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ln baza prevederilor art.57 alin.2 "1 din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare , va transmitem
alaturat indicatorii cu privire la executia bugetelor locale pentru trimestrul I 2014,
prevazuti in Anexa nr.2 la O.M.A.I. - O.M.F.P. nr.244/ 2651 /201 O "pentru aprobarea
metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art.57 alin. (2" 1) si ale
art. 76" 1 alin. (1) fit. e) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice locale ".
Conform prevederilor art. 76" 1, alin.1 , lit. b) din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii
principali de credite ai institutiilor publice locale au obligatia publicarii pe paginile de
internet ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a acestor indicatori in
maximum 5 zi le lucratoare de la primire.

Primaria: LENAUHEIM

VENITURI
Nr. Crt
1
2
3
4
5
6

7
8
9

a)
b)

Indicatori sinteza
I
Gradul de realizare a veniturilor

I

Formula de calcul
Venituri totale încasate
Venituri totale proqramate
Gradul de realizare a veniturilor proprii
Venituri proprii incasate
Venituri proprii proqramate
Gradul de finantare din venituri propri i
Venituri eroprii încasate
Venituri totale încasate
Gradul de a utofinantare
Venituri eroerii încasate (exclusiv cote)
Venituri totale încasate
Venituri proprii încasate per capita
Venituri preerii încasate
Numar de locuitori
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate încasate
Venituri din impozite pe proprietate programate
Gradul de dependenta al bugetului local fata de
bugetul de stat
lncasari din surse primite de la bugetul de stat
Venituri totale încasate
Gradul de autonomie decizionala
Venituri deeersonalizate încasate
Venituri totale încasate
Estimatul anual din venituri fiscale
Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in
anul an terior (se calculeaza trimestrial)
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim 1,11,111)
Total incasari venituri fiscale an anterior
Estimatul anual din venituri fiscale
Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim 1,11,111)
coeficient

I

Sume
I
1853079.40
2201130.00
1467455.40
1569000.00
1467455.40
1953079.40
732963.68
1953079.40

Procent

I Perioada

84.19%

Trimestrial

93.53%

Trimestrial

75.14%

Trimestrial

37.53%

Trimestrial
Anual
Anual
Anual

1488760.40
1953079.40

76.23%

570107.30
0.43
1318095.25
564615.68
0.43

1313059.72

Trimestrial

CHELTUIELI
Nr. Crt
1

I

Indicatori sinteza
Rigiditatea cheltuielilor

2

Ponderea sectiunii de functionare

3

Ponderea sectiunii de dezvoltare

4

Ponderea serviciului datoriei publice

5
6

Deficitul sectiunii de functionare
Deficitul sectiunii de dezvoltare

I

Formula de calcul
Plati aferente cheltuielilor de personal
Total plati
Plati aferente sectiunii de functionare
Total plati
Plati aferente sectiunii de dezvoltare
Total plati
Serviciul datoriei publice locale
Total plati
(plati efectuate + plati restante) - venituri încasate
(plati efectuate + plati restante) - venituri încasate

I

Sume

I

Procent

I Perioada
Anual

1031399.16
1287516.29
256117.1 3
1287516.29

80.11%

Trimestrial

19 .89%

Trimestrial
Anual

-659 153.1 1
-6410.00

Trimestrial
Trimestrial

