
RAPORT

PIVIND EXECUTAREA BUGETULUI 

MUNICIPAL PENTRU ANUL 2020



Executarea bugetului municipal 

pe anul 2020

Partea de venituri

a bugetului municipal pentru anul 

2020, sa executat în sumă de 638,0 

mil. lei, ceea ce cu 18,8 mil. lei sau cu 

2,9% mai  puțin decît nivelul planului 

precizat pentru anul 2020 

a bugetului  municipal pe anul 2020, 

s-a executat în sumă de 651,2 mil. Lei 

Partea de cheltuieli

638,0 mil. lei

684,7 mil. Lei 

Soldul bugetar

- 46,7 mil. Lei 
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514,4  mil. lei

1

2019

605,9 mil. lei

2

2020

638,0 mil. lei

3

Partea de venituri a bugetului municipal în anul 2020 este în creștere, comparativ cu 
anul 2019 - 32,1 mil. lei, iar cu anul 2018 - 123,6 mil.lei



Sursele de venituri ale bugetului municipal pe anul 2020

Defalcări de la impozite şi 
taxe de stat  122,3 mil. lei

Transferuri primite între 
bugetul de stat şi bugetele 

locale  440,7mil. lei

Venituri proprii 
62,8 mil. lei

Venituri colectate de la 
instituţii  bugetare
9,6 mil. lei

Donaţii voluntare/granturi 
primite  2,6 mil. lei



Impozitul 

pe venitul 

persoanelor fizice

Conform articolului 33 al Codului fiscal

Scutirea anuală personală este 
majorată de la 11 280 lei la 
24 000 lei, iar scutirea anuală pentru 
persoanele întreținute - de la 2 520 lei 
la 3 000 lei. 

În conformitate cu Legea 
№178 din 26.07.2018,
începînd cu 1 octombrie 
2018 este aplicată o cotă 
unică la impozitul pe venitul 
persoanelor fizice în mărime 
de 12 %, față de 7% –18% 
anterior existentă.



Veniturile proprii ale bugetului municipal pe anul 2020

62,8 mil. lei
Venituri proprii

21,2 mil. lei
Impozite pe proprietate 

4,9 mil. lei
Alte venituri prevăzute de legislaţie 

4,1 mil. lei
Taxa pentru patenta de întreprinzător 

32,6 mil. lei
Taxele locale



Defalcările de la impozitele și taxele de stat ale bugetului 

municipal pe anul 2020

Impozitul pe venitul 
persoanelor fizice spre 

plată/achitat

2,3 mil LEi

Impozit pe venitul aferent 
operaţiunilor de predare în 
posesie şi/sau folosinţă a 

proprietăţii imobiliare 

0,5 mil. LEi

Impozitul pe venitul reținut din 
salariu

118,3 mil. Lei

Impozit pe venitul persoanelor fizice 
în domeniul transportului rutier de 

persoane în regim de taxi

1,1 mil.LEi

122,2 mil. Lei



Taxele locale ale bugetului municipalpe anul 2020

19,5 mil. Lei

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de 
prestări servici

4,8 mil. Lei

Taxa de piaţă

3,5 mil. Lei

Taxa pentru amenajarea teritoriului

1,6 mil. Lei

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători 
pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

2,7 mil. Lei

Taxa pentru dispozitivele publicitare 

0,4 mil. Lei

Taxa pentru parcare

0,1 mil. Lei

Taxa pentru cazare



Transferurile bugetului municipalpe anul 2020

427,2 mil. Lei

Transferuri cu destinaţie specială 

12,0 mil. Lei

Transferuri cu destinaţie  generală 

1,6 mil. Lei

Transferuri din fondurile speciale

Transferuri de la bugetul de stat

440,8 mil. Lei



Plata pentru locațiunea bunurilor
patrimoniului public 1,6 mil. lei

16,5%

Alte venituri colectate 0,8 mil.lei8,2%

Încasări de la prestarea serviciilor
cu plată 7,3 mil.lei

75,3%

Total venituri colectate 
9,7 mil. lei

Veniturile colectate/încasate de instituţiile bugetare pe anul 2020

Mijloace încasate în urma operaţiunelor  

aferente  vînzării şi privatizării patrimoniului 

municipal au constituit  2 873,1 mii lei.



