ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL GALATI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Conform Legii Finantelor Publice Locale nr 273/2006 dupa
publicarea Legii bugetului de stat nr.186/2014, Consiliul Local trebuie sa
supuna aprobarea bugetului Municipiului Galati in termen de maxim 45 de zile
de la publicare.
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate............................................................... 164.891,00 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale.............................................................................
1.301,00 mii lei
- Subventii de la bugetul de stat.......................................
13.093,00 mii lei
- Sume din cotele din impozit pe venit ................................
641,00 mii lei
Tinind seama de sursele de venituri fundamentate in baza Codului
Fiscal si de Hotaririle privind impozitele si taxele locale si in baza fundamentarii
cheltuielilor venite de la cei 84 ordonatori tertiati, propunerile de venituri si
cheltuieli pe fiecare buget pe anul 2015 se prezinta astfel :
I. BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI
a) BUGETUL DE FUNCTIONARE
Veniturile bugetului de functionare sunt in suma de 435.896,00
mii lei si sunt formate din :
- venituri proprii............................................................... 284.600,00 mii lei
din care cu ponderea cea mai mare:
-

impozite si taxe pe proprietate....................... 58.668,00 mii lei
taxe pentru utilizarea bunurilor.......................18.758,00 mii lei
venituri din proprietate................................... 21.623,00 mii lei
cote defalcate din impozitul pe venit...............137.549,00 mii lei

- sume defalcate din TVA...................................................166.192,00 mii lei
- subventii de la bugetul de stat...........................................13.093,00 mii lei
- transferuri voluntare ………………………………..…….…… -28.000,00 mii lei
TOTAL ......................................... 435.896,00 mii lei
Sursele de venit pe fiecare capitol sunt prezentate in anexa 1

Cheltuielile bugetului de functionare sunt tot in suma de
435.896,00 mii lei, bugetul fiind echilibrat. Pe fiecare capitol de cheltuieli
bugetul este prezentat in anexa 2 si se prezinta astfel:
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1. Cap 51.02 - Administratia publica locala............................27.137,00

mii

lei
De la acest capitol de cheltuieli se asigura plata salariilor
angajatilor din Primaria Galati (18.397,00 mii lei) cât si cheltuieli materiale
pentru functionare 8.740,00 mii lei.
2. Cap.54.02 - Alte serv. publice...........................................2.073,00 mii lei
Suma de 10.000,00 mii lei reprezinta fondul de rezerva bugetara
care asigura plati neprevazute pe parcursul anului 2013 iar diferenta este
pentru plata salariilor Serviciului de Evidenta a Populatiei cât si pentru
cheltuieli de functionare pentru acesta.
3. Cap 55.02 - Datoria publica................................................6.748,00 mii lei
Reprezinta suma pentru plata comisioanelor si dobânzilor pentru
imprumuturile luate pâna acum de Municipalitate.
4. Cap 61.02 - Ordine publica ..............................................11.941,00 mii lei
De la acest capitol se asigura prin transfer toate cheltuielile pentru
Politia Locala si pentru Serviciul Aparare Civila.
5. Cap.65.02 - Invatamânt..................................................175.137,00 mii lei
Suma pentru învatamânt este pentru plata salariilor pentru
profesori, pentru celelalte drepturi salariale, pentru burse elevi, cât si pentru
intretinerea si functionarea unitatilor din invatamint.
6. Cap 66.02 - Sanatate...........................................................11.373,00 mii lei
De la acest capitol se asigura salariile pentru medicii scolari de la
Serviciul de asistenta medicala si cheltuielile de functionare pentru cele trei
spitale din subordinea Consiliului Local: Spitalul de copii, Spitalul maternoinfantil si Spitalul de psihiatrie.
7. Cap.67.02 - Cultura, recreere si religie...............................32.971,00 mii lei
Suma de 13.064,00 mii lei reprezinta transfer la cele 3 teatre pentru
a se asigura cheltuielile de functionare cu salariile si pentru a-si face programul
artistic aprobat. Suma de 19.907,00 mii lei este pentru actiuni sportive,
culturale si religie si pentru intretinere parcuri, zone verzi si atiuni culturalsportive.
8. Cap 68.02 - Asigurari si asistenta sociala.............................29.926,00 mii lei
De la acest capitol se finanteaza integral Centrele de asistenta
sociala - Unitatea medico-socială Pechea, Cantina de ajutor social, Caminul de
pensionari „Sf.Spiridon, Caminul de batrâni „Sf. Stefan cel Mare”, Centrul
multifunctional pt.serv.sociale, Cresa si Centrul de sprijin pentru tineri.
9. Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezv.publica………………..25.578,00 mii lei
De la acest capitol se finanteaza servicii de iluminat, intretinere si
achizitie mobilier urban, reparatii cladiri, paza domeniul public, ape meteorice.

10.

