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  CAPITOLUL I  Veniturile proprii care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor 

  1. Impozitul de profit de la regiile autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene. 

  2. Alte încasări din impozite directe. 

  3. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene. 

  4. Alte venituri de la instituţiile publice. 

  5. Diverse venituri: 
    a) venituri din amenzi aplicate potrivit dispoziţiilor legale; 
    b) restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi; 
    c) încasări din alte surse. 

  6. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice de subordonare judeţeană. 

  7. 
Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen la impozitele, 
taxele şi veniturile cuprinse la acest capitol. 

  

CAPITOLUL II  Veniturile proprii care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti 

  1. 

Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea consiliilor locale ale 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 

  2. Impozite şi taxe de la populaţie: 

    
a) impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice 
independente şi ale asociaţiilor familiale; 

    b) impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane fizice; 
    c) taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice; 
    d) taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţie; 
    e) alte impozite şi taxe de la populaţie. 

  3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat. 

  4. Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice. 

  5. Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice. 

  6. Impozitul pe venitul agricol. 

  7. Alte impozite directe: 
    a) impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente; 
    b) alte încasări din impozite directe. 

  8. Impozitul pe spectacole. 

  9. Alte impozite indirecte: 
    a) taxe de timbru de la persoane juridice; 

    
b) majorări şi penalităţi de întârziere pentru veniturile nevărsate la termen la impozitele, 
taxele şi veniturile cuprinse la acest capitol. 

    c) alte încasări din impozite indirecte. 

  10. 

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale ale 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 

  11. Vărsăminte de la instituţiile publice: 

    
a) taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de 
conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice; 

    b) vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate; 
    c) alte venituri de la instituţiile publice. 

  12. Diverse venituri: 
    a) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri; 
    b) venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legale; 
    c) restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi; 
    d) venituri din concesiuni; 
    e) încasări din alte surse. 



  13. Venituri din capital: 
    

  
a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice; 

  b) venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului. 

 


