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Către,

PRIMĂRIA COMUNEI SEACA DE PĂDURE

ÎN ATENTIA DOMNULUI PRIMAR
»
* •

în baza prevederilor art.57, alin.(2"1) din Legea privind finanțele publice locale nr.
273/2006, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm indicatorii cu privire la
execuția bugetului local pe trim. IV an 2021, stabiliți conform metodologiei aprobate prin
Ordinul comun al Ministerului Administrației și Internelor și Ministerului Finanțelor Publice nr.
244/2651/2010.

Aveți obligația publicării acestor indicatori pe pagina de internet a instituției, după care
se vor transmite, în format electronic, la Ministerul Afacerilor Interne.

Cu deosebită considerație,

f
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Primaria: s eac a  de păd u r e

VENITURI
Perioada| Nr. Crt ]____________ Indicatori sinteza____________ | Formula de calcul ____|I Sume || Procent |I 1 (Gradul de realizare a veniturilor [Venituri totale incasate | 2.902.778,84

97,25%
[Venituri totale programate |I 2.985.000,00

I  2 (Gradul de realizare a veniturilor proprii [Venituri proprii incasate 1.056.389,85
99,85%

[Venituri proprii programate 1.058.000,00

I 3 (Gradul de finanțare din venituri proprii [Venituri proprii incasate | 1.056.389,85 36,39%[Venituri totale incasate 2.902.778,84I 4 Gradul de autofinanțare_______________ (Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 301.794,70 10,4%
|Venituri totale incasate | 2.902.778,84

I 5 (Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate | 1.056.389,85
1.245,74

Număr de locuitori | 848
I 6  I[Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate [Venituri din impozite pe proprietate incasate | 226.752,70

107,98%
[Venituri din impozite pe proprietate programate | 210.000,00

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

2.513.145,51
86,58%

(Venituri totale incasate | 2.902.778,84
8 Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 2.269.389,85 78,18%Venituri totale incasate________________________ 2.902.778,849 IEstimatul 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,IIII)____
190.003,30

1
Total incasari venituri fiscale an anterior 190.003,30

b) Estimatul anual din venituri fiscale |Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim l,lI,
coeficient

HI) I 244.692,20
I 1,00 244.692,20

Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial

Anual

Anual

Anual

CHELTUIELI

Trimestrial

PerioadaNr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul
Rigiditatea cheltuielilor

Ponderea secțiunii de funcționare

Ponderea secțiunii de dezvoltare

Ponderea serviciului datoriei publice

|Plăti aferente cheltuielilor de personal_________
[Total plăti
Plăti aferente secțiunii de funcționare__________
Total plăti
Plăti aferente secțiunii de dezvoltare__________
Total plăti
Serviciul datoriei publice locale_______________
Total plăti
venituri incasate - (plăti efectuate + plăti restante)
venituri încasate - (plăti efectuate + plăti restante)

Sume
909.250,00

Procent

Anual

Trimestrial

Trimestrial

0% Anual

Trimestrial
Trimestrial

Excedent / Deficit - secțiune funcționare
Excedent / Deficit - secțiune dezvoltare
Numărul de locuitori va fi cel avut în vedere la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri aîe bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale
La calculul serviciului datoriei publice locale, codul 20.24 Comisioane va fi cel preluat din anexa la contul de execuție trimestrial

-1.201.464.29
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