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Va comunicam situaţia indicatorilor si a plaţilor restante (după c a z ), la

29.12.2017 si specificam totodată ca aveţi obligaţia de a-i publica pe pagina de 

internet, potrivit prevederilor art.76A1, alin .(1 )t lit.b) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, potrivit carora:

"ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice locale au obligaţia 

publicării pe paginile de internet ale unităţiior/subdiviziunilor administrativ-teritoriaie a 

comunicărilor prevăzute fa art. 57 alin. (2A1), în maximum 5 zile lucrătoare de la 

primire", respectiv indicatorii trimestriali cu privire la execuţia bugetelor locale.

CATRE

Ex1/1



Primaria: 4326876 COMUNA CRUCEA
VENITURI

Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1 Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale încasate 3272922 99,4% Trimestrial

Venituri totale programate 3292680
2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 1602863 103,18% Trimestrial

Venituri proprii programate 1553480
3 Gradul de finanţare din venituri proprii Venituri proprii incasate 1602863 48,97% Trimestrial

Venituri totale incasate 3272922
4 Gradul de autofinanţare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 725759 22,17% Trimestrial

Venituri totale incasate 3272922
5 Venituri proprii încasate per capita Venituri proprii incasate 1602863 765 Anual

Număr de locuitori 2094

6

Gradul de realizare a impozitelor pe 
proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate 385082 104,54% Anual

Venituri din impozite pe proprietate programate 368350

7
Gradul de dependenta al bugetului local 
fata de bugetul de stat Incasari din surse primite de la bugetul de stat 2547163 77,83% Anual

Venituri totale incasate 3272922
8 Gradul de autonomie decizionale Venituri depersonalizate incasate 1911863 58,41% T rimestrial

Venituri totale incasate 3272922
9 Estimatul anual din venituri fiscale

a)
Coeficient de realizare a veniturilor fiscale 
in anul anterior {se calculează trimestrial) Venituri fiscale cumulate an anterior (trim l,ll,lll) 247625 1

Total incasari venituri fiscale an anterior 247625
b) Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul {trim l,ll,lll) 415689

415689
coeficient 1

CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza ţ Formula de calcul Sume Procent Perioada

1 Rigiditatea cheltuielilor Plaţi aferente cheltuielilor de personal 1691301 C f l  C Í A  0/_ Anual
Total plaţi 2789036 v U j v H  /O

2 Ponderea secţiunii de funcţionare Plaţi aferente secţiunii de funcţionare 2609867 Ú í  C Q O / Trimestrial
Total plaţi 2789036 9 ^ , 0 0  / o

3 Ponderea secţiunii de dezvoltare Plaţi aferente secţiunii de dezvoltare 179169
K  A O O L Trimestrial

Total plaţi 2789036
/ o

4 Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale 0 n0/. Anual
Total plaţi 2789036

U  /o

5 Excedent l  Deficit - secţiune funcţionare venituri incasate - (plaţi efectuate + plaţi restante) 481280 T rimestrial
6 Excedent / Deficit - secţiune dezvoltare venituri incasate - (plaţi efectuate + plaţi restante) 2606 | Trimestrial