Cap.74.02

-
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Protectia

mediului...........................................34.206,00 mii lei
Suma de 21.405 mii lei este pentru cheltuieli cu salubrizarea
oraşului şi colectarea deşeurilor menajere, iar diferenta reprezinta rambursari
din creditul luat pentru ISPA - deseuri si asigurarea rezervei pentru plata
acestuia.
11. Cap 81.02 - Combustibil si energie.....................................28.454,00 mii lei
Suma reprezinta contravaloarea subventiei pentru populatie pentru
energie termica.
12. Cap.84.02 - Transporturi ..................................................50.326,00 mii lei
Suma de 10.616,00 mii lei este pentru cheltuieli intretinere strazi,
suma de 30.250,00 mii lei este pentru subventie transport public iar suma de
9.460,00 mii lei este pentru rambursarea creditului pentru achizitia autobuzelor
şi modernizarea unor străzi.
b) BUGETUL DE DEZVOLTARE
Veniturile bugetului de dezvoltare sunt in suma de 48.502,00
mii lei si sunt formate din:
- venituri proprii………………………………….……………...3.555,00 mii lei
- subventii de la bugetul de stat pentru sustinerea
proiectelor europene ........................................... 8.041,00 mii lei
- fonduri europene.................................................. 8.906,00 mii lei
- transferuri de la bugetul de functionare.............. 28.000,00 mii lei
TOTAL :

48.502,00 mii lei

Cheltuieli bugetului de dezvoltare sunt in suma de 76.509,00
mii lei . Suma in plus la cheltuieli provine din excedentul anilor precedenti.de
28.007,00 mii lei
II. BUGETUL DIN SURSE PROPRII SI SUBVENTIE
a) BUGETUL DE FUNCTIONARE
Veniturile bugetului de functionare din surse proprii si subventie sunt
in suma de ..........................................................................136.907,00 mii lei
Sursele de venituri sunt urmatoarele:
- transfer de la bugetul local ....................35.458,00 mii lei
- venituri din prestari servicii………………101.449,00 mii lei
TOTAL ..........................136.907,00 mii lei
Cheltuielile bugetului de functionare din surse proprii si subventie
sunt in suma de 136.907,00 mii lei prezentate pe urmatoarele capitole:
1. Cap. 61 - Ordine publica.....................................................11.289,00 mii lei
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Suma de 7.642,00 mii lei asigura finantarea integrala a salariilor politiei
Locale, iar cheltuielile de functionare si obiecte de inventar pentru Politia locala
sunt în suma de 3.647,00 mii lei.
2. Cap. 65 - Invatamint............................................................ 7.484,00 mii lei
Din incasarile proprii unitatile de invatamint platesc salarii, completeaza
cheltuielile de intretinere pentru sediile unitatilor de invatamânt şi asigură
hrana la cămine.
3. Cap. 66 - Sanatate...............................................................55.893,00 mii lei
De la acest capitol isi finanteaza activitatea cele trei spitale subordonate
Consiliului Local.
4. Cap. 67 - Cultura ............................................................ 13.913,00 mii lei
Cele doua teatre se finanteaza din subventia de la bugetul local si din
veniturile din incasari bilete pentru salarii, cheltuieli materiale si obiecte de
inventar.
5. Cap. 68 - Asigurari si asistenta sociala ............................... 5.087,00 mii lei
Unitatile de asistenta care primesc subventie de la bugetul local sunt:Unitatea
mesdico-sociala Pechea, Caminul de persoane varstnice Sf. Spiridon si Caminul
de batrani Sf. Stefan cel Mare,
6. Cap. 70 - Locuinte si servicii publice................................... 1.261,00 mii lei
Serviciu Public „Ecosal” isi finanteaza activitatea intretinere a domeniului
public.
7. Cap. 74 - Protectia mediului............................................... 27.353,00 mii lei
De la acest capitol Serviciul Public „Ecosal” isi finanteaza activitatea
pentru realizarea serviciilor de salubrizare menaj si stradala.
8. Cap. 84 - Strazi .................................................................. 13.456,00 mii lei
Serviciu Public „Ecosal” isi finanteaza activitatea de intretinere strazi.
9. Cap. 87 - Alte actiuni ………………………………...…. 1.171,00 mii lei
Serviciul GeoTopo Cad Expert ca isi asigura finantarea pentru
salarii si cheltuieli de intretinere. Pe ordonatori, cheltuielile sunt prezentate în
Anexa 8.
b) BUGETUL DE DEZVOLTARE din surse proprii si subventie este in suma
de 8.530,00 mii lei si este prezentat pe capitole de cheltuieli .
III. BUGETUL CREDITELOR INTERNE
Bugetul creditelor interne este in suma de 50.000,00 mii lei suma
se va utiliza pentru realizarea obiectivelor de investitii.
Este necesara aprobarea in Consiliul Locala a Bugetului General de
Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
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Temei legal:
• Art.19 alin.2, art.36 alin.1 si art.49 al 4,5 si 7 din Legea
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
• Art. 36 alin.1, alin.2 lit b), alin.4 lit a) din Legea
admnistratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
• Legea bugetului de stat nr.186/2014

PRIMAR
MARIUS STAN

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL GALATI
DIRECTIA BUGET FINANTE

