LISTACODURMBAN
ANEXA nr.1
Impozitui pe veniturile din transferal proprietatilor imobiliare din patrimonial personal
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
Impozit pe profit de la agenti economic!
Cote defalcate din implozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitui pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Impozitui pe mijloace de transport detinute de persoane fizice
Impozitui pe mijloace de transport detinute de persoane juridice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
RO79TREZ70021 160203XXXXX Licente taxi
Taxa conform H.C.G.M.B. nr. 134/2004
RO75TREZ70021 1 60250XXXXX Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati:
Alte impozite si taxe:
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Taxa pentru elibererea autorizatiei de construire
Taxa eliberare autorizatie de construire pentru lucrari de racorduri si bransamente
Taxa eliberare autorizatie de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru filmare
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru stationarea temporary de autovehicule
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole in aer liber, festivaluri, manifestari promotional
Taxa pentru executarea jocurilor de artificii
RO26TREZ70021180250XXXXX Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare
Taxa aviz traseu
Taxa aviz coordonare retele
Taxa aviz precoordonare retele
Taxa acord Primar General pentru strazi modernizate
Taxa aviz desfacere pavaje
Taxa pentru reclama §i publicitate
Taxa anuala pentru vehicule lente
Taxa conform H.C.G.M.B. nr. 146/2005
Taxa pentru ocuparea domeniului public cu retele de cabluri
RO54TREZ70021 300201 XXXXX Varsaminte din profitul net al reqiilor autonome.
RO97TREZ70021 A300530XXXX Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
RO56TREZ70021 30020802XXX Venituri din dividende de la alti platitori
RO06TREZ70021 30020803XXX Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
RO51 TREZ70021 31 0203XXXXX Alte venituri din dobanzi
RO80TREZ70021 330208XXXXX Venituri din prestari de servicii
R053TREZ70021 33021 OXXXXX Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinrea copiilor in crese
R026TREZ70021 33021 2XXXXX Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
RO58TREZ70021 330224XXXXX Taxe din activitati cadastrale si aqricultura
R004TREZ70021 330228XXXXX Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
R095TREZ70021 330250XXXXX Alte venituri din prestari servicii si alte activitati
RO26TREZ70021 A3501 02XXXX Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
RO1 5TREZ70021 350202XXXXX Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratjei de impozite si taxe

RO98TREZ70021 03021 8XXXXX
RO60TREZ70021 360222XXXXX
RO37TREZ70021 01 0201 XXXXX
RO1 2TREZ70021 040201 XXXXX
RO20TREZ70021 040204XXXXX
RO21TREZ70021 1 6020201 XXX
RO68TREZ70021 16020202XXX

RO5pTREZ70021350203XXXXX

ncasari din valohficarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
RO52TREZ70021A350301XXXX ncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legi
RO46TREZ70021350250XXXXX Alte amenzi, penalitati s.i confiscari
RO47TREZ70021360205XXXXX Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice
RO82TREZ70021360206XXXXX Taxe speciale
Alte venituri
Avize consultantafC.P.U.Ivr
C/val. caiete de sarcini pentru licitatie
Taxa Tnregistrare vehicule nemmatriculabile
RO70TREZ70021360250XXXXX Taxa pentru eliberarea cert if icatului de mregistrare
Taxa pentru eliberarea placutei cu nr. de Tnregistrare
Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclature stradala" si adresa
Taxa eliberare duplicate
RO52TREZ70021A363202XXXX Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedent, aferente sectiunii de dezvoltare
RO96TREZ70021A363203XXXX Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedent!, aferente sectiunii de functionare
RO28TREZ70021370201XXXXX Donatii si sponsorizari
RO98TREZ70021370203XXXXX Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fina_ntarea_sectiunii de dezvoltare a bugetului local
RO36TREZ70021370204XXXXX Varsaminte din sectiunea de functionare
RO94TREZ70021370250XXXXX Alte transferuri voluntare
RO76TREZ70021390201 XXXXX Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
RO49TREZ70021390203XXXXX Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
RO84TREZ70021390204XXXXX Venituri din privatizare
RO92TREZ70021390207XXXXX Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrate -teritoriale
RO03TREZ7002139021OXXXXX Depozite speciale pentru construct!! de locuinte
RO73TREZ70021A410501 XXXX

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrate -teritoriale
decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare

RO20TREZ70021A410502XXXX

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrate -teritoriale
decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare

RO37TREZ70021420220XXXXX Subventii de la bugetui de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN posaderare
RO05TREZ70021050250XXXXX Alte impozite pe venit, profit si castiguri de capital
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor,
RO21TREZ70021110202XXXXX
sectoarelor si Mun. Bucuresti
RO24TREZ70021420203XXXXX Subventii primite de la bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe
R093TREZ70021420241 XXXXX Subventii din bugetui de stat pentru finantarea sanatatii
RO53TREZ70021070250XXXXX Alle impozite si taxe pe proprietate
RO56TREZ70021420215XXXXX Subventii primite de la Fondul National de Dezvoltare
din taxa *--pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
RO64TREZ70021110206XXXXX Sume
— . _defalcate
-._.
RO69TREZ70021420232XXXXX Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
RO75TREZ7002142021 OXXXXX Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
RO15TREZ7002145020101XXX Fondul European de Dezvoltare Regionala -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
RO62TREZ7002145020102XXX Fondul European de Dezvoltare Regionala -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterior!

RO12TREZ70021 450201 03XXX Fondul European de Dezvoltare Regionala -Prefinantare
RO59TREZ70021 45020201 XXX Fondul Social European- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
RO09TREZ70021 45020202XXX Fondul Social European- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
RO56TREZ70021 45020203XXX Fondul Social European- Prefinantare
RO06TREZ70021 45020301 XXX Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
RO53TREZ70021 45020302XXX Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
R003TREZ70021 45020303XXX Fondul de Coeziune - Prefinantare

