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

1 Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale încasate 565176,69 82,63% TrimestrialVenituri totale programate 684000,00
2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii încasate 162950,69 86,68% TrimestrialVenituri proprii programate 188000,00
3 Gradul de finanţare din venituri proprii Venituri proprii incasate 162950,69 28,83% TrimestrialVenituri totale incasate 565176,69
4 Gradul de autofinanţare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 91395,00 16,17% TrimestrialVenituri totale incasate 565176,69
5 Venituri proprii încasate per capita Venituri proprii incasate 0,00 AnualNumăr de locuitori 0,00
6 Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate 0,00 AnualVenituri din impozite pe proprietate programate 0,00

Gradul de dependenta al bugetului local fata de 0,00
7 bugetul de stat Incasari din surse primite de la bugetul de stat 

Venituri totale incasate 0,00
Anual

8 Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 255950,69 45,29% TrimestrialVenituri totale incasate 565176,69
9

a)

Estimatul anual din venituri fiscale 
Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in 91464,00
anul anterior (se calculează trimestrial) Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) 

Total incasari venituri fiscale an anterior 135623,50
0,67

b) Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim l,ll,lll) 75119,00 112117,91coeficient 0,67
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CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent [ Perioada

1 Rigiditatea cheltuielilor Plaţi aferente cheltuielilor de personal 0,00 AnualTotal plaţi 0,00
2 Ponderea secţiunii de funcţionare Plaţi aferente secţiunii de funcţionare 541408,06 97,3% TrimestrialTotal plaţi 556453,46
3 Ponderea secţiunii de dezvoltare Plaţi aferente secţiunii de dezvoltare 15045,40 2,7% TrimestrialTotal plaţi 556453,46
4 Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale 0,00 AnualTotal plaţi 0,00
5 Excedent / Deficit - secţiune funcţionare venituri încasate - (plaţi efectuate + plaţi restante) 8723,23 Trimestrial
6 Excedent / Deficit - secţiune dezvoltare venituri încasate - (plaţi efectuate + plaţi restante) 0,00 Trimestrial

Nr Crt Plaţi restante

1. Total plaţi restante înregistrate la sfirsitul perioadei de raportare, din care: 0
2. sub 30 de zile 0
3. peste 30 de zile 0
4. peste 90 de zile 0
5. peste 120 de zile 0
6. către furnizori, creditor ii din operaţii comerciale 0
7. fata de bugetul general consolidat 0
8. fata de salariaţi 0
9. împrumuturi nerambursate la scadenta 0

10. dobânzi restante 0