Executarea părții de cheltuieli a bugetului municipal pe anul 2020

Cheltuielile bugetului 
mun. Bălți în anul 2020 

sunt în creștere, 
comparativ cu anul 

2019, cu 49,2 mil. lei

2019 2020

635,5 mil. lei

684,7 mil. lei



Structura cheltuielilor 

Sfera socială
494,9 mil. lei

Sfera economică
167,6 mil. lei

Alte ramuri
22,2 mil. lei

72,3% 24,5%

3,2%



Executarea cheltuielilor sferei sociale în bugetul 

municipal pentru anul 2020

Învăţămînt
383,5 mil.lei

Cultura, sport, 
tineret, culte şi 

odihnă  64,0 mil.lei

Protecţia socială
43,8 mil.lei

Ocrotirea sănătăţii
3,6 mil.lei



Structura executării cheltuielilor ramurii
” Învăţămînt” în bugetul municipal pentru anul 2020 

Învăţămîntul general

215,1 mil.lei

Educaţia timpurie

135,8 mil.lei

Alte instituţii din 

domeniul învăţămîntului

9,1 mil.lei

Învăţămîntul extraşcolar

23,5 mil.lei
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Total cheltuieli
383,5 mil. lei



Contingentul de copii/elevi din instituţiile de învăţămînt 
municipal pentru anul 2020

34 instituţii preşcolare, în care au 
frecventat 6,3 mii copii

25 instituţii de învăţămînt general,  
unde au studiat 14,5 mii elevi

6 instituţii extraşcolare în care și-au 
manifestat talentul  2,9 mii copii/elevi

În instituţiile de învăţămînt activează, 
în mediu 3,3 mii unităţi de personal



Cheltuielile anuale 

Cheltuielile medii executate 

pentru întreţinerea unui copil     

s-au majorat de la 21,1 mii lei 

(aprobat) la 21,7 mii lei, din 

cauza majorării normelor la 

alimentaţie a copiilor din 

instituţiile preşcolare şi a 

majorării salariului cadrelor 

didactice.

Finanţarea unei instituţii de 

educaţie timpurie pe anul 

2020 a constituit 4,0 mil.lei.

Executarea 
cheltuielilor pentru

educația timpurie în 
bugetul mun. Bălți
pentru anul 2021

Volumul total de cheltuieli executate pentru 

instituţiile preşcolare – 135,8 mil.lei.



Executarea cheltuielilor pentru învăţămîntul general în 
bugetul municipal pe anul 2020 

Total cheltuieli – 215,1 mil.lei.

Instituțiile de învățămînt general

❑ Pentru întreținerea unui elev în instituțiile de 

învățămînt general s-a executat 14,8 mii lei, iar 

pentru întreținerea unei clase – 386,2 mii lei.



❑ alimentaţia pentru 6,3 mii copii din 
instituţiile preşcolare, în sumă de 18,9 mil.lei;

❑ dejunuri calde – elevilor claselor primare 
(6,1 mii elevi) în sumă de 7,1 mil.lei;

❑ prînzuri – pentru 830 elevi din familii social-
vulnerabile – în sumă de 1,3 mil. lei. 

Pentru alimentația copiilor/elevilor s-au executat 
cheltuieli în sumă de 27,3 mil. lei sau la nivel de 93,2 % 
față de alocațiile precizate  anual.