RAPORT DE SPECIALITATE
privind: aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe
anul 2015 pentru Municipiul Galati
Conform Legii Finantelor Publice Locale nr 273/2006 dupa
publicarea Legii bugetului de stat nr.186/2014, Consiliul Local trebuie sa
supuna aprobarea bugetului Municipiului Galati in termen de maxim 45 de zile
de la publicare.
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate............................................................... 164.891,00 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale.............................................................................
1.301,00 mii lei
- Subventii de la bugetul de stat.......................................
13.093,00 mii lei
- Sume din cotele din impozit pe venit ................................
641,00 mii lei
Tinind seama de sursele de venituri fundamentate in baza Codului
Fiscal si de Hotaririle privind impozitele si taxele locale si in baza fundamentarii
cheltuielilor venite de la cei 84 ordonatori tertiati, propunerile de venituri si
cheltuieli pe fiecare buget pe anul 2015 se prezinta astfel :
I. BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI
a) BUGETUL DE FUNCTIONARE
Veniturile bugetului de functionare sunt in suma de 435.896,00
mii lei si sunt formate din :
- venituri proprii............................................................... 284.600,00 mii lei
din care cu ponderea cea mai mare:
-

impozite si taxe pe proprietate....................... 58.668,00 mii lei
taxe pentru utilizarea bunurilor.......................18.758,00 mii lei
venituri din proprietate................................... 21.623,00 mii lei
cote defalcate din impozitul pe venit...............137.549,00 mii lei

- sume defalcate din TVA...................................................166.192,00 mii lei
- subventii de la bugetul de stat...........................................13.093,00 mii lei
- transferuri voluntare ………………………………..…….…… -28.000,00 mii lei
TOTAL ......................................... 435.896,00 mii lei
Sursele de venit pe fiecare capitol sunt prezentate in anexa 1

Cheltuielile bugetului de functionare sunt tot in suma de
435.896,00 mii lei, bugetul fiind echilibrat. Pe fiecare capitol de cheltuieli
bugetul este prezentat in anexa 2 si se prezinta astfel:
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1. Cap 51.02 - Administratia publica locala............................27.137,00 mii lei
De la acest capitol de cheltuieli se asigura plata salariilor
angajatilor din Primaria Galati (18.397,00 mii lei) cât si cheltuieli materiale
pentru functionare 8.740,00 mii lei.
2. Cap.54.02 - Alte serv. publice...........................................2.073,00 mii lei
Suma de 10.000,00 mii lei reprezinta fondul de rezerva bugetara
care asigura plati neprevazute pe parcursul anului 2013 iar diferenta este
pentru plata salariilor Serviciului de Evidenta a Populatiei cât si pentru
cheltuieli de functionare pentru acesta.
3. Cap 55.02 - Datoria publica................................................6.748,00 mii lei
Reprezinta suma pentru plata comisioanelor si dobânzilor pentru
imprumuturile luate pâna acum de Municipalitate.
4. Cap 61.02 - Ordine publica ..............................................11.941,00 mii lei
De la acest capitol se asigura prin transfer toate cheltuielile pentru
Politia Locala si pentru Serviciul Aparare Civila.
5. Cap.65.02 - Invatamânt..................................................175.137,00 mii lei
Suma pentru învatamânt este pentru plata salariilor pentru
profesori, pentru celelalte drepturi salariale, pentru burse elevi, cât si pentru
intretinerea si functionarea unitatilor din invatamint.
6. Cap 66.02 - Sanatate...........................................................11.373,00 mii lei
De la acest capitol se asigura salariile pentru medicii scolari de la
Serviciul de asistenta medicala si cheltuielile de functionare pentru cele trei
spitale din subordinea Consiliului Local: Spitalul de copii, Spitalul maternoinfantil si Spitalul de psihiatrie.
7. Cap.67.02 - Cultura, recreere si religie...............................32.971,00 mii lei
Suma de 13.064,00 mii lei reprezinta transfer la cele 3 teatre pentru
a se asigura cheltuielile de functionare cu salariile si pentru a-si face programul
artistic aprobat. Suma de 19.907,00 mii lei este pentru actiuni sportive,
culturale si religie si pentru intretinere parcuri, zone verzi si atiuni culturalsportive.
8. Cap 68.02 - Asigurari si asistenta sociala.............................29.926,00 mii lei
De la acest capitol se finanteaza integral Centrele de asistenta
sociala - Unitatea medico-socială Pechea, Cantina de ajutor social, Caminul de
pensionari „Sf.Spiridon, Caminul de batrâni „Sf. Stefan cel Mare”, Centrul
multifunctional pt.serv.sociale, Cresa si Centrul de sprijin pentru tineri.
9. Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezv.publica………………..25.578,00 mii lei
De la acest capitol se finanteaza servicii de iluminat, intretinere si
achizitie mobilier urban, reparatii cladiri, paza domeniul public, ape meteorice.

10.

