
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

pe anul 2020 

 

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

venituri generale și colectate, au constituit – 638 017,2 mii lei, inclusiv: 

 

• Impozite si taxe           – 180 779,9 mii lei, 

• Granturi primite         -  1 973,6 mii lei, 

• Alte venituri                –  14 493,0 mii lei, 

• Transferuri primite de la bugetul de stat  – 440 770,7 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
Executat 

Diferența 2020 față 

de 2019 

 

31.12.2020  

 

31.12.2019  
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 638 017,2 605 879,2 32 138,0 105.3 

 

Impozite si taxe 180 779,9 162 415,0 18 364,9 111.3 

Granturi 1 973,6 1084,2 889,4 182.0 

Alte venituri 14 493,0 24 872,7 -10 379,7 58.3 

Transferuri primite in cadrul bugetului de 

stat 
440 770,7 417 507,3 23 263,4 105.6 

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

mari cu 5,3  la sută (32 138,0 mii lei)  ca urmare a majorării veniturilor generale, colectate și a 

transferurilor. 

    Din suma totală de venituri (638 017,2 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie        

180 779,9 mii lei  (28,3 % din veniturile totale),  ceea ce este cu 11,3% (18 364,9 mii lei) mai mult 

față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

• încasările din impozite pe venit constituie 122 745,4 mii lei, fiind în creștere cu 13,7% 

(14 818,0 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 21 198,8 mii lei, comparativ cu aceeași 

perioadă a anului 2019 sunt mai mari cu  42,6 la sută (6 335,3 mii lei). 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 36 835,7 mii lei, cu 7,0 

la sută (- 2 788,3 mii lei) mai putin comparativ cu perioada respectivă a anului trecut. 
       

Pe parcursul anului 2020 au fost primite granturi în sumă de 1 973,6 mii lei (0,3% din 

veniturile totale), ceea ce este cu 82,0 % (889,4 mii lei) mai mult comparativ cu aceeași perioadă a 

anului 2019 și anume: 

• granturi primite de la guvernele altor state constituie 1 130,0 mii lei (în anul 2019 nu 

au fost primate granturi de la alte state); 

• granturi primite de la organizațiile internaționale constituie 843,6 mii lei, 

comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 sunt mai mici cu 22,2% (-240,7 mii lei). 
 

        Încasările din alte venituri constituie 14 493,0 mii lei (2,3 % din veniturile totale),  ceea ce 

este cu 41,7 %  (- 10 379,7  mii lei) mai puțin față de perioada similară a anului precedent, inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 3 969,2 mii lei, fiind în creștere cu 

39,6% ( 1 125,8  mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 9 619,3 mii lei, 

fiind în descreștere cu 45,3%  (-7 974,7 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 173,6 mii lei, fiind în creștere cu  6,6%    (10,8 

mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 



• La situația din 31 decembrie 2020 încasările din donații voluntare au fost executate în 

sumă de 673,8 mii lei, fiind în descreștere cu 43,5 % ( -519,4 mii lei) față de perioada 

similară a anului trecut. 

• Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 57,2 mii lei, fiind în 

descreștere cu 98,1 % (-3 022,0 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 
 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 440 770,7 mii lei (69,1% 

din veniturile totale), cu 5,6 la sută ( 23 263,3 mii lei) mai mult comparativ cu perioada respectivă a 

anului precedent. 
 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți pentru anul 2020 au 

constituit 684 685,4 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2019, acestea sunt mai mari 

cu 7,7 la sută (49 153,1 mii lei), dintre care:                                                                                          

mii lei 

  
Executat Devieri  2020 

față de 2019(+/-) 
31.12.2020 31.12.2019 

- Servicii de stat cu destinatie generala 21 516,1 23 052,2 -1 536,1 

-     Aparare nationala 717,6 826,1 -108,5 

- Servicii in domeniul economiei 93 482,6 49 601,7 43 880,9 

- Protectia mediului 17 615,1 16 062,3 1 552,8 

- Gospodaria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 56 482,1 74 378,6 -17 896,5 

-     Ocrotirea sănătatii 3 560,5 774,7 2 785,8 

- Cultura,  sport,  tineret, culte si  

odihna 64 047,6 63 096,4 951,2 

- Invațămînt 383 455,7 369 873,7 13 582,0 

- Protecție socială 43 808,1 37 866,6 5 941,5 

Total cheltuieli 684 685,4 635 532,3 49 153,1 
 

    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 

31.12.2020 31.12.2019           (+/-) % 

- Cheltuieli de personal 368 685,6 326 820,6 41 865,0  112.8 

- Bunuri si servicii 123 209,4 132 886,8 -9 677,4   92.7 

- Dobînzi 572,9   572,9   

- Subsidii 52 440,6 41 900,0 10 540,6  125.2 

- Prestatii sociale 20 746,9 17 308,7 3 438,2  119.9 

- Alte cheltuieli 1 827,1 5 380,7 -3 553,6   34.0 

- Mijloace fixe 95 057,7 77 304,9 17 752,8  123.0 

- Stocuri de materiale 

circulante 24 189,4 34 490,3 -10 300,9   70.1 

     -     Active neproductive -2 044,2 -559,7 -1 484,5   >200 

           Total cheltuieli 684 685,4 635 532,3 49 153,1 107.7 

 

      Executarea bugetului municipal, la sfîrșitul anului 2020, s-a încheiat cu un sold bugetar (deficit) 

în sumă   -46 668,2 mii lei, cu acoperire din contul împrumutului financiar și a soldului disponibil la 

începutul anului.  

 

               Şef DGFE                                                   Vera RUSU 

                                   



 

Structura cheltuielilor Bugetului municipal Bălți, conform clasificației economice 

mii lei 
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