
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din 31 octombrie 2020 

 

    La situația din 31 octombrie 2020, veniturile totale ale bugetului municipiului Bălți, formate din 

venituri generale și colectate, au constituit – 481 349,1 mii lei, inclusiv: 

 

• Impozite si taxe           – 149 672,2 mii lei, 

• Granturi primite         -  1 433,6 mii lei, 

• Alte venituri                –  11 403,6 mii lei, 

• Transferuri primite de la bugetul de stat  – 318 839,7 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
Executat 

Diferența 2020 față 

de 2019 

 

31.10.2020  

 

31.10.2019  
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 481 349,1 481 540,4 -191,3 99,9 

 

Impozite si taxe 149 672,2 138 101,0 11 571,3  108.4 

Granturi 1 433,6 503,5 930,1   >200 

Alte venituri 11 403,6 20 637,5 -9 233,9   55.3 

Transferuri primite in cadrul bugetului de 

stat 
318 839,7 322 298,4 -3 458,7   98.9 

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

mici cu 0,1 la sută (-191,3 mii lei)  ca urmare a micșorării veniturilor generale, colectate și a 

transferurilor. 

    Din suma totală de venituri (481 349,1 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie        

149 672,2 mii lei  (31,1 % din veniturile totale),  ceea ce este cu 8,4% (11 571,3 mii lei) mai mult 

față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

• încasările din impozite pe venit constituie 97 280,2 mii lei, fiind în creștere cu 10,2% 

(9 033,9 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 19 937,4 mii lei, comparativ cu aceeași 

perioadă a anului 2019 sunt mai mari cu  39,6 la sută (5 652,0 mii lei). 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 32 454,6 mii lei, cu 8,8 

la sută (- 3 114,6 mii lei) mai putin comparativ cu perioada respectivă a anului trecut. 

       

În perioada a 10 luni ale anului 2020 au fost primite granturi în sumă de 1 433,6 mii lei (0,3% 

din veniturile totale), ceea ce este cu peste 200% (930,1 mii lei) mai mult comparativ cu aceeași 

perioadă a anului 2019. 

 

        Încasările din alte venituri constituie 11 403,6 mii lei (2,4 % din veniturile totale),  ceea ce 

este cu 44,7 %  (- 9 233,9  mii lei) mai puțin față de perioada similară a anului precedent, inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 3 433,8 mii lei, fiind în creștere cu 

44,1% ( 1 050,2  mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 7 132,6 mii lei, 

fiind în descreștere cu 50,0%  (-7 136,2 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 120,6 mii lei, fiind în creștere cu  9,8% (10,8 

mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

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

sumă de 663,1 mii lei, fiind în descreștere cu 31,9 % ( -310,4 mii lei) față de perioada 

similară a anului trecut. 



• Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 53,5 mii lei, fiind în 

descreștere cu 98,2 % (-2 848,2 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 318 839,7 mii lei (66,2% 

din veniturile totale), cu 1,1 la sută (- 3 458,7 mii lei) mai puțin comparativ cu perioada respectivă a 

anului trecut. 

 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți pentru luna octombrie 2020 

au constituit 487 764,0 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2019, acestea sunt mai 

mari cu 1,9 la sută (9 278,0 mii lei), dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

Executat 
Devieri  

2020 

față de 2019  

(+/-) 
 

31.10.2020  

 

31.10.2019  

- Servicii de stat cu destinatie generala 17 845,0 17 192,3 652,7 

-     Aparare nationala 506,8 681,9 -175,1 

- Servicii in domeniul economiei 45 403,1 35 146,8 10 256,3 

- Protectia mediului 13 144,2 11 397,6 1 746,6 

- Gospodaria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 
41 428,4 50 598,0 -9 169,6 

-     Ocrotirea sănătatii 2 891,3 604,3 2 287,0 

- Cultura,  sport,  tineret, culte si  

odihna 
48 382,0 46 494,6 1 887,4 

- Invațămînt 282 139,1 284 263,8 -2 124,7 

- Protecție socială 36 024,1 32 106,7 3 917,4 

Total cheltuieli 487 764,0 478 486,0 9 278,0 

 

    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 

 

31.10.2020  

 

31.10.2019 

 

          (+/-) % 

- Cheltuieli de personal 292 118,3 271 399,4 20 718,9  107.6 

- Bunuri si servicii 82 664,5 89 214,7 -6 550,2   92.7 

- Dobînzi 451,0   451,0   

- Subsidii 42 325,7 32 936,8 9 388,9  128.5 

- Prestatii sociale 18 704,8 15 678,1 3 026,70  119.3 

- Alte cheltuieli 1 179,5 4 341,3 -3 161,   27.2 

- Mijloace fixe 35 965,3 41 489,0 -5 523,7   86.7 

- Stocuri de materiale 

circulante 
14 806,6 24 889,2 -10 082,6 

  59.5 

     -     Active neproductive -451,7 -1 462,5 1 010,8   30.9 

           Total cheltuieli 487 764,0 478 486,0 9 278,0  101.9 

 

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

sold bugetar (deficit) în sumă   -6 414,9 mii lei. 

 

               Şef DGFE                                                   Vera RUSU 

                                   



 

Structura cheltuielilor Bugetului municipal Bălți, conform clasificației economice 

mii lei 

                                                                                             

 

Cheltuieli de 
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