
DIN CE ANUME SE FORMEAZA BUGETUL? 

Bugetul local se formeaza din totalitatea veniturilor si cheltuelilor ce urmeaza a fi 

incasate respectiv efectuate de catre aceasta institutie publica locala. Deasemeni exista o 

varietate de impozite si taxe cere compun acest buget, la partea de venituri. 

Veniturile inscrise in bugetul local sunt clasificate pe mai multe categorii dupa cum 

urmeaza: 

 Impozitul pe profit de la regiile autonome in subordinea autoritatilor publice 

locale  

 Impozitele si taxele de la populatie, 

 Impozitul pe venitul agricol, 

 Alte impozite directe, 

 Impozitul pe spectacole, 

 Alte impozite indirecte, 

 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome subordonate, 

 Varsaminte de la institutiile publice, 

 Diverse venituri, 

 Venituri din capital. 

Deasemeni majoritatea acestor categorii de venituri se impart la randul lor in mai 

multe subcategorii 

• impozite directe; 

• impozite indirecte  

Impozite directe surse ale bugetului local sunt urmatoarele:  

1. impozitul pe profit; 

2. impozitele si taxele de la populatie, si anume: a) impozitul pe veniturile liber 

profesionistilor, meseriasilor si altor persoane fizice independente si asociatii familiale; 

b) impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane fizice; c)taxe asupra mijloacelor de 

transport detinute de persoane fizice; d) impozitul pe veniturile din inchirieri, 

subinchirieri, locatii de gestiune si arendari; e) impozitul pe veniturile obtinute din 



drepturi de autor si cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor; f) impozitul pe veniturile 

din dobanzi; g) impozitul pe veniturile obtinute din premii si castiguri in bani sau in 

natura; h) impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate; i) alte impozite si taxe 

de la populatie;  

3. taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat; 

4. impozitul pe cladiri si terenuri de la persoanele juridice; 

5. taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice ; 

6. alte impozite directe. 

Din categoria impozitelor indirecte fac parte: 

1. impozitul pe spectacole; 

2. alte impozite indirecte a) alte taxe de timbru prevazute de Legea nr. 119/1996 privind 

actele de stare civila, Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si 

O.G. nr. 10/1993 privind actualizarea nivelului unor taxe in functie de rata inflatiei; b) 

alte incasari din impozite indirecte;. 

Un al doilea criteriu de clasificare a impozitelor si taxelor locale il constituie actul 

normativ care le reglementeaza, in functie de care distingem: 

1. impozite si taxe locale; 

2. impozitul pe venitul agricol; 

3. taxele de timbru; 

4. impozitul pe venit . 

 

 

 

 

 

 

sursa: https://www.creeaza.com/legislatie/administratie/Bugetul-local-principala-forma484.php 


