
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din 31 iulie 2020 

 

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

venituri generale și colectate, au constituit – 352 238,9 mii lei, inclusiv: 

 

 Impozite si taxe           – 106 964,4 mii lei, 

 Alte venituri                –  8 349,7 mii lei, 

 Transferuri primite de la bugetul de stat  – 236 924,8 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 

Executat 
Diferența 2020 

față de 2019 

 

31.07.2020 

 

 

31.07.2019 

 

(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 352 238,9 363 494,2 -11 255,3 96,9 

 

Impozite si taxe 106 964,4 100 194,6 6 769,8 106,8 

Alte venituri 8 349,7 15 689,2 -7 339,5 53,2 

Transferuri primite in cadrul bugetului de 

stat 
236 924,8 247 610,4 -10 685,6 95,7 

 

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

sunt mai mici cu 3,1 la sută (-11 255,3 mii lei)  în urma scăderii veniturilor generale, colectate 

și a transferurilor. 

    Din suma totală de venituri (352 238,9 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie 

106 964,4 mii lei  (30,4 % din veniturile totale),  ceea ce este cu 6,8 % (6 769,8 mii lei) mai 

mult față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

 încasările din impozite pe venit constituie 68 956,8 mii lei, fiind în creștere cu 

10,4% (6 488,5 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 încasările din impozite pe proprietate au constituit 15 967,2 mii lei, comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2019 sunt mai mari cu  34,3 la sută (4 073,6 mii lei). 

 încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 22 040,4 mii lei, 

cu 14,7 la sută (- 3 792,3 mii lei) mai putin comparativ cu perioada respectivă a 

anului trecut. 

        Încasările din alte venituri constituie 8 349,7 mii lei (2,4 % din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 46,8 %  (- 7 339,4  mii lei) mai puțin față de perioada similară a anului precedent, 

inclusiv: 

 Încasările din venituri din proprietate constituie 2 581,0 mii lei, fiind în creștere cu 

44,7% ( 797,3 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 5 084,4 mii 

lei, fiind în descreștere cu 49,6%  (-5 012,0 mii lei) față de perioada similară a 

anului trecut. 

 Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 59,4 mii lei, fiind în descreștere cu  

27,2% (-22,2 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 Pînă la sfărșitul lunii iulie 2020 încasările din donații voluntare au fost executate în 

sumă de 574,9 mii lei, fiind în descreștere cu 32,2 % ( -273,1 mii lei) față de 

perioada similară a anului trecut. 

 Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 50,0 mii lei, fiind în 

descreștere cu 98,3 % (-2 829,5 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 



       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 236 924,8 mii lei 

(67,2% din veniturile totale) cu 4,3 la sută (- 10 685,6 mii lei) mai puțin comparativ cu 

perioada respectivă a anului trecut. 

 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit 

347 428,0 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2019, acestea sunt mai mici cu 

1,9 la sută (-6 736,8 mii lei), dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

Executat 
Devieri  

2020 

față de 2019  

(+/-) 

 

31.07.2020 

 

 

31.07.2019 

 

- Servicii de stat cu destinatie generala 11 660,3 12 705,5 -1 045,2 

-     Aparare nationala 309,8 423,3 -113,5 

- Servicii in domeniul economiei 25 768,1 24 087,8 1 680,3 

- Protectia mediului 8 639,3 7 883,1 756,2 

- Gospodaria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 25 156,2 33 315,5 -8 159,3 

-     Ocrotirea sănătatii 1 583,4 217,5 1 365,9 

- Cultura,  sport,  tineret, culte si  

odihna 34 946,1 35 377,1 -431,0 

- Invațămînt 215 449,3 217 554,7 -2 105,4 

- Protecție socială 23 915,5 22 600,3 1 315,2 

Total cheltuieli 347 428,0 354 164,8 -6 736,8 

 

 

    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 

 

31.07.2020 

 

 

31.07.2019 

 

          (+/-) % 

- Cheltuieli de personal 223 790,6 208 515,4 15 275,2 107,3 

- Bunuri si servicii 56 110,5 69 929,7 -13 819,2 80,2 

- Subsidii 29 719,1 22 790,4 6 928,7 130,4 

- Prestatii sociale 12 945,0 12 051,3 893,7 107,4 

- Alte cheltuieli 711,6 3 566,1 -2 854,5 20,0 

- Mijloace fixe 15 866,8 20 869,8 -5 003,0 76,0 

- Stocuri de materiale 

circulante 8 653,1 17 696,9 -9 043,8 48,9 

     -     Active neproductive -368,7 -1 254,8 886,1 29,4 

           Total cheltuieli 347 428,0 354164,8 -6736,8 98,1 

 

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

bugetar (execedent) în sumă 4 810,9 mii lei. 

 

               Şef-adjunct DGFE,                                        

               Șef DEAB                                                    Licia DIONEAC 

                                   



 

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 

223790,6 

56110,5 

29719,1 

12945,0 

 

711,6 

15866,8 
8653,1 -368,7 

208515,4 

69929,7 

22790,4 

12051,3 
3566,1 

20869,8 17696,9 

-1254,8 

anul 2020 

anul 2019 


