
Denumirea unitatilor

-  lei -

SITUATIA 

VENITURI
TOTALE

TOTAL

000102 4802 110202 110205 110206

administrativ teritoriale

Venituri proprii
din care:

Sume 
alocate de
consiliul
judetean
pentru
echilibr.

bug. locale

Sume
defalcate din
TVA pentru
finantarea

Alte
venituri

privind realizarea veniturilor bugetelor locale
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Cote
defalcate

din impozitul
pe venit

040201 040204 110201

cheltuielilor
descentralizate

la nivelul
judetelor si
municipiului
Bucuresti

Sume
defalcate din

TVA pentru
drumuri

Sume
defalcate din
TVA pentru
finantarea
cheltuielilor
descentraliz.
la nivelul
comunelor,
oraselor,
municipiilor
si sect.
municip. BUC.

Sume
defalcate din

TVA pentru
echilibrarea

bugetelor
locale

Sume
defalcate din
TVA pentru
dezvoltarea
infrastructurii 
si a bazelor
sportive
din spatiul
rural

110207

Subventii

4202
TOTAL JUDET CLUJ

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL     55.438.667     55.438.667
 Cote defalcate din impozitul pe venit     13.664.895
 Sume alocate din cotele defalcate

 din impozitul pe venit pentru

 echilibrarea bugetelor locale      5.096.354
 Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru finantarea cheltuie-

 lilor descentralizate la nivelul

 comunelor,oraselor, municipiilor,

 sectoarelor si Municipiului Bucuresti     21.907.783    -21.907.783
 Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

 locale     -1.718.000     1.718.000
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT       -651.123       651.123
VENITURI PROPRII     30.355.151    -30.355.151
TOTAL MUNICIPII

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL     55.438.667     55.438.667
 Cote defalcate din impozitul pe venit     13.664.895
 Sume alocate din cotele defalcate

 din impozitul pe venit pentru

 echilibrarea bugetelor locale      5.096.354
 Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru finantarea cheltuie-

 lilor descentralizate la nivelul

 comunelor,oraselor, municipiilor,

 sectoarelor si Municipiului Bucuresti     21.907.783    -21.907.783
 Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

 locale     -1.718.000     1.718.000
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT       -651.123       651.123
VENITURI PROPRII     30.355.151    -30.355.151
MUN. DEJ

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL     55.438.667     55.438.667
 Cote defalcate din impozitul pe venit     13.664.895
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 Sume alocate din cotele defalcate

 din impozitul pe venit pentru

 echilibrarea bugetelor locale      5.096.354
 Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru finantarea cheltuie-

 lilor descentralizate la nivelul

 comunelor,oraselor, municipiilor,

 sectoarelor si Municipiului Bucuresti     21.907.783    -21.907.783
 Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

 locale     -1.718.000     1.718.000
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT       -651.123       651.123
VENITURI PROPRII     30.355.151    -30.355.151


