prin nivel
di) Învăţământ special*)
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e) Servicii auxiliare pentru educaţie
e1) Internate şi cantine pentru elevi
e2) Alte servicii auxiliare
f) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
8. Sănătate:
a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
a1) Spitale generale
a2) Unităţi medico-sociale
b) Servicii de sănătate publică
c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
c1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
9. Cultură, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
a2) Muzee
a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a4) Şcoli populare de artă şi meserii**)
a5) Case de cultură
a6) Cămine culturale
a7)
Centre
pentru
conservarea
şi
promovarea
culturii
tradiţionale
a8) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a9) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive:
b1) Sport
b2) Tineret
b3) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze
sportive şi de agrement
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
10. Asigurări şi asistenţă socială:
a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
b1) Asistenţă socială în caz de invalidităţi
c) Asistenţă socială pentru familie şi copii
d) Ajutoare pentru locuinţe
e) Creşe
f) Unităţi de asistenţă medico-sociale
g) Prevenirea excluderii sociale
g1) Ajutor social
g2) Cantine de ajutor social
h) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
h1) Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale
11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
a) Locuinţe
a1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe
a2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
b) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
b1) Alimentare cu apă
b2) Amenajări hidrotehnice
c) Iluminat public şi electrificări
d) Alimentare cu gaze naturale în localităţi
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e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi
dezvoltării comunale
12. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluării
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
b1) Salubritate
b2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
c) Canalizare şi tratarea apelor reziduale
d) Alte servicii în domeniul protecţiei mediului
13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii
a3) Programe de dezvoltare regională şi socială
a4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi
comerciale
b) Acţiuni generale de muncă
b1) Măsuri active pentru combaterea şomajului
14. Combustibili şi energie:
a) Energie termică
b) Alţi combustibili
c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
15. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
a) Agricultură
a1) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
a2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
b) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii,
pisciculturii şi vânătorii
16. Transporturi:
a) Transport rutier
a1) Drumuri şi poduri
a2) Transport în comun
a3) Străzi
b) Transport feroviar
b1) Transport pe calea ferată
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
17. Alte acţiuni economice:
a) Fondul Român de Dezvoltare Socială
b) Zone libere
c) Turism
d) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
e) Alte acţiuni economice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────
*1) numai de la regiile autonome şi societăţile comerciale de
subordonare locală care realizează proiecte cu finanţare externă,
conform Codului fiscal
*) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti
**) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti
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