
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din 31 august 2020 

 

    La situația din 31 august 2020, veniturile totale ale bugetului municipal Bălți, formate din 

venituri generale și colectate, au constituit – 379 866,1 mii lei, inclusiv: 

 

• Impozite si taxe           – 118 331,4 mii lei, 

• Alte venituri                –  8 756,2 mii lei, 

• Transferuri primite de la bugetul de stat  – 252 778,5 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
Executat 

Diferența 2020 

față de 2019 

 

31.08.2020  

 

31.08.2019  
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 379 866,1 396 964,2 -17 098,1 95,7 

 

Impozite si taxe 118 331,4 111 218,9 7 112,5 106,4 

Granturi - 503,5 -503,5 0 

Alte venituri 8 756,2 16 666,4 -7 910,2 52,5 

Transferuri primite in cadrul bugetului de 

stat 
252 778,5 

268 575,4 
-15 796,9 94,1 

 

    Comparativ cu perioada similară a anului 2019, veniturile totale ale bugetului municipal 

sunt mai mici cu 4,3 la sută (-17 098,1 mii lei)  în urma scăderii veniturilor generale, colectate 

și a transferurilor. 

    Din suma totală de venituri (379 866,1 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie 

118 331,4 mii lei  (31,2 % din veniturile totale),  ceea ce este cu 6,4 % (7 112,5 mii lei) mai 

mult față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

• încasările din impozite pe venit constituie 77 682,3 mii lei, fiind în creștere cu 9,3% 

(6 578,3 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 16 525,5 mii lei, comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2019 sunt mai mari cu  25,3 la sută (3 334,8 mii lei). 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 24 123,6 mii lei, 

cu 10,4 la sută (- 2 800,6 mii lei) mai putin comparativ cu perioada respectivă a 

anului trecut. 

        Încasările din alte venituri constituie 8 756,2 mii lei (2,3 % din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 47,5 %  (- 7 910,2  mii lei) mai puțin față de perioada similară a anului precedent, 

inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 2 719,6 mii lei, fiind în creștere cu 

35,4% ( 710,4 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 5 271,5 mii 

lei, fiind în descreștere cu 51,1%  (-5 519,4 mii lei) față de perioada similară a 

anului trecut. 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 75,7 mii lei, fiind în descreștere cu  

17,5% (-16,0 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• Pînă la sfărșitul lunii august 2020 încasările din donații voluntare au fost executate 

în sumă de 638,7 mii lei, fiind în descreștere cu 28,5 % ( -254,5 mii lei) față de 

perioada similară a anului trecut. 

• Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 50,7 mii lei, fiind în 

descreștere cu 98,2 % (-2 830,7 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 



       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 252 778,5 mii lei 

(66,5% din veniturile totale) cu 5,9 la sută (- 15 796,9 mii lei) mai puțin comparativ cu 

perioada respectivă a anului trecut. 

 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit 

381 925,1 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2019, acestea sunt mai mici cu 

2,2 la sută (-8 568,9 mii lei), dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

Executat 
Devieri  

2020 

față de 2019  

(+/-) 

 

31.08.2020  

 

31.08.2019  
- Servicii de stat cu destinatie generala 13 737,9 14 378,3 -640,4 

-     Aparare nationala 340,1 502,0 -161,9 

- Servicii in domeniul economiei 29 343,6 27 731,2 1 612,4 

- Protectia mediului 10 412,0 9 089,7 1 322,3 

- Gospodaria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 31 880,4 38 246,5 -6 366,1 

-     Ocrotirea sănătatii 2 230,6 557,9 1 672,7 

- Cultura,  sport,  tineret, culte si  

odihna 39 070,9 38 509,8 561,1 

- Invațămînt 228 591,5 236 188,2 -7 596,7 

- Protecție socială 26 318,1 25 290,4 1 027,7 

Total cheltuieli 381 925,1 390 494,0 -8 568,9 

 

 

    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 

 

31.08.2020  

 

31.08.2019 

 

          (+/-) % 

- Cheltuieli de personal 239 038,6 228 209,8 10 828,8 104,7 

- Bunuri si servicii 64 169,7 75 144,8 -10 975,1 85,4 

- Subsidii 33 884,1 26 143,7 7 740,4 129,6 

- Prestatii sociale 13 418,0 12 553,1 864,9 106,9 

- Alte cheltuieli 894,4 4 054,7 -3 160,3 22,1 

- Mijloace fixe 21 072,7 26 102,4 -5 029,7 80,7 

- Stocuri de materiale 

circulante 9 822,9 19 540,3 -9 717,4 50,3 

     -     Active neproductive -375,3 -1 254,8 879,5 29,9 

           Total cheltuieli 381 925,1 390 494,0 -8 568,9 97,8 

 

      Executarea bugetului municipal, la sfîrșitul lunii august a anului 2020 s-a încheiat cu un 

sold bugetar (deficit) în sumă  -2 059,0 mii lei. 

 

               Şef DGFE                                                   Vera RUSU 

                                   



 

Structura cheltuielilor Bugetului municipal Bălți, conform clasificației economice 

mii lei 
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