
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din 30 noiembrie 2020 

 

    La situația din 30 noiembrie 2020, veniturile totale ale bugetului municipiului Bălți, formate din 

venituri generale și colectate, au constituit – 535 369,1 mii lei, inclusiv: 

 

• Impozite si taxe           – 162 321,7 mii lei, 

• Granturi primite         -  1 433,6 mii lei, 

• Alte venituri                –  12 804,0 mii lei, 

• Transferuri primite de la bugetul de stat  – 358 809,8 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
Executat 

Diferența 2020 față 

de 2019 

 

30.11.2020  

 

30.11.2019  
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 535 369,1 529 131,3 6 237,8 101.2 

 

Impozite si taxe 162 321,7 148 048,4 14 273,3 109.6 

Granturi 1 433,6 1 100,0 333,6 130.3 

Alte venituri 12 804,0 22 344,2 -9 540,2 57.3 

Transferuri primite in cadrul bugetului de 

stat 
358 809,8 357 638,7 1 171,1 100.3 

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

mari cu 1,2 la sută (6  237,8 mii lei)  ca urmare a majorării veniturilor generale, colectate și a 

transferurilor. 

    Din suma totală de venituri (535 369,1 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie        

162 321,7 mii lei  (30,3 % din veniturile totale),  ceea ce este cu 9,6% (14 273,3 mii lei) mai mult 

față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

• încasările din impozite pe venit constituie 108 129,2 mii lei, fiind în creștere cu 11,8% 

(11 386,7 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 20 352,7 mii lei, comparativ cu aceeași 

perioadă a anului 2019 sunt mai mari cu  40,3 la sută (5 844,0 mii lei). 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 33 839,8 mii lei, cu 8,0 

la sută (- 2 957,5 mii lei) mai putin comparativ cu perioada respectivă a anului trecut. 
       

În perioada a 11 luni ale anului 2020 au fost primite granturi în sumă de 1 433,6 mii lei (0,3% 

din veniturile totale), ceea ce este cu 30,3% (333,56 mii lei) mai mult comparativ cu aceeași 

perioadă a anului 2019 și anume: 

• granturi primite de la guvernele altor state constituie 590,0 mii lei, în anul 2019 nu 

au fost primate granturi de la alte state; 

• granturi primite de la organizațiile internaționale constituie 843,56 mii lei, 

comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 sunt mai mici cu 23,3% (-256,44 mii lei). 
 

        Încasările din alte venituri constituie 12 804,0 mii lei (2,4 % din veniturile totale),  ceea ce 

este cu 42,7 %  (- 9 540,2  mii lei) mai puțin față de perioada similară a anului precedent, inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 3 590,9 mii lei, fiind în creștere cu 

39,1% ( 1 009,8  mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 8 348,8 mii lei, 

fiind în descreștere cu 47,0%  (-7 390,1 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 144,4 mii lei, fiind în creștere cu  26,1%    

(29,9 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 



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

sumă de 663,1 mii lei, fiind în descreștere cu 31,9 % ( -310,4 mii lei) față de perioada 

similară a anului trecut. 

• Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 56,8 mii lei, fiind în 

descreștere cu 98,1 % (-2 879,3 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 
 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 358 809,8 mii lei (67,0% 

din veniturile totale), cu 0,3 la sută ( 1 171,1 mii lei) mai mult comparativ cu perioada respectivă a 

anului trecut. 
 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți pentru luna noiembrie 2020 

au constituit 556 632,9 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2019, acestea sunt mai 

mari cu 4,6 la sută (24 561,7 mii lei), dintre care:                                                                                          

mii lei 

  
Executat Devieri  2020 

față de 2019(+/-) 
30.11.2020 30.11.2019 

- Servicii de stat cu destinatie generala 19 788,3 19 105,3 683,0 

-     Aparare nationala 550,1 736,8 -186,7 

- Servicii in domeniul economiei 61 765,6 39 239,7 22 525,9 

- Protectia mediului 14 531,6 13 172,8 1 358,8 

- Gospodaria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 48 287,0 58 222,4 -9 935,4 

-     Ocrotirea sănătatii 3 214,4 673,3 2 541,1 

- Cultura,  sport,  tineret, culte si  

odihna 54 218,4 50 717,6 3 500,8 

- Invațămînt 315 281,7 315 820,7 -539,0 

- Protecție socială 38 995,8 34 382,7 4 613,1 

Total cheltuieli 556 632,9 532 071,3 24 561,6 
 

    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 

30.11.2020 30.11.2019           (+/-) % 

- Cheltuieli de personal 324 674,3 298 521,6 26 152,7  108.8 

- Bunuri si servicii 91 837,3 100 237,3 -8 400,0   91.6 

- Dobînzi 475,9  0 475,9   

- Subsidii 46 644,1 37 958,5 8 685,6  122.9 

- Prestatii sociale 19 290,7 16 574,5 2 716,2  116.4 

- Alte cheltuieli 1 568,8 4 355,5 -2 786,7   36.0 

- Mijloace fixe 55 185,0 47 884,4 7 300,6  115.2 

- Stocuri de materiale 

circulante 17 408,5 28 177,0 -10 768,5   61.8 

     -     Active neproductive -451,7 -1 637,5 1 185,8   27.6 

           Total cheltuieli 556 632,9 532 071,3 24 561,6  

 

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

sold bugetar (deficit) în sumă   -21 263,8 mii lei. 

 

               Şef DGFE                                                   Vera RUSU 

                                   



 

Structura cheltuielilor Bugetului municipal Bălți, conform clasificației economice 

mii lei 
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