Cap.74.02

-
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Protectia

mediului...........................................34.206,00 mii lei
Suma de 21.405 mii lei este pentru cheltuieli cu salubrizarea
oraşului şi colectarea deşeurilor menajere, iar diferenta reprezinta rambursari
din creditul luat pentru ISPA - deseuri si asigurarea rezervei pentru plata
acestuia.
11. Cap 81.02 - Combustibil si energie.....................................28.454,00 mii lei
Suma reprezinta contravaloarea subventiei pentru populatie pentru
energie termica.
12. Cap.84.02 - Transporturi ..................................................50.326,00 mii lei
Suma de 10.616,00 mii lei este pentru cheltuieli intretinere strazi,
suma de 30.250,00 mii lei este pentru subventie transport public iar suma de
9.460,00 mii lei este pentru rambursarea creditului pentru achizitia autobuzelor
şi modernizarea unor străzi.
b) BUGETUL DE DEZVOLTARE
Veniturile bugetului de dezvoltare sunt in suma de 48.502,00
mii lei si sunt formate din:
- venituri proprii………………………………….……………...3.555,00 mii lei
- subventii de la bugetul de stat pentru sustinerea
proiectelor europene ........................................... 8.041,00 mii lei
- fonduri europene.................................................. 8.906,00 mii lei
- transferuri de la bugetul de functionare.............. 28.000,00 mii lei
TOTAL :

48.502,00 mii lei

Cheltuieli bugetului de dezvoltare sunt in suma de 76.509,00
mii lei . Suma in plus la cheltuieli provine din excedentul anilor precedenti.de
28.007,00 mii lei
II. BUGETUL DIN SURSE PROPRII SI SUBVENTIE
a) BUGETUL DE FUNCTIONARE
Veniturile bugetului de functionare din surse proprii si subventie sunt
in suma de ..........................................................................136.907,00 mii lei
Sursele de venituri sunt urmatoarele:
- transfer de la bugetul local ....................35.458,00 mii lei
- venituri din prestari servicii………………101.449,00 mii lei
TOTAL ..........................136.907,00 mii lei
Cheltuielile bugetului de functionare din surse proprii si subventie
sunt in suma de 136.907,00 mii lei prezentate pe urmatoarele capitole:
1. Cap. 61 - Ordine publica.....................................................11.289,00 mii lei
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Suma de 7.642,00 mii lei asigura finantarea integrala a salariilor politiei
Locale, iar cheltuielile de functionare si obiecte de inventar pentru Politia locala
sunt în suma de 3.647,00 mii lei.
2. Cap. 65 - Invatamint............................................................ 7.484,00 mii lei
Din incasarile proprii unitatile de invatamint platesc salarii, completeaza
cheltuielile de intretinere pentru sediile unitatilor de invatamânt şi asigură
hrana la cămine.
3. Cap. 66 - Sanatate...............................................................55.893,00 mii lei
De la acest capitol isi finanteaza activitatea cele trei spitale subordonate
Consiliului Local.
4. Cap. 67 - Cultura ............................................................ 13.913,00 mii lei
Cele doua teatre se finanteaza din subventia de la bugetul local si din
veniturile din incasari bilete pentru salarii, cheltuieli materiale si obiecte de
inventar.
5. Cap. 68 - Asigurari si asistenta sociala ............................... 5.087,00 mii lei
Unitatile de asistenta care primesc subventie de la bugetul local sunt:Unitatea
mesdico-sociala Pechea, Caminul de persoane varstnice Sf. Spiridon si Caminul
de batrani Sf. Stefan cel Mare,
6. Cap. 70 - Locuinte si servicii publice................................... 1.261,00 mii lei
Serviciu Public „Ecosal” isi finanteaza activitatea intretinere a domeniului
public.
7. Cap. 74 - Protectia mediului............................................... 27.353,00 mii lei
De la acest capitol Serviciul Public „Ecosal” isi finanteaza activitatea
pentru realizarea serviciilor de salubrizare menaj si stradala.
8. Cap. 84 - Strazi .................................................................. 13.456,00 mii lei
Serviciu Public „Ecosal” isi finanteaza activitatea de intretinere strazi.
9. Cap. 87 - Alte actiuni ………………………………...…. 1.171,00 mii lei
Serviciul GeoTopo Cad Expert ca isi asigura finantarea pentru
salarii si cheltuieli de intretinere. Pe ordonatori, cheltuielile sunt prezentate în
Anexa 8.
b) BUGETUL DE DEZVOLTARE din surse proprii si subventie este in suma
de 8.530,00 mii lei si este prezentat pe capitole de cheltuieli .
III. BUGETUL CREDITELOR INTERNE
Bugetul creditelor interne este in suma de 50.000,00 mii lei suma
se va utiliza pentru realizarea obiectivelor de investitii.
Propun Consiliului Local aprobarea bugetului general de venituri si
cheltuieli pe anul 2015 conform anexelor prezentate.

Temei legal:
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• Art.19 alin.2,
art.36 alin.1 si art.49 al 4,5 si
7 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
• Art. 36 alin.1, alin.2 lit b), alin.4 lit a) din Legea
admnistratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
• Legea bugetului de stat nr.186/2014

DIRECTOR,
DIRECTIA BUGET FINANTE
DANIEL STADOLEANU

MUNICIPIUL GALATI

PROPUNERE BUGET VENITURI PE ANUL 2015 - SECTIUNEA FUNCTIONARE
mii lei
PROPUNERI 2015
Nr.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

A

B

crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
(00.02+00.16+00.17)
VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)
I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (00.04+00.09+00.10+00.11)
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
(00.05+00.06+00.07)
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE
LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)
Impozit pe profit (cod 01.02.01)
Impozit pe profit de la agenti economici
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE
LA PERSOANE FIZICE (03.02+04.02)
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

E

00.01

435,896.00

48.02
00.02
00.03

284,600.00
422,803.00
389,931.00

00.04

146,103.00

00.05

4,257.00

01.02
01.02.01

4,257.00
4,257.00

00.06

141,846.00

03.02.

