(Anexa Nr. 1.3 la norme şi proceduri)

JUDETUL ILFOV
U.A.T. ORAS CHITILA

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE
al bugetului local al Orasului Chitila in urma contractarii de finantari rambursabile pe baza datelor
extrase din bugetul local

DENUMIREA

INDICATORILOR

Nr.
crt.
0

Executie buget local *1)
31.XII.2018

2018

A

VENITURI PROPRII *2)
Venituri TOTALE
o3.02 Impozit pe venit
o4.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
o7.02 Impozite si taxe pe proprietate
11.02 Sume defalcate din TVA
15.02 Taxe pe servicii specifice
16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati
18.02 Alte impozite si taxe fiscale
30.02 Venituri din proprietate
1
33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati
34.02 Venituri din taxe administrative, eliberari permise
35.02 Amenzi, penalitati si confiscari
36.02 Diverse venituri
37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri
40,02 Sume din excedent utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
42.02 Subventii de la bugetul de stat
43.02 Subventii de la alte administratii

1

27.878.923
41.065.960
220.946
14.661.287
9.060.895
10.133.941
0
1.867.365
84.528
306.594
12.076
4.112
651.186
1.009.934
167.160
186.187
0
2.699.749
0

45.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

0

2 Limita de indatorare 30% din Venituri proprii

8.363.677

3
4
5
6

1.695.937
1.118.806
577.131
0

Serviciul anual al datoriei publice locale *3)
Rambursare
Dobanzi
Comisioane

7 Gradul de indatorare (%) (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x 100)
6,08
Rambursare anticipata
2.165.775,00
1*)Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale.
2*)Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29
din lege
3*)Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în
derulare şi celor pentru care se solicită autorizarea

