
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din 30 septembrie 2019 

 

    În perioada de 9 luni ale anului 2019, veniturile totale ale bugetului municipal Bălți 

formate din venituri generale și colectate au constituit – 428 585,3 mii lei, inclusiv: 
 

 Impozite si taxe           – 120 593,3 mii lei, 

 Granturi                       -        503,5 mii lei 

 Alte venituri                –  18 505,7 mii lei, 

 Transferuri primite de la bugetul de stat  – 288 982,7 mii lei. 
                                                                                                                                mii lei 

 

Executat 
Diferența 2019 față 

de 2018 

 

30.09.2019 

 

 

30.09.2018 

 

(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 428 585,3 359 933,1 68 652,2  119.1 

    inclusiv: 

Impozite si taxe 120 593,4 128 542,4 -7 949,0   93.8 

Granturi 503,5 329,0 174,5  153.0 

Alte venituri 18 505,7 14 769,9 3 735,8  125.3 

Transferuri primite in cadrul bugetului de stat 288 982,7 216 291,8 72 690,9  133.6 

 

    Comparativ cu perioada similară a anului 2018, veniturile totale ale bugetului municipal 
sunt mai mari cu 19,1 la sută (68 652,2 mii lei)  în urma creșterii veniturilor generale și 
colectate. 

    Din suma totală de venituri (428 585,3 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie  
120 593,4 mii lei  (28,1 % din veniturile totale),  ceea ce este cu 6,2 % (-7 949,0 mii lei) mai 

puțin față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 
 

 încasările din impozite pe venit constituie 79 149,9 mii lei, fiind în descreștere cu 
8,9% (-7 698,6 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 încasările din impozite pe proprietate au constituit 13 368,8 mii lei, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 2018 sunt mai mari cu 6,9 la sută (858,6 mii lei). 

 încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 28 074,7 mii lei cu 
3,8 la sută (-1 109 mii lei) mai putin comparativ cu perioada respectivă a anului 
trecut. 

      În perioada de 9 luni ale anului 2019 au fost primшte granturi în sumă de 503,5 mii lei 
(0,1% din veniturile totale), ceea ce este cu 53% (174,5 mii lei) mai mult comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 2018. 

    
  Încasările din alte venituri 18 505,7 mii lei (4,3% din veniturile totale),  ceea ce este cu 

25,3%  (3 735,8  mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent , inclusiv: 

 încasările din venituri din proprietate constituie 2 128,6 mii lei, fiind în scădere cu 
23,7% (- 661,8 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 12 421,3 mii 
lei, fiind în creștere cu 15,1%  (1 632,4 mii lei) față de perioada similară a anului 
trecut. 

 Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 100,4 mii lei, fiind în creștere cu 52,3% 
(34,5 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 Încasări din donații voluntare constituie 973,6 mii lei, fiind în creștere cu peste 
200% (853,6 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 



 Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 2 881,8 mii lei, fiind în 
creștere cu peste  200 % (1 877,0 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat – 288 982,7 mii lei (67,4% din 

veniturile totale) cu 33,6 la sută (72 690,9 mii lei) mai mult comparativ cu perioada respectivă 
a anului trecut. 
 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit 
426 379,6 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2018, acestea sunt mai mari cu 26 

la sută (88 071,6 mii lei), dintre care: 
                                                                                                                      mii lei 

  

Executat 
Devieri  

2019 

față de 2018  

(+/-) 

 

 

30.09.2019 

 

 

30.09.2018 

 

- Servicii de stat cu destinatie generala 15 655,2 11 539,4 4 115,8 

-     Aparare nationala 655,2 308,2 347,0 

- Servicii in domeniul economiei 31 312,4 30 077,6 1 234,8 

- Protectia mediului 10 307,9 12 894,2 -2 586,3 

- Gospodaria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 43 971,8 36 520,0 7 451,8 

-     Ocrotirea sănătatii 576,9 192,4 384,5 

- Cultura,  sport,  tineret, culte si  
odihna 41 982,3 27 255,0 14 727,3 

- Invațămînt 254 271,2 199 461,0 54 810,2 

- Protecție socială 27 646,7 20 060,2 7 586,5 

Total cheltuieli 426 379,6 338 308,0 88 071,6 
 

    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 

 
30.09.2019 

 

 
30.09.2018 

 

          (+/-) % 

- Cheltuieli de personal 244 566,8 181 002,4 63 564,4  135.1 

- Bunuri si servicii 81 643,5 50 508,7 31 134,8  161.6 

- Subsidii 29 894,5 52 949,3 -23 054,8   56.5 

- Prestatii sociale 13 171,1 7 733,9 5 437,2  170.3 

- Alte cheltuieli 4 252,9 234,1 4 018,8   >200 

- Mijloace fixe 32 080,8 27 842,3 4 238,5  115.2 

- Stocuri de materiale 

circulante 22 074,8 19 482,8 2 592,0  113.3 

     -     Active neproductive -1 304,8 -1 445,5 140,7   90.3 

           Total cheltuieli 426 379,6 338 308,0 88 071,6  126.0 
 

   
  Executarea bugetului municipal, la finele lunii septembrie a anului 2019 s-a încheiat cu un 
sold bugetar (excedent) în sumă de 2 205,7 mii lei. 
 

 
Şeful DGFE                                       V.Rusu 

 

 



 

Structura cheltuielilor Bugetului municipal Bălți, conform clasificației economice 

mii lei 
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