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BUGETUL  LOCAL  AL 
MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA  PE  ANUL  2010

MII LEI

TOTAL VENITURI 84.565,95
VENITURI PROPRII 45.119,00
Impozit pe venit 130,00

Impozitul pe veniturile din onorarii avocati si notari 130,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  24.986,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 24.200,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale 786,00

Impozite si  taxe pe proprietate  8.546,00
Impozit si taxa pe cladiri    6.400,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 1.700,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 4.700,00
Impozit si taxa pe teren 1.496,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 500,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 520,00
Impozitul pe terenul din extravilan   476,00
Taxe judiciare de timbru 650,00

33.551,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 32.291,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 1.260,00
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Sume defalcate din TVA 

Denumire indicatori Program       
2010

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   25,00
Taxe hoteliere 25,00

2.418,00
Impozit pe mijloacele de transport  1.780,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 930,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 850,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 52,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare 
de activitati 586,00

Venituri din proprietate  3.870,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 3.535,00
Alte venituri din proprietate 335,00

143,00
Venituri din prestari de servicii 112,00
Contributia  parintilor crese 2,00
Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 25,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 4,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise  470,00
Taxe extrajudiciare de timbru 470,00

Amenzi, penalitati si confiscari   1.036,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 1.036,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari

Diverse venituri  80,00
Alte venituri 80,00

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile 150,00
Donatii si sponsorizari 150,00
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Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati   

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 



MII LEI

Venituri din valorificarea unor bunuri 3.415,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 350,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 3.065,00

Subventii de la bugetul de stat  5.745,95
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a 
apelor 750,00
Subventii compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibil 3.693,95
Sprijin financiar pentru constituirea familiei 260,00
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri 210,00
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 100,00
Subvenţii pde la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 732,00

      TOTAL CHELTUIELI 84.565,95
6.898,45

Cheltuieli de personal 4.270,00
Bunuri si servicii 1.030,00
Alte transferuri 1,05
Cheltuieli de capital 1.597,40

54.02 Alte servicii publice, din care: 2.851,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 2.470,00
Fond de rezerva 2.470,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 381,00
Cheltuieli de personal 346,00
Bunuri si servicii 35,00

3.600,00
Dobanzi 3.600,00

60,00
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de
sanatate 60,00

Denumire indicatori Program       
2010

51.02 Autoritati publice si actiuni externe, din care:

55.02 Tranzactii privind datoria publica, din care:

56.02 Transferuri cu caracter general intre nivele ale administratiei, din care:

sanatate ,
Transferuri 60,00

1.331,00
Politie comunitara 1.316,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 1.316,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor 15,00
Bunuri si servicii 15,00

65.02 Invatamant, din care: 31.305,95
Cheltuieli de personal 28.092,00
Bunuri si servicii 2.829,99
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 170,00
Alte transferuri (burse) 150,00
Cheltuieli de capital 65,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1,04

66,02 Sanatate, din care: 815,00
Servicii de sanatate publica 815,00
Cheltuieli de personal 815,00

3.241,00
Bunuri si servicii 1.060,00
Alte transferuri 490,00
Cheltuieli de capital 1.691,00

7.957,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 1.800,00
Cheltuieli de personal 1.800,00
Asistenta sociala pentru familie si copii 739,00
Cheltuieli de personal (centrul de zi) 64,00
Bunuri si servicii (centrul de zi) 15,00
Asistenta sociala (trusou nou nascuti,tineri casatoriti) 360,00
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68.02 Asigurari si asistenta sociala, din care:

61.02 Ordine publica si siguranta nationala, din care:

67.02 Cultura, recreere si religie, din care:



MII LEI

Adapost 300,00
Cheltuieli de personal 220,00
Bunuri si servicii 80,00
Crese 300,00
Cheltuieli de personal 280,00
Bunuri si servicii 20,00
Ajutor social 3.221,00
Asistenta sociala (v.m.g, ajutor incalzire) 3.221,00
Cantine de ajutor social 887,00
Cheltuieli de personal 157,00
Bunuri si servicii 730,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 1.010,00
Cheltuieli de personal (sediu) 810,00
Bunuri si servicii (sediu) 50,00
Asistenta sociala 150,00

10.697,60
Locuinte 40,00
Bunuri si servicii 40,00
Alimentare cu apa 700,00
Alte transferuri 700,00
luminat public si electrificari rurale 1.180,00
Bunuri si servicii 780,00
Cheltuieli de capital 400,00
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 8.777,60
Cheltuieli de personal 3.764,00
Bunuri si servicii 560,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 127,00
Alte transferuri 30,00
Cheltuieli de capital 1.436,60
Rambursari de credite 2.860,00

Denumire indicatori Program       
2010

70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, din care:

700,00
Salubritate 700,00
Bunuri si servicii 550,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 150,00

10,00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 10,00
Bunuri si servicii 10,00

12.913,95
Energie termica 9.113,95
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 5.677,63
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 3.693,95
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -257,63
Alte servicii in domeniilei locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 3.800,00
Bunuri si servicii (fond de garantare combustibil) 3.800,00

84.02 Transporturi, din care: 2.185,00
 Transport in comun 200,00
 Gratuitati transport in comun 200,00
Strazi 1.985,00
Bunuri si servicii 350,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 800,00
 Cheltuieli de capital 835,00

                     PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                CONSILER,
                              OVIDIU OANA
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81.02 Combustibili si energie, din care:

74.02 Protectia mediului, din care:

80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca, din care:
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