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Anexa 1 la H.C.L nr…………din……………. 
 
 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE 
 

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator 

BVC 2022 
(lei) 

TOTAL VENITURI ( 02) 
 00.01 39.096.000 

Venituri proprii (estimare 2022- impozite și taxe locale) 
  11.020.000 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 
 04.02 12.022.000 

 Cote defalcate din impozitul pe venit-ANAF NEAMT-Leg 273/2006-art.39, alin.2 04.02.01 12.971.000 

 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, din care- AJFP 04.02.04 1.041.000 

 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale- CJN 04.02.04 0 

 
Sume defalcate din TVA 

 
11.02 10.039.000 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor 11.02.01 0 

 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 

Municipiului București 
11.02.02 5.958.000 

  

*invatamant, din care: 
                           -burse            : 1.705.000 lei 

-materiale : 
                                                      -cresa : 

 1.705.000 

  *drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizații lunare  4.003.000 

  *stimulente educationale speciale acordate copiilor din familii defavorizate  6.000 

  *drepturi copii cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa  244.000 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 0 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale-ANAF NEAMT 11.02.06 4.081.000 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale-CJ NEAMT 

11.02.06-
CJN  

 
Subventii de la bugetul de stat 

 
42.02 5.685.000 

 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii-Cabinete medicale scolare 42.02.41 1.145.000 

 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii-Centrul de vaccinare  1.280.000 

 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri( AJPIS) 42.02.34 60.000 

 Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe  42.02.55 3.200.000 
Subventii de la alte administratii 

 43.02 160.000 

 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor 
activitati-AFM 43.02.20 0 

 Sume primite de la asigurari pentru reparații Clădire Ambulanță  0 

 Subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati- 
ANCPI cadastrări  160.000 

 
Finantare DelGaz - ( EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CARTIER 

BLEBEA) ( 25 % contributie pentru anul 2022) 
 

 170.000 

FONDURI UNIUNEA EUROPEANĂ (inclusiv contributie BL) 
*SPATII ALEE TARGULUI( UATO Tg.Neamt): 197.000 (AFIR) 

*INFRASTRUCTURA AGREMENT ( UATO Tg.Neamt): 10.020.710(FDR) 
 

 
 

42.640.000 
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*DOTARE AMBULATORIU ( UATO Tg.Neamt): 10.033.069 (FDR) 
*VIOLENTA NU ARE SCUZE ( Directia de asistenta sociala): 1.020.000(FSE) 

*SOCIETATEA NU ARE VARSTA ( Directia de asistenta sociala): 510.000(FSE) 
*DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA : 4.270.000(FSE)- UATO Tg.Neamt 

*ACASA-alaturi de copii prin actiuni de sprijin avansat  : 1.200.000 (FSE) 
*Intervenții în vederea eficientizării energetice – Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc C1, Bloc M4 - 

oraș Târgu Neamț: 6.061.000 (FDR) 
*Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 

echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 
învățământul preuniversitar, Orașul Târgu-Neamț, Județul Neamț : 9.328.221 (FSE) 

 

EXCEDENT / DEFICIT (02) 96.02 469.860 

 Excedentul secțiunii de dezvoltare 98.02.97 469.860 

 *24.488,08 lei - Proiect FSE cod SMIS 128943 – Dezvoltare economică și social în Orașul 
Târgu Neamț - UATO Tg.Neamt   

 *132.499,41 lei- Proiect FSE cod SMIS 127389 – Societatea nu are vârstă - Directia de 
asistenta sociala   

 *308.872,76 lei- Proiect FSE cod SMIS 139521 – Acasa alaturi de copii-Colegiul National 
Stefan cel Mare   

TOTAL VENITURI ( 07)  2.906.706 

CREDIT MINISTERUL FINANȚELOR 2019 (07)  299.704 

CREDIT MINISTERUL FINANȚELOR 2021 (07)  2.607.002 

TOTAL VENITURI - BUGET 2021 (02+EXCEDENT+07)  85.112.566 
 
 
 
 

 
 
 

La data intocmirii proiectului de buget pentru anul 2022, nu aveam repartizate : 
 

*Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului 
București:  

*invatamant : cheltuieli de functionare  si sume pentru functionare “cresa“; 
 

*Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale- CJN; 