4,297.00

11 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din
12
patrimoniul personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod
13
04.02.01+04.02.04)

03.02.17.

04.02

137,549.00

14 Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
15
echilibrarea bugetelor locale
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
16
CAPITAL (cod 05.02)

04.02.01*

136,908.00

04.02.04

641.00

03.02.18

4,297.00

00.07

0.00

05.02

0.00

05.02.50

0.00

19 A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL - Restante ani anteriori -

06.02.

0.00

20 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante ani anteriori -

06.02.02

0.00

17 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)
18 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

21 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)
Impozite si taxe pe proprietate
22
(07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)
23 Impozitul si taxa pe cladiri (07.02.01.01+07.02.01.02)
24 Impozitul pe clădiri pf
25 Impozitul si taxa pe clădiri pj

00.09

58,668.00

07.02

58,668.00

07.02.01
07.02.01.01
07.02.01.02

47,493.00
14,481.00
33,012.00

07.02.02

8,644.00

27 Impozit pe teren pf

07.02.02.01

2,341.00

28 Impozit si taxa pe teren pj

07.02.02.02

4,903.00

29 Impozit pe teren extravilan, restante ani anteriori din imp pe teren agricol

07.02.02.03

1,400.00

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

07.02.03

2,531.00

07.02.50

0.00

26 Impozitul si taxa pe terenuri (07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

30

31 Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
(cod11.02+12.02+15.02+16.02)
Sume defalcate din TVA
33
(11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)
32

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finantarea cheltuielilor
35
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor

34

36 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
37
bugetelor locale
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
38
Programului de dezv a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural
39 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

00.10

185,160.00

11.02

166,192.00

11.02.01
11.02.02*

164,891.00

11.02.05
11.02.06*

1,301.00

11.02.07
12.02

182.00

12.02.07

182.00

15.02

28.00

42 Impozit pe spectacole

15.02.01

28.00

43 Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

40 Taxe hoteliere
41 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

45 Impozitul pe mijloacele de transport (16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02

18,758.00

16.02.02

14,864.00

46

Impozitul pe mijloace de transport pf

16.02.02.01

9,287.00

47

Impozitul pe mijloace de transport pj

16.02.02.02

5,577.00

16.02.03

3,496.00

16.02.50

398.00

48 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
49
desfasurare de activitati
50 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0.00

53 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

32,872.00

54 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

21,623.00

55 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

21,623.00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si
companiilor nationale

30.02.01

424.00

57 Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

20,960.00

58 Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

239.00

30.02.08.02

239.00

59 Venituri din dividende de la alti platitori
60 Alte venituri din proprietate
61 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)
62 Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod
63
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
64
(33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)
65 Venituri din prestari de servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor
66
in crese
67 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
68 Taxe din activitati cadastrale si agricultura

30.02.50

0.00

31.02

0.00

31.02.03

0.00

00.14

11,249.00

33.02

1,256.00

33.02.08

329.00

33.02.10

129.00

33.02.12

758.00

33.02.24

Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de
protectie sociala

33.02.27

70 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

69

40.00

71 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise ( cod
72
34.02.02+34.02.50)
73 Taxe extrajudiciare de timbru
75 Amenzi, penalitati si confiscari ( cod 35.02.01 la 35.02.50)

33.02.50
34.02

1,639.00

34.02.02

1,639.00

35.02

7,120.00

35.02.01

7,118.00

76 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
Penalitati pentru nedep sau depunerea cu intirziere a declaratiei de
77
impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume
78
constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.02

79 Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

80

Diverse venituri ( cod
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

35.02.03

36.02

2.00

29,223.00

81 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

27.00

82 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

17.00

83 Taxe speciale

36.02.06

12,742.00

84 Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

85 Venituri din recuperarea cheltuielilor
86 Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile ( cod
87
37.02.01+37.02.03+37.02.50)
88 Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
89 dezvoltarea bugetului local (cu semnul minus)
90 Alte transferuri voluntare

36.02.14
36.02.50

16,255.00

37.02

-27,989.00

91 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)
Incasari din rambursare imprumuturilor acordate ( cod
92
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)
Incas din ramb imprumut pt inf unor instit şi serv publ de interes local
93 sau a unor act fin integr din ven proprii
94 Incasari din rambursarea microcreditelor de la p.f. şi p.j.

00.16

0.00

40.02

0.00

95 Imprumuturi temporare din trezoreria statului
96

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de
casa

97 Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
98 IV. SUBVENTII ( cod 00.18)
99

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
(cod 42.02 + 43.02)

37.02.01

11.00

37.02.03

-28,000.00

37.02.50

40.02.06
40.02.07
40.02.10
40.02.11
40.02.50
00.17

13,093.00

00.18

13,093.00

42.02

13,093.00

00.20

13,093.00

100 Subventii de la bugetul de stat ( cod 00.20)
B. Curente ( cod
101 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la
102 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

103 Subventii primite din Fondul de Interventie

42.02.28

104 Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la
105 combustibili
106 Sprijin financiar pentru constituirea familiei
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu
107
lemne, carbuni si combustibili petrolieri

