
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din 30 iunie 2020 

 

    La situația din 30 iunie 2020, veniturile totale ale bugetului municipal Bălți formate din 

venituri generale și colectate au constituit – 302 157,0 mii lei, inclusiv: 

 

 Impozite si taxe           – 87 938,9 mii lei, 

 Alte venituri                –  7 910,9 mii lei, 

 Transferuri primite de la bugetul de stat  – 206 307,2 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 

Executat 
Diferența 2020 

față de 2019 

 

30.06.2020 

 

 

30.06.2019 

 

(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 302 157,0 311 402,8 -9 245,8 97,0 

 

Impozite si taxe 87 938,9 81 360,2 6 578,7 108,1 

Alte venituri 7 910,9 13 672,9 -5 762,0 57,9 

Transferuri primite in cadrul bugetului de 

stat 
206 307,2 216 369,7 -10 062,5 95,3 

 

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

sunt mai mici cu 3,0 la sută (-9 245,8 mii lei)  în urma scăderii veniturilor generale, colectate 

și a transferurilor. 

    Din suma totală de venituri (302 157,0 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie 

87 938,9 mii lei  (29,1 % din veniturile totale),  ceea ce este cu 8,1 % 6 578,7 mii lei) mai 

mult față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

 încasările din impozite pe venit constituie 58 819,5 mii lei, fiind în creștere cu 

12,4% (6 467,2 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 încasările din impozite pe proprietate au constituit 13 681,2 mii lei, comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2019 sunt mai mari cu  34,2 la sută (3 489,4 mii lei). 

 încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 15 438,2 mii lei, 

cu 18,0 la sută (- 3 377,9 mii lei) mai putin comparativ cu perioada respectivă a 

anului trecut. 

        Încasările din alte venituri constituie 7 910,9 mii lei (2,6 % din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 42,1 %  (- 5 762,0  mii lei) mai puțin față de perioada similară a anului precedent, 

inclusiv: 

 Încasările din venituri din proprietate constituie 2 453,2 mii lei, fiind în creștere cu 

57,4% ( 894,8 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 4 805,0 mii 

lei, fiind în descreștere cu 44,8%  (-3 905,8 mii lei) față de perioada similară a 

anului trecut. 

 Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 31,2 mii lei, fiind în descreștere cu  

60,5% (-47,9 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

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

sumă de 568,9 mii lei, fiind în creștere cu 27,7 % ( 123,5 mii lei) față de perioada 

similară a anului trecut. 

 Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 52,6 mii lei, fiind în 

descreștere cu 98,2 % (-2 826,5 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 



       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 206 307,2 mii lei 

(68,3% din veniturile totale) cu 4,7 la sută (- 10 062,5 mii lei) mai puțin comparativ cu 

perioada respectivă a anului trecut. 

 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit 

301 923,3 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2019, acestea sunt mai mici cu 

0,5 la sută (-786,9 mii lei), dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

Executat 
Devieri  

2020 

față de 2019  

(+/-) 

 

30.06.2020 

 

 

30.06.2019 

 

- Servicii de stat cu destinatie generala 9 835,1 10 622,0 -786,9 

-     Aparare nationala 274,5 368,6 -94,1 

- Servicii in domeniul economiei 21 837,5 18 333,8 3 503,7 

- Protectia mediului 7 463,7 6 860,1 603,6 

- Gospodaria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 20 819,8 25 498,9 -4 679,1 

-     Ocrotirea sănătatii 1 384,6 196,4 1 188,2 

- Cultura,  sport,  tineret, culte si  

odihna 30 243,6 29 410,0 833,6 

- Invațămînt 191 707,8 193 290,1 -1 582,3 

- Protecție socială 18 356,7 18 819,0 -462,3 

Total cheltuieli 301 923,3 303 398,9 -1 475,6 

 

 

    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 

 

30.06.2020 

 

 

30.06.2019 

 

          (+/-) % 

- Cheltuieli de personal 196 307,9 181 644,7 14 663,2  108.1 

- Bunuri si servicii 50 497,0 60 576,4 -10 079,4   83.4 

- Subsidii 25 249,1 19 315,7 5 933,4  130.7 

- Prestatii sociale 9 247,3 10 193,2 -945,9   90.7 

- Alte cheltuieli 617,3 3 495,6 -2 878,3   17.7 

- Mijloace fixe 12 418,8 13 373,3 -954,5   92.9 

- Stocuri de materiale 

circulante 7 949,1 15 938,4 -7 989,3   49.9 

     -     Active neproductive -363,2 -1 138,4 775,2   31.9 

           Total cheltuieli 301 923,3 303 398,9 -1 475,6 99.5 

 

      Executarea bugetului municipal, la sfîrșitul lunii iunie a anului 2020 s-a încheiat cu un 

sold bugetar (execedent) în sumă 233,7 mii lei. 

 

Şeful DGFE                                       Vera 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 

196 307,90 

50 497,00 

25 249,10 

9 247,3 

 

617,3 

12 418,80 
7 949,10 

-363,2 

181 644,70 

60 576,40 

19 315,70 

10 193,20 
3 495,60 

13 373,30 
15 938,40 

-1 138,40 

anul 2020 

anul 2019 