Asigurarea cheltuielilor pentru 

alimentație  în instituțiile de 

învățămînt în bugetul 

municipal pentru anul 2020

Inclusiv, s-a asigurat



Odihna de vară
Instituții extrașcolare

În activităţile de creaţie artisitică 

şi decorativ-aplicativă au fost 

implicaţi – 2 939 copii, sau cu 250 

copii mai puţini față de 

indicatorul aprobat    (3 189 elevi)

Pentru instituţiile 

extraşcolare (şcolile de 

muzică şi artă, Staţia tinerilor 

turişti, casa de creaţie pentru 

copii) pe anul 2020 s-a 

executat suma de 23,5 mil.lei, 

sau la nivel de 97,2 la sută 

faţă de alocaţiile precizate

Executarea cheltuielilor pentru 

ˮÎnvățămînt extrașcolarˮ

în bugetul municipal pentru 
anul 2020 

Nu au fost asigurați cu odihna de 

vară nici un copil, din cauza 

situației epidemiologice din țară.



Structura cheltuielilor ramurii 
“Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă” 
în bugetul municipal pentru anul 2020

Instituţii şi activităţi pentru tineret 
1,9 mil.lei

Instituţii şi activităţi culturale
27,3 mil.lei

1

2

64,0 mil. Lei

Sport
34,8 mil.lei23



Executarea cheltuielilor instituţiilor şi activităţilor culturale în bugetul 

municipal pentru anul 2020 

Instituţiile culturale au 
executat – 27,3 mil. lei, 

inclusiv: 

Pentru desfăşurarea 
măsurilor complexe şi a 

altor activităţi – 2,1 mil.lei

Muzeu de Istorie şi 
Etnografie şi Pinacoteca 

”A.Cantemir” – 4,5 mil.lei

Biblioteci – 5,2 mil.lei

Palatul Municipal de 
Cultură, Centrul de Cultură 

şi Tineret şi alte case de 
cultură – 15,5  mil.lei



Executarea 

cheltuielilor 

ramurii ”Protecția 

socială” în bugetul 

municipal pentru anul 

2020

Volumul total al 
cheltuielilor bugetului 

municipal
684,7 mil. lei

Volumul 
cheltuielilor ramurii 
”Protecţia socială”

43,8 mil. lei



Structura prestațiilor sociale pentru ramura ”Protecţia socială” în 
bugetul municipal pentru anul 2020 

1400 lei alocaţii lunare pentru 159 copii rămaşi fără 
îngrijire părintească. Anual s-a executat - alocaţie 
unică – 2,3 mii lei. 

Prestaţii sociale pentru 86 copii din  clasele a V şi pînă la 
vîrsta de 18 ani,  plasaţi în Centrul social ”Drumul spre 
casă” şi în Casa de copii de tip familial – alocaţii cîte 12 lei 
zilnic, iar în zilele de sărbători şi zile de naştere - cîte 77 
lei şi respectiv cîte 108 lei . Suma totală executată în 
aceste scopuri constituie – 436,0 mii lei.

Prînzuri gratuite – prin intermediul cantinelor sociale 
pentru 154 pensionari, în sumă de 108,4 mii lei.Alocaţii unice cuplurilor longevive care au împlinit 

jubileul de 50 ani, 60 ani de căsnicie comună. Bălţenilor 
care au împlinit vîrsta de 100 ani. În acest scop s-au 

executat mijloace financiare în sumă de 330,0 mii lei, 
pentru 120 beneficiari. 

Au beneficiat de compensaţii pentru perioada rece a 
anului – 1 110 bălţeni. Suma executată – 2,2 mil.lei.

Compensații pentru serviciile de transport 
persoanelor cu dizabilităţi au fost executate în 
sumă de 3,7 mil. lei pentru 4,9 mii persoane, 
inclusiv : 
-135 lei trimestrial compensaţii pentru serviciile 
de transport;
-200 lei trimestrial supliment persoanelor cu 
dizabilităţi locomotorii.

Compensaţii pentru 62 tineri specialişti din 
instituţiile de învăţămînt s-au executat în sumă de 

2,5 mil.lei. 
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Cheltuielile ramurii

”Ocrotirea sănătăţii” în bugetul municipal 

pentru anul 2020

În bugetul mun. Bălți pentru anul 2020 sunt executate – 3,6 mil. lei 
sau 97,2 % față de planul precizat, dintre care pentru întreţinerea 
Serviciului Sănătate – 717,8 mii lei.