42.02.29

108

Subventii din bugetul de stat pt finantarea unit de asistenta medicosociale

109 Subventii din bugetul de stat pt trusouri nou-nascuti

182.00

42.02.32
42.02.33
42.02.34

219.00

42.02.35

194.00

42.02.36

Subventii de la bugetul de stat catre B.L. pentru finantarea programelor
de electrificare
Subventii de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investitii
111
in turism
110

42.02.37
42.02.40

112 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

113 Capitolele 42.02. si 45.02. nu au sume estimate

42.02.42

114 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

115
116
117
118
119
120

121
122

Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor finantate
din Fondul Social European
Subventii de la bugetul de stat catre bugetelor locale pentru achitarea
obligatiilor restante ale centralelor de termoficare
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente
specifice sezonului rece
Subventii de la alte administratii ( cod
43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia
copilului
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale,
pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de
munca si subventionarea locurilor de munca
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta
sociala pentru persoanele cu handicap
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru
ajutoare in situatii de extrema dificultate

123 Subventii primite de la administr.centrala

3,680.00

42.02.45
42.02.46
42.02.64

9,000.00

43.02

0.00

43.02.01

0.00

43.02.04

0.00

43.02.07

0.00

43.02.08

0.00

43.02.20

* Sumele prezentate vor suporta modificari dupa transmiterea deciziilor DGFP Galati

MUNICIPIUL GALATI

PROPUNERE BUGET CHELTUIELI 2015 - SECTIUNEA FUNCTIONARE
Nr.

DENUMIRE INDICATOR

Crt.

cod
indicator

TOTAL CHELTUIELI
1.

AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL
2.
(EVIDENTA POPULATIEI)
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
3.
IMPRUMUTURI - TOTAL
Bunuri si servicii (comisioane)
Dobanzi
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 4.
TOTAL (PRIMARIA, POLITIA LOCALA))
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale
5.

INVATAMANT
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Asistenta sociala

Burse
SANATATE - TOTAL (SPITALE, SERVICIUL DE
6.
ASISTENTA MEDICALA)
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL
7.
(PRIMARIA, TEATRE)
Bunuri si servicii
Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale
Alte cheltuieli
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL
8.
(PRIMARIA, UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA)
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale
Asistenta sociala
Alte actiuni (fundatii)
9.

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

mii lei
PROPUNERI
BUGET
2015

435,896
51.02
10

27,137
18,397

20

8,740

54.02

2,073

10
20

1,555
518

55.02

6,748

20
30

1,103
5,645

61.02

11,941

10
20
51

369
294
11,278

65.02

175,137

10
20
57

145,195
27,667
930

59

1,345

66.02

11,373

10
20
51

3,931
220
7,222

67.02

32,971

20
51
59

12,362
13,064
7,545

68.02

29,926

10
20
51
57
59

9,824
5,702
3,894
8,854
1,652

70.02

25,578

Cheltuieli de personal

10

225

Bunuri si servicii

20

23,993

Alte transferuri

55

1,360

74.02

34,206

Bunuri si servicii

20

21,405

Alte transferuri -ALIMENTARE IID

55

7,556

10. PROTECTIA MEDIULUI (PRIMARIA SALUBRITATE)

Rambursari de credite
11. ACTIUNI GENERALE
Active nefinanciare
12. COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81

5,245

80.02

26

20

26

81.02

28,454

Subventii

40

27,000

Rambursari de credite

81

1,454

84.02

50,326

20
40
81

10,616
30,250
9,460

13. TRANSPORTURI (PRIMARIA, TRANSURB)
Bunuri si servicii
Subventii
Rambursari de credite

MUNICIPIUL GALATI

PROPUNERI BUGET VENITURI PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DEZVOLTARE

Nr.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

mii lei
PROPUNERI
2015

crt.

A

B

E

TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
1
(00.02+00.15+00.17+45.02)

00.01

48502

2 VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.15+00.16)

48.02

3555

3 I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

28723

4 A. VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0

5 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02)

00.10

0

6 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului
7
de dezv a infrastructurii din spatiul rural
8 C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

11.02

0

9 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+37.02)
10 Diverse venituri (36.02.07)
11 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
12 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.04)
13 Varsaminte din sectiunea de functionare

11.02.07
00.12

28723

00.14

28723

36.02

723

36.02.07

723

37.02

28000

37.02.04

28000

00.15

2832

39.02

2832

14 II. VENITURI DIN CAPITAL (39.02)
Venituri din valorificarea unor bunuri
15
(39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)
16 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

84

17 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

71

18 Venituri din privatizare

39.02.04

19 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

2354

20 Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

323

21 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)
Incasari din rambursare imprumuturilor acordate ( cod
22
40.02.13+40.02.14)
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare
23
de casa ale sectiunii de dezvoltare
Sume din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor sectiunii
24
de dezvoltare
25 IV. SUBVENTII (00.18)

40.02.13

00.17

8041

26 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02)

00.18

8041

27 Subventii de la bugetul de stat (00.19)
A. De capital (42.02.01 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la
28
42.02.20)
29 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02

8041

00.19

8041

42.02.01

4085

30 Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

31 Aeroporturi de interes local

42.02.04

32 Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

00.16

0

40.02

0

40.02.14

Strazi care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale
de locuinte noi
34 Finantarea studiilor de fezabilitate aferenteproiectelor SAPARD
33

Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu
apa a satelor (42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)
Finantarea subprogramului privind pietruirea reabilitarea , modernizarea
36
si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
35

42.02.06
42.02.07
42.02.09
42.02.09.01

37 Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

38 Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate

42.02.09.03

39

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor
existente cu destinatie de locuinta

40 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si
gospodarire a apelor
Subventii pentru finantarea chelt de capital la instit de invat preuniversitar de
42
stat
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea
43
investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)
41

42.02.10
42.02.12
42.02.13
42.02.14
42.02.16

44

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

42.02.16.01

45

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea
reparaţiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

46

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor
investiţii în sănătate

42.02.16.03

47 Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
48 pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod
42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
49 pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în
urgenţă în sănătate
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
50
pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
51
pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de
52 asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate
prin Programul operaţional regional 2007 2013
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii
53
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod
54
45.02.01 la 45.02.18)

42.02.18

42.02.18.01
42.02.18.02
42.02.18.03
42.02.19
42.02.20

3956

45.02

8906

45.02.01

7458

56 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.01.01

2149

57 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.01.02

5170

58 prefinantare

45.02.01.03

139

45.02.02

1181

60 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.02.01

181

61 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.02.02

912

62 prefinantare

45.02.02.03

88

55 Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.01.01+45.02.01.02+45.0

59 Fondul Social European (45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

63 Fondul de Coeziune (45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)
64 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.03
45.02.03.01

65 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.03.02

66 prefinantare

45.02.03.03

67 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(45.02.04.01+45.02.04.02+4

45.02.04

68 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.04.01

69 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.04.02

70 prefinantare

45.02.04.03

71 Fondul European pentru Pescuit (45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

267

72 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.05.01

267

73 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.05.02

74 prefinantare

45.02.05.03

75 Instrumentul European de Dezvoltare Regionala (45.02.07.01+45.02.07.02

45.02.07

76 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.07.01

77 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.07.02

78 prefinantare

45.02.07.03

79 Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.08.01+45.02.08.02+45.0

45.02.08

80 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.08.01

81 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.08.02

82 prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013
83
(45 02 15 01+45 02 15 02+45 02 15 03)
84 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
85 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori
86 prefinantare
87 Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.16.01+45.02.16.02+45.0
88 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
89 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori
90 prefinantare
91 Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.17.01+45.02.17.02+45.0
92 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
93 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori
94 prefinantare
95 Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.18.01+45.02.18.02+45.0
96 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
97 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori
98 prefinantare

45.02.08.03

EXCEDENT ANII PRECEDENTI

45.02.15
45.02.15.01
45.02.15.02
45.02.15.03
45.02.16
45.02.16.01
45.02.16.02
45.02.16.03
45.02.17
45.02.17.01
45.02.17.02
45.02.17.03
45.02.18
45.02.18.01
45.02.18.02
45.02.18.03
28007

MUNICIPIUL GALATI

PROPUNERE BUGET CHELTUIELI 2015 - SECTIUNEA DEZVOLTARE
mii lei
Nr.

DENUMIRE INDICATOR

Crt.

cod

PROPUNERI
BUGET

indicator

2015

TOTAL CHELTUIELI
1
2

3

4

5

6

7

8

AUTORITATI PUBLICE
Active nefinanciare
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL
(EVIDENTA POPULATIEI)
Active nefinanciare
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA TOTAL (PRIMARIA, POLITIA LOCALA))
Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

1,424
1,424

54.02

24

71

24
1,696

51

1,026

Active nefinanciare
INVATAMANT
Cheltuieli FEN
Active nefinanciare
SANATATE - TOTAL (SPITALE, SERVICIUL DE
ASISTENTA MEDICALA)
Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale
Active nefinanciare
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale
Cheltuieli FEN

71
65.02
56
71

670
12,157
3,046
9,111

66.02

3,358

51
71
67.02
51
56

3,292
66
7,732
1,703
679

Active nefinanciare
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL
(PRIMARIA, UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA)
Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

71

5,350

68.02

3,818

Cheltuieli FEN
Active nefinanciare
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA TOTAL (PRIMARIA)
Cheltuieli FEN

51

709

56
71

2,833
276

70.02

11,339

56

193

71

11,146

74.02

12,190

71

12,190

81.02

7,269

71

7,269

84.02

15,502

Cheltuieli FEN
Active nefinanciare

56
71

1,936
11,907

Active financiare

72

1,659

PROTECTIA MEDIULUI (PRIMARIA SALUBRITATE)
Active nefinanciare

10 ENERGIE TERMICA
Active nefinanciare
11

51.02
71

61.02

Active nefinanciare
9

76,509

TRANSPORTURI (PRIMARIA, TRANSURB)

MUNICIPIUL GALATI

PROPUNERE BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2015
SECTIUNEA FUNCTIONARE
mii lei

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod
indicator

PROPUNERE
2015

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)
Impozit pe spectacole
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Alte venituri din proprietate
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod
Taxe si alte venituri in învăţământ
Venituri din prestări de servicii
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri (cod 36.10.50)

