Coduri IBAN
Trezorerie operativa Ilfov
Sursa de finantare:

A

Integral de la buget

Cont IBAN

Cont

Denumire

R040TREZ42120A483301XXXX

20A483301

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

R084TREZ42120A483302XXXX

20A483302

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

R01OTREZ42121010201XXXXX

21A010100

Impozit pe profit de la agentii economici

R036TREZ42121030217XXXXX

21A031700

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

R071TREZ42121030218XXXXX

21A031800

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

R082TREZ42121040201XXXXX

21A040100

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

R090TREZ42121040204XXXXX

21A040400

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

R094TREZ42121A040500XXXX

21A040500

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean

R075TREZ42121050250XXXXX

21A055000

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

R068TREZ42121060202XXXXX

21A060200

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

R090TREZ4212107020101XXX

21A070101

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

R040TREZ4212107020102XXX

21A070102

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

R037TREZ4212107020201XXX

21A070201

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

R084TREZ4212107020202XXX

21A070202

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

R034TREZ4212107020203XXX

21A070203

Impozit pe terenul din extravilan

R030TREZ42121070203XXXXX

21A070300

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

R026TREZ42121070250XXXXX

21A075000

Alte impozite si taxe pe proprietate

R056TREZ42121110201XXXXX

21A110100

R091TREZ42121110202XXXXX

21A110200

R002TREZ42121110205XXXXX

21A110500

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judetelor (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)

R037TREZ42121110206XXXXX

21A110600

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)

R072TREZ42121110207XXXXX

21A110700

R096TREZ42121A110900XXXX

21A110900

R096TREZ42121120207XXXXX

21A120700

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor
sportive din spatiul rural (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau
confesional acreditat (se scad)
Taxe hoteliere

R055TREZ42121150201XXXXX

21A150100

Impozit pe spectacole

R024TREZ42121150250XXXXX

21A 155000

Alte taxe pe servicii specifice

R012TREZ4212116020201XXX

21A 160201

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

R059TREZ4212116020202XXX

21A 160202

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

R052TREZ42121160203XXXXX

21A 160300

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

R048TREZ42121160250XXXXX

21A 165000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
Alte impozite si taxe

R096TREZ42121180250XXXXX

21A185000

R027TREZ42121300201XXXXX

21A300100

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

R070TREZ42121A300530XXXX

21A300530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

R047TREZ4212130020802XXX

21A300802

Venituri din dividende de la alti platitori

R094TREZ4212130020803XXX

21A300803

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

R093TREZ42121300250XXXXX

21A305000

Alte venituri din proprietate

R024TREZ42121310203XXXXX

21A310300

Alte venituri din dobanzi

R053TREZ42121330208XXXXX

21A330800

Venituri din prestari de servicii

R026TREZ4212133021 OXXXXX

21A331OOO

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

R096TREZ42121330212XXXXX

21A331200

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

R024TREZ42121A331300XXXX

21A331300

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

R031TREZ42121330224XXXXX

21A332400

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

R091TREZ42121A332600XXXX

21A332600

Venituri din despagubiri

R039TREZ42121330227XXXXX

21A332700

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala

R07 4TREZ42121330228XXXXX

21A332800

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

R045TREZ42121A333300XXXX

21A333300

Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?

R068TREZ42121330250XXXXX

21A335000

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

R061TREZ42121340202XXXXX

21A340200

Taxe extrajudiciare de timbru

R092TREZ42121340250XXXXX

21A345000

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
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R096TREZ42121A350102XXXX

21A350102

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

R085TREZ42121350202XXXXX

21A350200

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe

R025TREZ42121A350301XXXX

21 A350301

R019TREZ42121350250XXXXX

21A355000

lncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odaia cu
confiscarea potrivit legii
Alte amenzi, penalitati si confiscari

Cont IBAN

R060TREZ42121A360101XXXX

21A360101

Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive

R020TREZ42121360205XXXXX

21A360500

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

R055TREZ42121360206XXXXX

21A360600

Taxe speciale

R090TREZ42121360207XXXXX

21A360700

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

R036TREZ42121360211XXXXX

21A361100

Venituri din ajutoare de stat recuperate

R044TREZ42121360214XXXXX

21A361400

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

R033TREZ42121360222XXXXX

21A362200

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

R068TREZ42121360223XXXXX

21A362300

Taxa de reabilitare termica

R096TREZ42121A3631OOXXXX

21A363100

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

R07 4TREZ42121A364700XXXX

21A364700

Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

R043TREZ42121360250XXXXX

21A365000

Alte venituri

R098TREZ42121370201XXXXX

21A370100

Donatii si sponsorizari

R071TREZ42121370203XXXXX

21A370300

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugete lui local

R009TREZ42121370204XXXXX

21A370400

Varsaminte din sectiunea de functionare

R044TREZ42121370205XXXXX

21A370500

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

R067TREZ42121370250XXXXX

21A375000

Alte transferuri voluntare

R049TREZ42121390201XXXXX

21A390100

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

R022TREZ42121390203XXXXX

21A390300

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

R057TREZ42121390204XXXXX

21A390400

Venituri din privatizare

R065TREZ42121390207XXXXX

21A390700

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor
administrativ-teritoriale
Depozite speciale pentru constructii de locuinte

R073TREZ4212139021OXXXXX

21A391OOO

R054TREZ42121400206XXXXX

21A400600

R089TREZ42121400207XXXXX

21A400700

lncasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de
interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii
lncasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

R097TREZ4212140021OXXXXX

21A401OOO

lmprumuturi temporare din trezoreria statului

R035TREZ42121400211XXXXX

21A401100

R008TREZ42121400213XXXXX

21A401300

R043TREZ42121400214XXXXX

21A401400

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii
de functionare
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii
de dezvoltare
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

R016TREZ42121400216XXXXX

21A401600

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

R061TREZ42121A401800XXXX

21A401800

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare

R042TREZ42121400250XXXXX

21A405000

lncasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

R002TREZ42121A410500XXXX

21A410500

R046TREZ42121A410501XXXX

21A410501

R090TREZ42121A410502XXXX

21A410502

R026TREZ42121A411400XXXX

21A411400

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice
de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea
consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice
de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea
consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pt. sectiunea de functionare
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice
de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea
consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pt. sectiunea de dezvoltare
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si lnvestitii

R024TREZ42121420201XXXXX

21A420100

Programul Termoficare

R011TREZ42121A420101XXXX

21A420101

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

R055TREZ42121A420102XXXX

21A420102

R094TREZ42121420203XXXXX

21A420300

Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de
emisii de gaze cu efect de sera
lnvestitii finantate partial din imprumuturi externe

R032TREZ42121420204XXXXX

21A420400

Aeroporturi de interes local

R067TREZ42121420205XXXXX

21A420500

Planuri si regulamente de urbanism

R005TREZ42121420206XXXXX

21A420600

Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
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