Executarea cheltuielilor 
ramurii ”Ocrotirea sănătăţii” în 

bugetul municipal pentru anul 2020

Executarea cheltuielilor pentru combaterea 
pandemiei de coronavirus – 2 781,3 mii  lei.STOP
Procurarea testelor rapide pentru 
determinarea COVID-19 – 115,0 mii lei;

Achitarea serviciilor de transport a 
personalului medical – 2 406,3 mii lei;

Procurarea măștilor de protecție –
110,0 mii lei;

Prevenirea și controlul infecției –
150,0 mii lei



Cheltuielile sferei 
economice în bugetul 
municipal pentru anul 

2020 

Volumul total de cheltuieli
al sferei economice a 

constituit 167,6 mil. lei, ce 
constituie 24,5%, din 
volumul de cheltuieli

Sfera economică



Cheltuielile sferei economice în bugetul municipal pentru anul 2020

50,0 mil. lei
Dezvoltarea drumurilor 

15,6 mil. lei
Protecția mediului

4,9 mil. lei
Iluminarea stradală 

40,0 mil. lei
Dezvoltarea transportului auto 

2,0 mil. lei
Activități de supraveghere a animalelor fără adăpost 

44,9 mil. lei
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria comunale 

Sfera economică
164,1 mil. Lei

😸

6,7 mil. lei
Aprovizionarea cu apă și canalizare



Cheltuielile pentru infrastructura drumurilor în bugetul municipal 

pe anul 2020

28

Ponderea drumurilor reabilitate în raport cu 
suprafața totală a drumurilor locale (reparații 
capitale) s-a realizat la nivelul de 0,36 la suta.

50,0 mil. lei s-au îndreptat la 
întreținerea  infrastructurii drumurilor. 



Cheltuielile pentru serviciul de transport în bugetul 

municipal Bălți pe anul 2020

Sursele respective au asigurat ritmicitatea circulației transportului 
electric, a sporit numărul pasagerilor transportați cu plată, și vor permite 
de a menține la același nivel numărul de pasageri transportați fără plată.

Volumul finanțării 
serviciilor de transport 

40,0 mil. lei 



Cheltuielile gospodăriei 

locativ-comunale în bugetul municipal 

pe anul 2020

Volumul finanțării protecției mediului a constituit 15,6 mil. lei

Resursele date vor asigura salubrizarea zilnică a teritoriului public 
cu suprafața de 823,7 mii м2 din 1533 mii м2. 

2,7 mil. lei în perioada rece a anului pentru curățarea 
drumurilor și trotuarelor de zăpadă cu aplicarea materialului 
antiderapant.

2,9 mil. lei în perioada caldă a anului pentru măturarea și 
stropirea străzilor, podurilor și altor locuri publice.



Cheltuielile gospodăriei 

locativ-comunale și a 

iluminației stradale în bugetul 

mun. Bălți 

pe anul 2020

Măsurile de 

protecție 

civilă a 

populației

Întreţinerea 

staţiilor de 

salvare

Iluminarea 

stradală

6,4 mil. lei 
pentru măsurile de protecție civilă a populației: 
combaterea rozătoarelor, întreținerea terenurilor de 
joacă, instalarea placuțelor cu denumirea străzii;

16,2 mil. lei
Deservirea si intretinerea spatiilor verzi

27,7 mil. lei 
pentru întreținerea drumurilor secundare, 
canalizării pluviale, salubrizării teritoriului orașului

4,9 mil. lei 
pentru iluminarea stradală

1,3 mil. lei 
pentru întreţinerea staţiilor de salvare

Reparația și 

întreținerea 

obiectelor de 

amenajare



MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE !

Primăria mun. Bălți

ʺEXECUTAREA BUGETULUI 
MUNICIPAL PENTRU ANUL 

2020ʺ.