00.02
00.03
00.10
15.10
15.10.01
00.12
00.13
30.10
30.10.05.30
30.10.09
30.10.50
00.14
33.10
33.10.05
33.10.08
33.10.13
33.10.14
33.10.16
33.10.17
33.10.19
33.10.20
33.10.21
33.10.30
33.10.31
33.10.32
33.10.50
34.10
34.10.50
35.10
35.10.50
36.10

136,907

101,449
0
1,052
1,052

101,449
102,439
4,618
42,841
1,220
1,907
151
21

43,395
4,906
525
2,855
0
0
28
0

Alte venituri
36.10.50
37.10
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)
Donaţii şi sponsorizări
37.10.01
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a buge 37.10.03
Alte transferuri voluntare
37.10.50
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
00.17
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10)
00.18
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)
42.10
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
42.10.11
42.10.43
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)
43.10
Subvenţii pentru instituţii publice
43.10.09
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.10
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole
43.10.15
Subvenţii pentru instituţii publicedestinate sectiunii de dezvoltare
43.10.19

36
-990
0
-990
0
35,458

35,458
28,236
7,222

MUNICIPIUL GALATI

PROPUNERE BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2015
SECTIUNEA FUNCTIONARE
mii lei

Nr.
Crt.

DENUMIRE INDICATOR

TOTAL
1. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

PROPUNERE
2015
136,907

61.10

11,289

- Cheltuieli de personal

10

7,642

- Bunuri si servicii

20

3,647

65.10

7,484

10
20

122
7,362

2. INVATAMANT
- Cheltuieli de personal
- Bunuri si servicii

3. SANATATE
- Cheltuieli de personal
- Bunuri si servicii
- Alte cheltuieli

4.

cod
indicator

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
- Cheltuieli de personal
- Bunuri si servicii
- Alte cheltuieli

66.10

55,893

10
20
59

34,364
21,337
192

67.10

13,913

10
20
59

4,168
5,283
4,462

5. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.10

5,087

- Cheltuieli de personal
- Bunuri si servicii
6. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
- Cheltuieli de personal
- Bunuri si servicii
7. PROTECTIA MEDIULUI
- Cheltuieli de personal
- Bunuri si servicii
8. TRANSPORTURI
- Cheltuieli de personal
- Bunuri si servicii

10
20

2,481
2,606

70.10

1,261

10
20

92
1,169

74.10

27,353

10
20

5,676
21,677

84.10

13,456

10
20

328
13,128

9. SERVICIUL GEOTOPOCAD- EXPERT
- Cheltuieli de personal
- Bunuri si servicii

87.10

1,171

10
20

708
463

MUNICIPIUL GALATI

PROPUNERE BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2015
SECTIUNEA DEZVOLTARE

mii lei
DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod
indicator

PROPUNERE
2015

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04)
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul
sănătăţii
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătat
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale
pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale
pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

00.12
00.14
37.10
37.10.04
00.15
39.10
39.10.01
39.10.50
00.17
00.18
42.10
42.10.39

8,530
990
990
990
0
0

43.10

6,730

43.10.14

3,292

43.10.16

0

0
0

43.10.16.01
43.10.16.02
43.10.16.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor
în sănătate
43.10.17

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii
către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de
comunicaţii în urgenţă în sănătate

43.10.17.01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru
finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

Subventii pentru institutiille publice pentru sectiunea de dezvoltare
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

43.10.19
45.10
45.10.01
45.10.01.01
45.10.01.02
45.10.01.03
45.10.02
45.10.02.01
45.10.02.02
45.10.02.03
45.10.03
45.10.03.01
45.10.03.02
45.10.03.03
45.10.04
45.10.04.01
45.10.04.02
45.10.04.03
45.10.05
45.10.05.01
45.10.05.02
45.10.05.03
45.10.07
45.10.07.01
45.10.07.02
45.10.07.03
45.10.08
45.10.08.01

3,438
810
810
0
810

171.00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Sume
în avans
g
g primite
p
ş
ş
(
45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Sume primite în avans

45.10.08.02
45.10.08.03
45.10.15
45.10.15.01
45.10.15.02
45.10.15.03
45.10.16
45.10.16.01
45.10.16.02
45.10.16.03
45.10.17
45.10.17.01
45.10.17.02
45.10.17.03
45.10.18
45.10.18.01
45.10.18.02
45.10.18.03

MUNICIPIUL GALATI

PROPUNERE BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2015
SECTIUNEA DEZVOLTARE
mii lei

Nr.
Crt.

DENUMIRE INDICATOR

cod
indicator

TOTAL
1 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
- Active nefinanciare

2 INVATAMANT
- Active nefinanciare

3 SANATATE

4

PROPUNERE
2015

8,530
61.10
71

1,026
1,026

65.10

85

71

85

66.10

5,024

- Proiecte cu finantare nerambursabila
- Active nefinanciare

56
71

1,705
3,319

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
- Active nefinanciare

67.10
71

1,749
1,749

68.10

1,086

5 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
- Proiecte cu finantare nerambursabila
- Active nefinanciare

56
71

917
169

74.10

586

- Proiecte cu finantare nerambursabila

56

171

- Active nefinanciare

71

87.10

415
83

71

83

6 PROTECTIA MEDIULUI

7 SERVICIUL GEOTOPOCAD- EXPERT
- Active nefinanciare

