
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din 31 octombrie 2019 

 

    În perioada de 10 luni ale anului 2019, veniturile totale ale bugetului municipal Bălți 

formate din venituri generale și colectate au constituit – 481 540,4 mii lei, inclusiv: 

 

 Impozite si taxe           – 138 101,0 mii lei, 

 Granturi                       -        503,5 mii lei 

 Alte venituri                –  20 637,5 mii lei, 

 Transferuri primite de la bugetul de stat  – 322 298,4 mii lei. 

                                                                                                                                mii lei 

 

Executat 
Diferența 2019 față 

de 2018 

 

31.10.2019 

 

 

31.10.2018 

 

(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
481 540,4 407 394,7 74 145,7  118.2 

    inclusiv: 

Impozite si taxe 138 101,0 145 913,5 -7 812,5   94.6 

Granturi 503,5 329,0 174,5  153.0 

Alte venituri 20 637,5 16 787,2 3 850,3  122.9 

Transferuri primite in cadrul bugetului de stat 322 298,4 244 365,0 77 933,4  131.9 

 

    Comparativ cu perioada similară a anului 2018, veniturile totale ale bugetului municipal 

sunt mai mari cu 18,2 la sută (74 145,7 mii lei)  în urma creșterii veniturilor generale și 

colectate. 

    Din suma totală de venituri (481 540,4 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie 

138 101,0 mii lei  (28,7 % din veniturile totale),  ceea ce este cu 5,4 % (-7 812,5 mii lei) mai 

puțin față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

 

 încasările din impozite pe venit constituie 88 246,4 mii lei, fiind în descreștere cu 

8,6% (-8 253,4 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 încasările din impozite pe proprietate au constituit 14 285,4 mii lei, comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2018 sunt mai mari cu 10,3 la sută (1 331,1 mii lei). 

 încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 35 569,2 mii lei cu 

2,4 la sută (- 890,2 mii lei) mai putin comparativ cu perioada respectivă a anului 

trecut. 

      În perioada de 10 luni ale anului 2019 au fost primite granturi de la organizații 

internaționale în sumă de 503,5 mii lei (0,1% din veniturile totale), ceea ce este cu 53% 

(174,5 mii lei) mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018. 

    

  Încasările din alte venituri 20 637,5 mii lei (4,3% din veniturile totale),  ceea ce este cu 

22,9%  (3 850,4  mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent , inclusiv: 

 încasările din venituri din proprietate constituie 2 383,6 mii lei, fiind în scădere cu 

20,3% (- 608,1 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 14 268,8 mii 

lei, fiind în creștere cu 13,7%  (1 714,9 mii lei) față de perioada similară a anului 

trecut. 

 Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 109,9 mii lei, fiind în creștere cu 65,2% 

(43,4 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 Încasări din donații voluntare constituie 973,6 mii lei, fiind în creștere cu peste 

200% (803,6 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 
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 Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 2 901,7 mii lei, fiind în 

creștere cu peste  200 % (1 896,6 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 
 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat – 322 298,4 mii lei (66,9% din 

veniturile totale) cu 31,9 la sută (77 933,4 mii lei) mai mult comparativ cu perioada respectivă 

a anului trecut. 
 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit 

478 486,00 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2018, acestea sunt mai mari cu 

25,2 la sută (96 246,9 mii lei), dintre care: 

                                                                                                                      mii lei 

  

Executat 
Devieri  

2019 

față de 2018  

(+/-) 

 

 

31.10.2019 

 

 

31.10.2018 

 

- Servicii de stat cu destinatie generala 17 192,3 12 867,7 4 324,6 

-     Aparare nationala 681,9 364,3 317,6 

- Servicii in domeniul economiei 35 146,8 33 083,3 2 063,5 

- Protectia mediului 11 397,6 14 150,1 -2 752,5 

- Gospodaria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 50 598,0 42 664,1 7 933,9 

-     Ocrotirea sănătatii 604,3 475,3 129,0 

- Cultura,  sport,  tineret, culte si  

odihna 46 494,6 29 935,3 16 559,3 

- Invațămînt 284 263,8 225 699,6 58 564,2 

- Protecție socială 32 106,7 22 999,4 9 107,3 

Total cheltuieli 478 486,0 382 239,1 96 246,9 
 

    În aspect economic cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal au evaluat 

după cum urmează:        

                                                                                                         mii lei 

  

Executat 

Devieri anul curent 

fata de anul 

precedent 

 

31.10.2019 

 

 

31.10.2018 

 

          (+/-) % 

- Cheltuieli de personal 271 399,4 201 241,3 70 158,1  134.9 

- Bunuri si servicii 89 214,7 58 397,5 30 817,2  152.8 

- Subsidii 32 936,8 58 229,1 -25 292,3   56.6 

- Prestatii sociale 15 678,1 9 406,6 6 271,5  166.7 

- Alte cheltuieli 4 341,3 263,1 4 078,2   >200 

- Mijloace fixe 41 489,0 33 939,5 7 549,5  122.2 

- Stocuri de materiale 

circulante 24 889,2 22 828,2 2 061,0  109.0 

     -     Active neproductive -1 462,5 -2 066,2 603,7   70.8 

           Total cheltuieli 478 486,0 382 239,1 96 246,9  125.2 
 

   
  Executarea bugetului municipal, la finele lunii octombrie a anului 2019 s-a încheiat cu un 

sold bugetar (excedent) în sumă de 3 054,5 mii lei. 

 

 

Şeful DGFE                                       V.Rusu 
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Structura cheltuielilor Bugetului municipal Bălți, conform clasificației economice 

mii lei 

                                                                                              

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Subsidii Prestatii sociale Alte cheltuieli Mijloace fixe Stocuri de materiale 

circulante 

Active neproductive 

271399,4 

89214,7 

32936,8 

15 678,1 

 
4341,3 

41489,0 

24889,2 

-1462,5 

201241,3 

58397,5 

58229,1 

9406,6 

263,1 
33939,5 22828,2 -2066,2 

anul 2 019 

anul 2 018 
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