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CĂTRE.
COMUNA CRUCEA

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

30.06.2019 si specificam totodată ca aveţi obligaţia de a-i publica pe pagina de 

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

finanţele publice locale, potrivit carora:

"ordonatorii principali de credite ai instituaiifor publice locale au obligaaia 

publicării pe paginile de internet ale uniinnilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a 

comunicărilor prevăzute Ia art. 57 alin. (2A1), în maximum 5 zile lucmtoare de Ia 

primire" respectiv indicatorii trimestriali cu privire la execuaia bugetelor locale.
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Primăria: 4326876 COMUNA CRUCEA
VENITURI

Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1 Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 3574088

95,68% TrimestrialVenituri totale programate 3735618
2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 1196939

149,18% TrimestrialVenituri proprii programate 802368
3 Gradul de finanţare din venituri proprii Venituri proprii incasate 1196939

33,49% Trimestrial
Venituri totale incasate 3574088

4 Gradul de autofinanţare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 864432
24,19% Trimestrial

Venituri totale incasate 3574088
5 Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate Anual

Număr de locuitori

6
Gradul de realizare a impozitelor pe 
proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate Anual

Venituri din impozite pe proprietate programate

7
Gradul de dependenta al bugetului local 
fata de bugetul de stat Incasari din surse primite de la bugetul de stat

Anual
Venituri totale incasate

8 Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 1554939 43,51% Trimestrial
Venituri totale incasate 3574088

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 I,II,III) 171913

0.72
Total incasari venituri fiscale an anterior 238011

b) Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) 271220
376694

coeficient 0.72

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

1 Rigiditatea cheltuielilor Plaţi aferente cheltuielilor de personal Anual
Total plaţi

2 Ponderea secţiunii de funcţionare Plaţi aferente secţiunii de funcţionare 1052253 31,32% Trimestrial
Total plaţi 3359762

3 Ponderea secţiunii de dezvoltare Plaţi aferente secţiunii de dezvoltare 2307509 68,68% Trimestrial
Total plaţi 3359762

4 Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale Anual
Total plaţi

5 Excedent / Deficit - secţiune funcţionare venituri incasate - (plaţi efectuate + plaţi restante) 150680 T rimestrial
6 Excedent / Deficit - secţiune dezvoltare venituri incasate - (plaţi efectuate + plaţi restante) 63646 Trimestrial


