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CĂTRE,
COMUNA CRUCEA

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

30.09.2019 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

primire”, respectiv indicatorii trimestriali cu privire la execuţia bugetelor focale.

Ex1/1



Primăria: 4326876 COMUNA CRUCEA
VENITURI

Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1 Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 5939495

94,05% T rimestrialVenituri totale programate 6315489
2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 1573270

111,15% Trimestrial
Venituri proprii programate 1415468

3 Gradul de finanţare din venituri proprii Venituri proprii incasate 1573270 26,49% Trimestrial
Venituri totale incasate 5939495

4 Gradul de autofinanţare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 970519
16,34% Trimestrial

Venituri totale incasate 5939495
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 decizionaîa Venituri depersonalizate incasate 2323270
39,12% Trimestrial

Venituri totale incasate 5939495
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 1,11,111) 190485

0.8
Total încasări venituri fiscale an anterior 238011

b) Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim 1,11,111) 356517
445646

. . . coeficient 0.8

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 1591734 ™  4ft% Trimestrial
Total plaţi 5222716

3 Ponderea secţiunii de dezvoltare Plaţi aferente secţiunii de dezvoltare 3630983 ea * 90/. Trimestrial
Total plaţi 5222716

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

5 Excedent / Deficit - secţiune funcţionare venituri incasate - (plaţi efectuate + plaţi restante) 274671 Trimestrial
6 Excedent / Deficit - secţiune dezvoltare venituri incasate - (plaţi efectuate + plaţi restante) 442106 Trimestrial


