
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din 31 martie 2020 

 

    La situația din 31 martie 2020, veniturile totale ale bugetului municipal Bălți formate din 

venituri generale și colectate au constituit – 145 976,7 mii lei, inclusiv: 

 

 Impozite si taxe           – 38 991,7 mii lei, 

 Alte venituri                –  5 195,4 mii lei, 

 Transferuri primite de la bugetul de stat  – 101 789,6 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 

Executat 
Diferența 2020 

față de 2019 

 

31.03.2020 

 

 

31.03.2019 

 

(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
145 976,7 139 424,0 6 552,7 104,7 

 

Impozite si taxe 38 991,7 35 033,7 3 958,0 111,3 

Alte venituri 5 195,4 8 291,8 -3 096,4 62,7 

Transferuri primite in cadrul bugetului de 

stat 101 789,6 96 098,5 5 691,1 105,9 

 

    Comparativ cu perioada similară a anului 2019, veniturile totale ale bugetului municipal 

sunt mai mari cu 4,7 la sută (6 552,7 mii lei)  în urma creșterii veniturilor generale și 

colectate. 

    Din suma totală de venituri (145 976,7 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie 

38 991,7 mii lei  (26,7 % din veniturile totale),  ceea ce este cu 11,3 % (3 958,0 mii lei) mai 

mult față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

 

 încasările din impozite pe venit constituie 29 945,0 mii lei, fiind în creștere cu 

21,0% (5 198,1 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 încasările din impozite pe proprietate au constituit 346,2 mii lei, comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2019 sunt mai mici cu 55,7 la sută (-434,6 mii lei). 

 încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 8700,5 mii lei cu 

8,5 la sută (- 805,5 mii lei) mai putin comparativ cu perioada respectivă a anului 

trecut. 

        Încasările din alte venituri constituie 5 195,4 mii lei (3,6 % din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 37,3%  (-3 096,4  mii lei) mai puțin față de perioada similară a anului precedent , 

inclusiv: 

 Încasările din venituri din proprietate constituie 905,2 mii lei, fiind în creștere cu 

5,8% ( 50,0 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 3 711,6 mii 

lei, fiind în descreștere cu 19,5%  (-899,6 mii lei) față de perioada similară a anului 

trecut. 

 Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 26,1 mii lei, fiind în descreștere cu  

49,4% (-25,5 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 Pînă la sfărșitul lunii martie 2020 încasări din donații voluntare au fost executate în 

sumă de 500,0 mii lei, fiind în creștere cu peste 200% (-352,6 mii lei) față de 

perioada similară a anului trecut. 

 Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 52,5 mii lei, fiind în 

descreștere cu  peste 200 % (-2 573,9 mii lei) față de perioada similară a anului 

trecut. 





 

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 

88492,4 

27383,8 

10798,2 

6926,5 

 

37,8 

5333,8 

6806,0 

-161,7 

81907,3 

28252,9 

8808,6 

2431,5 3186,0 3628,5 

7496,2 

-664,4 

anul 2020 

anul 2019 


