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Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din 31 iulie 2021 

 

     Veniturile totale ale bugetului municipal Bălți formate din venituri generale și colectate la 

situația din 31 iulie 2021 au constituit – 408 107,3 mii lei, inclusiv: 

 

• Impozite si taxe           – 127 807,0 mii lei; 

• Granturi primite               - 4 712,7 mii lei;   

• Alte venituri                   – 11 242,2 mii lei; 

• Transferuri primite de la bugetul de stat – 264 345,4 mii lei. 

                                                                                                                                                     mii lei 

 
Executat 

Devieri 2021 față de 

2020 

31.07.2021  31.07.2020  (+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
408 107,3 352 238,9 55 868,4 115,9 

Impozite si taxe 127 807,0 106 964,4 20 842,6 119,5 

Granturi primite 4712,7   4 712,7 0,0 

Alte venituri 11242,2 8349,7 2 892,5 134,6 

Transferuri primite in cadrul bugetului de stat 264345,4 236924,8 27 420,6 111,6 

 

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

mai mari cu 15,9 la sută (55 868,4 mii lei) în urma creșterii veniturilor generale și colectate, precum 

și a granturilor primite de la organizațiile internaționale. 

     Din suma totală de venituri (408 107,3 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie 

127 807,0 mii lei (31,3 la sută din veniturile totale), ceea ce este cu 19,5 la sută (20 842,6 mii lei) 

mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

 

• încasările din impozite pe venit constituie 83 577,5 mii lei, fiind în creștere cu 21,2 la sută 

(14 620,7 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 17 148,8 mii lei, comparativ cu aceeași 

perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu peste 7,4 la sută (1 181,6 mii lei); 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 27 080,7 mii lei cu 22,9 la 

sută (5 040,3 mii lei) mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. 

Pînă la 31 iulie 2021 au fost primite granturi în sumă de 4 712,7 mii lei (1,2 la sută din 

veniturile totale) și anume: 

• granturi primite de la guvernele altor state - 50,0 mii lei; 

• granturi primite de la organizațiile internaționale – 4 662,7 mii lei. 

 

          Încasările din alte venituri constituie 11 242,2 mii lei (2,8 la sută din veniturile totale), ceea 

ce este cu 34,6 la sută (2 892,5 mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent, 

inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 2 106,3 mii lei, fiind în descreștere cu 19,4 

la sută (- 474,6 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 8 543,9 mii lei, fiind 

în creștere cu 68,0 la sută (3 459,5 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 72,5 mii lei, fiind în creștere cu 21,9 la sută (13,0 

mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 
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• Încasările din donații voluntare la situația din 31 iulie 2021 au fost executate în sumă de 

509,4 mii lei, fiind în descreștere cu 11,4 la sută (- 65,5 mii lei) față de perioada similară a anului 

precedent; 

• Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 10,1 mii lei, fiind în 

descreștere cu 79,8 la sută (-39,9 mii lei) față de perioada similară a anului precedent. 

 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 264 345,4 mii lei (64,8 la 

sută din veniturile totale) cu 11,6 la sută (27 420,6 mii lei) mai mult comparativ cu perioada 

respectivă a anului precedent. 

 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit 407 334,0 mii 

lei.  

Comparativ cu perioada similară a anului 2020, cheltuielile și activele nefinanciare sunt mai 

mari cu 17,2 la sută (59 906,0 mii lei), dintre care:                                                                                          

                                                                                                                                              mii lei 

Programul/subprogramul  
Executat Devieri  

2021 față de 2020  

(+/-) 31.07.2021  31.07.2020  

- Servicii de stat cu destinație generală 16 531,7 11 660,3 4 871,4 

-     Apărare Nationala 279,7 309,8 -30,1 

- Servicii în domeniul economiei 44 205,5 25 768,1 18 437,4 

- Protecția mediului 11 581,9 8 639,3 2 942,6 

- Gospodăria de locuințe și gospodăria   

serviciilor comunale 
28 112,1 25 156,2 2 955,9 

-     Ocrotirea sănătații 463,7 1 583,4 -1 119,7 

- Cultură,  sport,  tineret, culte și  

odihnă 
39 646,1 34 946,1 4 700,0 

- Învățămînt 240 815,2 215 449,3 25 365,9 

- Protecție socială 25 698,1 23915,5 1 782,6 

Total cheltuieli 407 334,0 347 428,0 59 906,0 

 

          În aspect economic cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal s-au executat 

după cum urmează:        

                                                                                                                                                  mii lei 

  
Executat 

Devieri anul curent fata de 

anul precedent 

31.07.2021  31.07.2020 (+/-) % 

- Cheltuieli de personal 250 529,4 223 790,6 26 738,80 111,9 

- Bunuri și servicii 67 791,8 56 110,5 11 681,30 120,8 

- Dobînzi 1 382,0 0,0 1 382,00 0,0 

- Subvenții 32 905,8 29 719,1 3 186,70 110,7 

- Prestații sociale 14 295,4 12 945,0 1 350,40 110,4 

- Alte cheltuieli 1 007,8 711,6 296,20 141,6 

- Mijloace fixe 25 221,7 15 866,8 9 354,90 159,0 

- Stocuri de materiale 

circulante 
14 870,4 8 653,1 6 217,30 171,9 

     -   Active neproductive - 670,3 - 368,7 - 301,60 181,8 

           Total cheltuieli 407 334,0 347 428,0 59 906,00 117,2 

 

      Soldul bugetar (excedent) la data de 31.07.2021 constituie 773,3 mii lei. 

 

 

Şef adjunct DGFE, Șef DEAB                                        Lucia Dioneac 
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Structura cheltuielilor Bugetului municipal Bălți, conform clasificației economice 

mii lei 

                                                                                              
 

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

circulante

Active neproductive
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1 382,0

32905,8

14 295,4
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