
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din 31 ianuarie 2021 

 

    În perioada lunii ianuarie a anului 2021, veniturile totale ale bugetului municipal Bălți 

formate din venituri generale, colectate  și transferuri au constituit – 52 808,7 mii lei, 

inclusiv: 

 

• Impozite si taxe           – 17 311,6 mii lei, 

• Alte venituri                –  2 037,6 mii lei, 

• Transferuri primite de la bugetul de stat  – 33 459,5 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
Executat 

Diferența 2021 

față de 2020 

 

31.01.2021  

 

31.01.2020  
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
52 808,7 44 455,7 8 353,0 118.8 

    inclusiv: 

Impozite si taxe 17 311,6 16 424,9 886,7 105.4 

Alte venituri 2 037,6 1 880,9 156,7 108.3 

Transferuri primite in cadrul bugetului de 

stat 33 459,5 26 149,9 7309,6 128.0 

 

    Comparativ cu perioada similară a anului 2020, veniturile totale ale bugetului municipal 

sunt mai mari cu 18,8 la sută (8 353,0 mii lei)  ca urmare a majorării veniturilor generale, 

colectate și a transferurilor. 

    Din suma totală de venituri (52 808,7 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie 

17 311,6 mii lei  (32,8 % din veniturile totale),  ceea ce este cu 5,4 % (886,7 mii lei) mai mult 

față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

• încasările din impozite pe venit constituie 10 870,3 mii lei, fiind în creștere cu 

10,7% (1 050,1 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 663,5 mii lei, comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu peste 200 la sută (506,7 mii lei). 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 5 777,9 mii lei cu 

10,4 la sută (- 670,0 mii lei) mai putin comparativ cu perioada respectivă a anului 

trecut. 

        Încasările din alte venituri constituie 2 037,6 mii lei (3,8 % din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 8,3%  (156,7  mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent , 

inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 267,3 mii lei, fiind în creștere cu 

17,2% ( 39,2 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 1 543,0 mii 

lei, fiind în descreștere cu 2,4%  (-37,6 mii lei) față de perioada similară a anului 

trecut. 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 28,1 mii lei, fiind în creștere cu  26,0% 

(5,8 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• Încasări din donații voluntare în luna ianuarie 2021 constituie 198,3 mii lei, în 

perioada similară a anului precedent bugetul local nu a beneficiat de donații. 

• Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 0,9 mii lei, fiind în 

descreștere cu  98,2 % (-49,1 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 



       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 33 459,5 mii lei 

(63,4% din veniturile totale) cu 28,0 la sută (7 309,6 mii lei) mai mult comparativ cu perioada 

respectivă a anului trecut. 

 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit 35 595,1 

mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2020, acestea sunt mai mici cu 11,7 la sută    

(-4 703,0 mii lei), dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

Executat 
Devieri  

2021 

față de 2020  

(+/-) 

 

 

31.01.2021  

 

31.01.2020  

- Servicii de stat cu destinatie generala 1 749,5 1 090,3 659,2 

-     Aparare nationala 33,1 31,0 2,1 

- Servicii in domeniul economiei 3 382,7 2 854,7 528,0 

- Protectia mediului 112,6 1 003,9 -891,3 

- Gospodaria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 
 1 380,6 -1 380,6 

-     Ocrotirea sănătatii 36,6 20,9 15,7 

- Cultura,  sport,  tineret, culte si  

odihna 
3 690,1 6 374,9  -2 684,8 

- Invațămînt 23 687,2 23 780,3 -93,1 

- Protecție socială 2 903,3 3 761,5 -858,2 

Total cheltuieli 35 595,1 40 298,1 -4 703,0 

 

    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 

31.01.2021 31.01.2020           (+/-) % 

 

- Cheltuieli de personal 
29 097,7 27 502,3 1 595,4 105.8 

- Bunuri si servicii 435,7 3 492,5 -3 056,8   12.5 

- Dobînzi 189,1 - 189,1  

- Subsidii 3 382,7 2 989,3 393,4  113.2 

- Prestatii sociale 1 455,8 2 186,4 -730,6    66.6 

- Alte cheltuieli - 1,1 -1,1   

- Mijloace fixe 38,4 2 611,9 -2 573,5     1.5  

- Stocuri de materiale 

circulante 
1 043,7 1 589,2 -545,5    65,7 

     -     Active neproductive -48,0 -74,6 26,6    64.3 

           Total cheltuieli 35 595,1 40 298,1 -4 703,0 116,4 
 

      Executarea bugetului municipal, la finele lunii ianuarie 2021 s-a încheiat cu un sold 

bugetar (excedent) în sumă de  17 213,6 mii lei. 

 

Şeful DGFE                                       V.Rusu 



 

Structura cheltuielilor Bugetului municipal Bălți, conform clasificației economice 

mii lei 

                                                                                              
 

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

circulante

Active neproductive

29 097,70

435,70 189,10

3 382,7

1 455,80

0,00
38,40 1 043,70 -48,00

27 502,30

3 492,50

0,00

2 989,30

2 186,40

1,10

2 611,90
1 589,20

-74,60

anul 2021

anul 2020


