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NR. 146518/18.11.2022

Către Unitatile Administrativ Teritoriale 

tn atentîa Ordonatorului principal de credite

ln contorrmtate cu prevederile art. 57 alin 2"1 din Legea nr. 273/2006 privind
Imantele publice locale cu rnodificanle si completarile ulterioare , alaturat va
inaintam indicatorii cu privire la executia bugetelor locale la data de 30.09.2022.

Totodata va facem cunoscut ca aveti obligat ia publicarti acestor indicatori pe 
pagina de internet a unitattt administrativ-teritoriale st a Ministerului
Admmtstratiei si Internelor in termen de 5 zile lucratoare de la primire.
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Primaria: SUPUR

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

1 Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale încasate 7203082,00 69,21% TrimestrialVenituri totale oroorarnate -- 10408000,00
2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri preerii încasate 2695303,00 91,68% TrimestrialVenituri proprii programate 2940000,00
3 Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii încasate 2695303,00 37,42% TrimestrialVenituri totale încasate 7203082,00
4 Gradul de autofinantare Venituri proptii încasate (exclusiv cote) 1099542,00 15,26% TrimestrialVenituri totale încasate 7203082,00
5 Venituri proprii încasate per capita Venituri proprii încasate

AnualNu mar de locuitori
6 Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate încasate

AnualVenituri din impozite pe proprietate programate
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 3906303,00 54,23% TrimestrialVenituri totale încasate 7203082,00
9 Estimatul anual din venituri fiscale

a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in 725680,00
anul anterior (se calculeaza trimestrial) Venituri fiscale cumulate an anterior (trim 1,11,111) 0,75

Total incasari venituri fiscale an anterior 964359,00
b) Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim 1,11,111) 842558,00 1123410,67coeficient O 75



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

1 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal ·- - AnualTotal plati
2 Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 3689448,00 63,34% TrimestrialTotal plati . 5824865,00
3 Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 2135417,00 36,66% TrimestrialTotal plati / 5824865,00
4 Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale

AnualTotal plati
5 Excedent/ Deficit - sectiune functionare venituri încasate - (plati efectuate+ plati restante) 839585,00 Trimestrial
6 Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare venituri încasate - (plati efectuate+ plati restante) 399432 00 Trimestrial

Plati Restante

1 Total plati restante înregistrate la sfarsitul perioadei de raportare,din care:
2 sub 30 de zile
3 peste 30 de zile
4 peste 90 de zile
5 peste 120 de zile
6 peste un an
7 catre furnizori,creditorii din operatii comerciale -8 fata de bugetul general consolidat
9 fata de salariali si alte categorii

10 împrumuturi nerambursate la scadenta
11 dobanzi restante


