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Către : Unitatile Administrativ-teritoriale 

In atentia : Ordonatorului principal de credite

In conformitate cu prevederile art.57 alin. 2A1 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare, alaturatva inaintam indicatorii cu privire la 
execuţia bugetelor locale la finele trimestrului III an 2019.

Totodata, va facem cunoscut ca aveţi obligaţia publicării 
acestor indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ- 
teritoriale si a Ministerului Administraţiei si Internelor in termen de 5 
zile lucratoare de la primire.



Primaria: HALMEU 30,09,2019

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

1 Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 6976884.00 77,2% Trimestrial
Venituri totale programate 9037100.00

2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 3609039.00 65,25% TrimestrialVenituri proprii programate 5530700.00
3 Gradul de finanţare din venituri proprii Venituri proprii incasate 3609039.00 51,73% Trimestrial

Venituri totale incasate 6976884.00
4 Gradul de autofinanţare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 

Venituri totale incasate
2180849.00
6976884.00

31,26% Trimestrial

5 Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate AnualNumăr de locuitori
6 Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate 

Venituri din impozite pe proprietate programate
Anual

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

Venituri totale incasate
Anual

8 Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 5042039.00 72,27% Trimestrial
Venituri totale incasate 6976884.00

9

a)

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

Total incasari venituri fiscale an anterior

968091.00

1267912.00
0.76

b) Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim MIJII) 
coeficient

1180123.00
0.76

1552793.42



CHELTUIELI
Nr.Crt Indicatori sinteza Formula de calcul l Sume Procent Perioada

1 Rigiditatea cheltuielilor Plaţi aferente cheltuielilor de personal 
Total plaţi Anual

2 Ponderea secţiunii de funcţionare Plaţi aferente secţiunii de funcţionare 
Total plaţi

4280923.00
5930863.00

72,18% Trimestrial

3 Ponderea secţiunii de dezvoltare Plaţi aferente secţiunii de dezvoltare 
Total plaţi

1649939.00
5930863.00

27,82% Trimestrial

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

5 Excedent / Deficit - secţiune funcţionare venituri incasate - (plaţi efectuate + plaţi restante) 1182493.00 Trimestrial
6 Excedent / Deficit - secţiune dezvoltare venituri incasate - (plaţi efectuate + plaţi restante) 1234852.00 Trimestrial

PRIMARIA HALMEU 30,09,2019

Plaţi Restante

1 Total plaţi restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare,din care: 0
2 sub 30 de zile 0
3 peste 30 de zile 0
4 peste 90 de zile
5 peste 120 de zile
6 către furnizori,creditorii din operaţii comerciale 0
7 fata de bugetul general consolidat
8 fata de salariaţi
9 imprumuturi nerambursate la scadenta

10 dobânzi restante


