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a Rnanţeior Publfee - Clul-NapooaAgenţia Naţională de Administrare Fiscală
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Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Salaj 

Activitatea de Trezorerie

ţ

Nr.SJG-STZ- 2791/18.11.2021

; Toate Unităţile Administrativ-Teritoriale din Judeţul Salaj 

; Ordonatorului principal de credite

: Principalii indicatori cu privire la execuţia bugetelor locale 

la 30 SEPTEMBRIE 2021

Gătre 

îh atenţia

Ref.

In baza prevederilor art.57, alin (Z'^l) din Legea privind finanţele publice locale 

nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, si a Ordinului comun al 
Ministrului Administraţiei si Internelor si Ministrului Finânteldr Publice nr. 
244/265/2010, va comunicam principalii indicatori cu privire la execuţia bugetelor 
locale la data de 30 SEPTEMBRIE 2021 , in vederea analizării (or , si luării de masuri in 

consecinţa.

Va reamintim ca , potrivit art. (76''1) din Legea nr.273/2006 pct.b), aceşti indicatori se 

transmit la Ministerul Dezvoltării ,Lucrărilor Publice si Adminiştrâtiei , in termen de 5 

zile lucratoare de la primire, in 

dpfbl@mdrap.ro.
format electronic Excel, la adresa de e-mail

Cu deosebita consideraţie ,

!\
Trezorier Sef k

Laurenti I
Sabina Ghiurca

Adresă:P-ta luliu Maniu, Nr.lS, Zalau, judeţul Salaj 
Tel/fax: Tel:+0260 662309/+0260 610249 
Emair:ajfp,sâla]@ănaf.ro
Website; https://www.ăhăf.to/anaf/ihternet/Clui
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INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2021
Primăria: zalau

VENITURI
Indicatori sintezaNr. Crt Formula de calcul Sume Procent Perioada

Gradul de realizare a veniturilor1 Venituri totale încasate 159,756,675.00
201,671,680.00 79.22% TrimestrialVenituri totale programate

2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii încasate 97,689,851.00
100,268,760.00 . 97.43% T rimestrialVenituri proprii programate

3 Gradul de finanţare din venituri proprii Venituri proprii încasate 97,689,851.00
159,756,675.00 61.15% TrimestrialVenituri totale încasate

Gradul de autofinanţare4 Venituri proprii încasate (exclusiv cote) 37,131,257.00
159,756,675.00 23.24% TrimestrialVenituri totale încasate

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

.Venituri din impozite pe proprietate programate Anual

Gradul de dependenta al bugetului local fata de 
bugetul de stat7 Incasari din surse primite de la bugetul de stat Anual

Venituri totale încasate
8 Gradul de autonomie decizionale Venituri depersonalizate încasate 97,689,851.00

159,756,675.00 Trimestrial61.15%Venituri totale încasate
Estimatul anual din venituri fiscale 
Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in 
anul anterior (se calculează trimestrial)

9
22,677,859.00a) Venituri fiscale cumulate an anterior (trim 1,11,111)

Total incasari venituri fiscale an anterior
0.9

25,323,007
b) Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim 1,11,111) 27,715,366.00 30794851.11coeficient 0.90



CHELTUIELI
Procent | PerioadaNr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume

Rigiditatea cheltuielilor1 Plaţi aferente cheltuielilor de personal AnualTotal plaţi
2 Ponderea secţiunii de funcţionare Plaţi aferente secţiunii de funcţionare 93,254,841.00

135,533,830.00 68.81% TrimestrialTotal plaţi
3 Ponderea secţiunii de dezvoltare Plaţi aferente secţiunii de dezvoltare 42,278,989.00

135,533,830.00 31.19% TrimestrialTotal plaţi
4 Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale AnualTotal plaţi

Deficitul secţiunii de funcţionare5 venituri incasate - (plaţi efectuate + plaţi restante) 16,644,029.00 Trimestrial
6 Deficitul secţiunii de dezvoltare venituri incasate - (plaţi efectuate + plaţi restante) Trimestrial35,071,934.00

TREZORIER SEF, SEF BIROU S.A.E.E.B.L.

SABINA GHIURCA MARCELA LAZA


