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VENITURI 
Nr. Crt Indicatori s inteza Formula de calcul Sume Procent Perioada 

1 Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale încasate 1 _652. 180,30 
11 ,86% Trimestrial 

Venituri totale programate 13.926.000,00 
2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii încasate 881_806,62 

104,48% 
Venituri proprii programate 844_000,00 

Trimestrial 

3 Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii încasate 881 .806,62 
53,37% Trimestrial Venituri totale încasate 1.652.180,30 

4 Gradul de autofinantare Venituri proprii încasate (exclusiv cote) 437.095 ,00 
26 ,46% 

Venituri totale încasate 1 _652.180,30 
Trimestrial 

5 Venituri proprii încasate per capita Venituri proprii încasate 
Numar de locuitori 

Anual 

6 Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate încasate 
Venituri din impozite pe proprietate programate 

Anual 

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

Venituri totale încasate 
8 Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate încasate 1.332_806,62 

80,67% Venituri totale încasate 1.652.180,30 
Trimestrial 

9 Estimatul anual din venituri fisca le 

a) 
Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in 136_357,90 
anul anterior (se calculeaza trimestrial) Venituri fiscale cumulate an anterior (trim 1,11,111) 0,62 

Total incasari venituri fiscale an anterior 221 .370,78 
b) Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim 1,11 ,11 1) 202.743,00 

327.004,84 
coeficient o 62 

CHELTUIELI 
Nr. Crt Ind icatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada 

1 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal 
Total plati 

Anual 

2 Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 1 _045_944,94 
80,23% Total plati 1.303.619,04 

Trimestrial 

3 Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 257.674,10 
Total plati 1.303.619,04 

19,77% Trimestrial 

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

5 Excedent I Deficit - sectiune functionare venituri mcasate - (plat1 etectuate + plat1 restante) 306.841 ,58 Trimestrial 
6 Excedent I Deficit - sectiune dezvoltare venituri mcasate - (piau erectuate + piau restante) 41.719,68 Trimestrial 


