
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din 30 noiembrie 2019 

 

    În perioada de 11 luni ale anului 2019, veniturile totale ale bugetului municipal Bălți 

formate din venituri generale și colectate au constituit – 529 131,3 mii lei, inclusiv: 

 

 Impozite si taxe           – 148 048,4 mii lei, 

 Granturi                       -     1 100,0 mii lei 

 Alte venituri                –  22 344,2 mii lei, 

 Transferuri primite de la bugetul de stat  – 357 638,7 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 

Executat 
Diferența 2019 față 

de 2018 

 

30.11.2019 

 

 

30.11.2018 

 

(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
529 131,3 448 541,2 80 590,1  118.0 

    inclusiv: 

Impozite si taxe 148 048,4 156 500,9 -8 452,5   94.6 

Granturi 1 100,0 660,0 440,00  166,7 

Alte venituri 22 344,2 18 581,0 3 763,2  120,3 

Transferuri primite in cadrul bugetului de stat 357 638,7 272 799,3 84 839,4  131.1 

 

    Comparativ cu perioada similară a anului 2018, veniturile totale ale bugetului municipal 

sunt mai mari cu 18,0 la sută (80 590,1 mii lei)  în urma creșterii veniturilor generale și 

colectate. 

    Din suma totală de venituri (529 131,3 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie 

148048,4 mii lei  (28,0 % din veniturile totale),  ceea ce este cu 5,4 % (-8 452,5 mii lei) mai 

puțin față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

 

 încasările din impozite pe venit constituie 96 742,5 mii lei, fiind în descreștere cu 

7,9% (-8 277,9 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 încasările din impozite pe proprietate au constituit 14 508,6 mii lei, comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2018 sunt mai mari cu 11,5 la sută (1 493,5 mii lei). 

 încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 36 797,3 mii lei cu 

4,3 la sută (- 1 668,0 mii lei) mai putin comparativ cu perioada respectivă a anului 

trecut. 

      În perioada de 11 luni ale anului 2019 au fost primite granturi de la organizații 

internaționale în sumă de 1 100,0 mii lei (0,2% din veniturile totale), ceea ce este cu 66,7% 

(440,0 mii lei) mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018. 

    

  Încasările din alte venituri 22 344,2 mii lei (4,2% din veniturile totale),  ceea ce este cu 

20,3%  (3 763,2  mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent , inclusiv: 

 încasările din venituri din proprietate constituie 2 581,1 mii lei, fiind în scădere cu 

16,7% (- 515,8 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 15 739,0 mii 

lei, fiind în creștere cu 11,4%  (1 606,2 mii lei) față de perioada similară a anului 

trecut. 

 Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 114,5 mii lei, fiind în creștere cu 70,4% 

(47,3 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 Încasări din donații voluntare constituie 973,6 mii lei, fiind în creștere cu peste 

200% (744,8 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 



 Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 2 936,0 mii lei, fiind în 

creștere cu peste  200 % (1 880,7 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 
 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat – 357 638,7 mii lei (67,6% din 

veniturile totale) cu 31,1 la sută (84 839,4 mii lei) mai mult comparativ cu perioada respectivă 

a anului trecut. 
 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit 

532 071,3 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2018, acestea sunt mai mari cu 

24,9 la sută (105 906,5 mii lei), dintre care: 

                                                                                                                                    mii lei 

  

Executat 
Devieri  

2019 

față de 2018  

(+/-) 

 

 

30.11.2019 

 

 

30.11.2018 

 

- Servicii de stat cu destinatie generala 19 105,3 14 195,5 4 909,8 

-     Aparare nationala 736,8 646,5 90,3 

- Servicii in domeniul economiei 39 239,7 39 330,9 -91,2 

- Protectia mediului 13 172,8 15 184,0 -2 011,2 

- Gospodaria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 58 222,4 47 980,8 10 241,6 

-     Ocrotirea sănătatii 673,3 566,2 107,1 

- Cultura,  sport,  tineret, culte si  

odihna 50 717,6 32 808,6 17 909,0 

- Invațămînt 315 820,7 250 080,6 65 740,1 

- Protecție socială 34 382,7 25 371,7 9 011,0 

Total cheltuieli 532 071,30 426 164,8 105 906,5 
 

    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 

 

30.11.2019 

 

30.11.2018           (+/-) % 

- Cheltuieli de personal 298 521,6 220 762,6 77 759,0  135.2 

- Bunuri si servicii 100 237,2 62 291,5 37 945,7  160.9 

- Subsidii 37 958,5 64 752,3 -26 793,8   58.6 

- Prestatii sociale 16 574,5 10 533,1 6 041,4  157.4 

- Alte cheltuieli 4 355,5 383,5 3 972,0   >200 

- Mijloace fixe 47 884,5 43 508,0 4 376,5  110.1 

- Stocuri de materiale 

circulante 28 177,00 26 292,2 1 884,8  107.2 

     -     Active neproductive -1 637,5 -2 358,4 720,9   69.4 

           Total cheltuieli 532 071,3 426 164,8 105 906,5  124.9 
 

   
  Executarea bugetului municipal, la finele lunii noiembrie a anului 2019 s-a încheiat cu un 

sold bugetar (deficit ) în sumă de - 2 940,0 mii lei, executarea fiind din contul soldului 

disponibil 

 

Şeful DGFE                                       V.Rusu 

 

 



 

Structura cheltuielilor Bugetului municipal Bălți, conform clasificației economice 

mii lei 

                                                                                              

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

circulante 

Active neproductive 

298521,6 

100237,2 

37958,5 

16574,5 

 
4355,5 

47884,5 

28177,0 

-1637,5 

220762,6 

62291,5 

64752,3 

10533,1 

383,5 

43508,0 

26292,2 
-2358,4 

anul 2 019 

anul 2 018 



 


