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Denumire indicatori Buget iniţial 
2013 +/-

::::x^^uget 
rectificat 

T O T A L V E N I T U R I P R O P R I I 3039 +85 3124 

-impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 29 29 
-cote defalcate din impozitul pe venit 368 368 
-sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 885 885 
-impozit pe clădiri 995 +13 1008 
-impozit şi taxa pe teren 198 +39 237 
- taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 1 +20 21 
-impozit pe spectacole 4 4 
-impozit pe mijloacele de transport 135 +4 139 
-taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii de funcţionare 142 142 
-alte taxe pe utilizarea bunurilor 10 10 
-alte impozite si taxe fiscale •> 

j 3 
-venituri din concesiuni si închirieri 101 101 
-venituri din prestări servicii si alte activităţi 25 25 
-taxe extrajudiciare de timbru 8 +9 17 
-venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 102 102 
-alte venituri 33 33 
- varsaminte din secţiunea de funcţionare pt. finanţarea secţiunii de dezvoltare -1245 -1245 
- varsaminte din secţiunea de funcţionare 1245 1245 
-alte transferuri voluntare . 9 +10 19 
Sume defalcate din TVA , din care: 5717 +32 5749 

Sume def. Din TVA pt. Finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, T O T A L din care: 

4424 +32 4456 

-finanţarea cheltuielilor de personal in Învăţământul 
preuniversitar de stat 

- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor 

3361 

240 

+32 3393 

240 
- cheltuieli materiale si servicii pentru invatamantul 

preuniversitar de stat 
427 427 

-drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap sau 
indemnizaţii lunare 

327 327 

finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pentru beneficiarii de 
ajutor social 
finanţarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor 

36 

33 

36 

33 
Sume def. Din T V A pentru echilibrarea bugetelor locale 1267 1267 

Sume defalcate din T V A pentru drumuri 26 26 
Subvenţii de la bugetul de stat, total din care: 

- ajutor pentru încălzirea locuinţei 
310 
310 

310 
310 

TOTAL VENITURI 9075 +127 9202 

51,02 Autori tăţ i executive din care: 1168 +5 1173 
-cheltuieli de personal 565 565 

-cheltuieli materiale 442 442 
transferuri din B L către asociaţii le de dezvoltare intercomunitara 10 10 

alte cheltuieli (asociaţ i i si fundaţii) 0 +5 5 

- cheltuieli de capital 151 151 
54.02 Alte servicii publice generale ( S P C L E P ) , din care: 117 117 

-cheltuieli de personal 54 54 

- cheltuieli materiale 63 63 

- cheltuieli de capital — ^ 0 0 
56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administraţiei din 

care: 

90 90 

- Transferuri din bugetele locale ppntru instituţiile de asistenta sociala 90 90 
61.02 Ordine publica si s iguranţa naţionala (protecţia civila), din care: 292 292 

chelt. de personal 183 183 



65.02 
învăţământ, din care: 4088 -•=55SJ20 

65.02 - cheltuieli de personal 3601 65.02 

cheltuieli materiale. 427 

65.02 

alte cheltu)eli(burse) 60 
67.02 Cultura , recreere si religie, din care: 436 ! r ( .i^p^'A \ 4 S ' 67.02 

cheltuieli de personal 36 

67.02 

cheltuieli materiale 170 

67.02 

alte cheltuieli (susţinerea cultelor+ club sportiv) 230 

68.02 
Asigurări si asistenta sociala, din care: 927 _ ^ ^ 3 7 

68.02 
-cheltuieli de personal 327 327 

68.02 

-asistenta sociala 541 541 

68.02 

-cheltuieli materiale 59 +10 69 

70.02 Locuinţe servicii si dezvoltare publica 513 +80 593 70.02 

- cheltuieli de personal 44 44 

70.02 

- cheltuieli materiale 221 +80 301 

70.02 

- cheltuieli de capital 248 248 
74.02 Protecţia mediului, din care: 799 799 74.02 

- cheltuieli materiale 390 390 

74.02 

- Programe de dezvoltare (cofin. proiect Extinderea infrastructurii de 
apa si apa uzata, in jud. Neamţ) 

409 409 

84.02 Transporturi, din care: 1559 1559 84.02 

-cheltuieli materiale 218 218 

84.02 

-cheltuieli de capital 1341 1341 

T O T A L C H E L T U I E L I 9989 +127 10116 

E X C E D E N T / D E F I C I T (Finanţat din excedentul anilor 
precedenţi, Venituri- Cheltuieli) 

-914 -914 


