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În atenţia ordonatorului principal de credite 

în conformitate cu prevederile art.57 alin.2A1 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem în anexă 

indicatorii cu privire la execuţia bugetelor locale pe trimestrul I 2021, stabiliţi în baza 

ordinului comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului Finanţelor Publice 

.nr.244/2651/201 O. 

I 

În acest sens, vă rugăm a dispune măsurile necesare în vederea respectării 

prevederilor art,76A1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Cu deosebită consideraţie, 

, www.anaf.ro 
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 



MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV 

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică 

DENUMIREA UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE MUNICIPIUL SACELE 

SITUAŢIA 

REALIZARll INDIC_ATORILOR CU PRIVIRE LA EXECUŢIA BUGETELOR LOCALE 

VENITURI - TRIMESTRUL I 2021 

nr. Elemente de calcul a indicatorului 
crt. Denumirea indicatorului Denumire Valoare ( LEI ) 

Gradul de realizare a veniturilor ( % ) 
Venituri totale încasate *) 16.707.248 

1 
Venituri totale programate 18.713.120 

2 Gradul de realizare a veniturilor proprii ( % ) 
Venituri proprii încasate *) 11.746.094 
Venituri proprii programate 11.578.140 

3 Gradul de finantare din venituri proprii ( % ) 
Venituri proprii încasate*) 11.746.094 
Venituri totale incasate *) 16.707.248 

4 Gradul de autofinantare ( 0/o ) 
Venituri proprii incasate ( exclusiv cote ) *) 8.096.730 
Venituri totale incasate *) 16.707.248 

5 Gradul de autonomie decizionala ( % } 
Venituri depersonalizate încasate *) 11.746.094 
Total incasari *) 16.707.248 

6 Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior 
Venituri fiscale cumulate an anterior ( trim. I ) 3.936.903 
Total incasari venituri fiscale an anterior 9.570.688 

7 Estimatul anual din venituri fiscale ( LEI ) 
Venituri fiscale cumulate an de calcul ( trim. I ) 6.617.201 
Coeficient ( rand 6 ) 0,41 

CHELTUIELI -TRIMESTRUL 12021 

nr. Elemente de calcul a indicatorului 

crt. Denumirea indicatorului Denumire Valoare ( LEI ) 

1 Ponderea sectiunii de functionare ( % ) 
Plati aferente sectiuniî de functionare 9.760.193 
Total plati 13.279.159 

2 Ponderea sectiunii de dezvoltare ( 0/o ) 
Plati aferente sectiunii de dezvoltare 3.518.966 
Total plati 13.279.159 

3 Deficitul sectiunii de functionare ( LEI ) (plati efectuate+ plati restante) - venituri incasate ") 

4 Deficitul sectiunii de dezvoltare ( LEI ) (plati efectuate+ plati restante) - venituri încasate") 

Nota: 

") - in totalul veniturilor încasate, exclusiv total venituri fiscale, sunt cuprinse si sumele utilizate din excedentul anului precedent 

ANEXA 
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