
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din 30 iunie 2021 

 

    La situația din 30 iunie 2021, veniturile totale ale bugetului municipal Bălți formate din 

venituri generale și colectate au constituit – 345 961,2 

, mii lei, inclusiv: 

 

• Impozite si taxe           – 105 010,7 mii lei, 

• Granturi primite         -  2 623,1 mii lei,   

• Alte venituri                –  9 920,5 mii lei, 

• Transferuri primite de la bugetul de stat  – 228 406,9 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
Executat 

Diferența 2021 față 

de 2020 

 

31.06.2021  

 

31.06.2020  
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
345 961,2 302 157,0 43 804,2 114,5 

Impozite si taxe 105 010,7 87 938,9 17 071,8 119,4 

Granturi primite 2 623,1  2 063,1  

Alte venituri 9 920,5 7 910,9 2 009,6 125,4 

Transferuri primite in cadrul bugetului de 

stat 228 406,9 206 307,2 22 099,7 

110,7 

 

 

    Comparativ cu perioada similară a anului 2020, veniturile totale ale bugetului municipal sunt 

mai mari cu 14,5 la sută (43 804,2 mii lei)  în urma creșterii veniturilor generale și colectate, 

precum și a granturilor primite de la organizațiile internaționale. 

    Din suma totală de venituri (345 961,2 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie 

105 010,7 mii lei  (30,4 % din veniturile totale),  ceea ce este cu 19,4 % (17 071,8 mii lei) mai 

mult față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

 

• încasările din impozite pe venit constituie 70 802,5 mii lei, fiind în creștere cu 20,4% 

(11 983,0 mii lei) față de perioada similară a anului trecut; 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 14 920,9 mii lei, comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu peste  9,1% (1 239,7 mii lei); 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 19 287,4 mii lei cu 

24,9 la sută  (3 849,2 mii lei) mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului 

trecut. 

Pînă la 30 iunie 2021 au fost primite granturi în sumă de 2 623,1 mii lei (0,7% din veniturile 

totale) și anume: 

• granturi primate de la guvernele altor state  - 50,0 mii lei; 

• granturi primate de la organizațiile internaționale – 2 573,1 mii lei. 

 

        Încasările din alte venituri constituie 9 920,5 mii lei (2,9 % din veniturile totale),  ceea ce 

este cu 25,4%  (2 009,6 mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent , inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 1 521,9 mii lei, fiind în descreștere cu 

38,0% ( -931,3 mii lei) față de perioada similară a anului trecut; 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 7 820,3 mii lei, 

fiind în creștere cu 62,8%  ( 3 015,3 mii lei) față de perioada similară a anului trecut; 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 59,9 mii lei, fiind în creștere cu  92,0% 

(28,7 mii lei) față de perioada similară a anului trecut; 

• Pînă la sfărșitul lunii mai 2021, încasările din donații voluntare au fost executate în 

sumă de 509,4 mii lei, fiind în descreștere cu 10,5% (-59,5 mii lei) față de perioada 

similară a anului trecut; 



• Încasări din alte venituri și venituri neidentificate constituie 9,0 mii lei, fiind în 

descreștere cu  82,9 % (-43,5 mii lei) față de perioada similară a anului trecut. 

 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 228 406,9 mii lei (66,0% 

din veniturile totale) cu 10,7 la sută (22 099,7 mii lei) mai mult comparativ cu perioada 

respectivă a anului trecut. 

 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit 344 056,3 

mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2020, acestea sunt mai mari cu 14,0 la sută 

(42 133,0 mii lei), dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

Executat 
Devieri  

2021 

față de 2020  

(+/-) 

 

 

31.06.2021  

 

31.06.2020  

- Servicii de stat cu destinatie generala 14 582,7 9 835,1 4 747,6 

-     Aparare nationala 241,9 274,5 -32,6 

- Servicii in domeniul economiei 34 791,4 21 837,5 12 953,9 

- Protectia mediului 10 324,0 7 463,7 2 860,3 

- Gospodaria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 23 524,5 20 819,8 2 704,7 

-     Ocrotirea sănătatii 429,3 1384,6 955,3 

- Cultura,  sport,  tineret, culte si  

odihna 32 920,4 30 243,6 2 676,8 

- Invațămînt 207 666,2 191 707,8 15 958,4 

- Protecție socială 19 575,9 18 356,7 1 219,2 

Total cheltuieli 344 056,3 301 923,3 42 133,0 

 

    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 

 

31.06.2021  

 

31.06.2020 

 

          (+/-) % 

- Cheltuieli de 

personal 212 161,0 196 307,9 15 853,1 108,1 

- Bunuri si servicii 60 914,9 50 497,1 10 417,8 120,6 

- Dobînzi 1 145,6 0 1 145,6 0 

- Subvenții 25 816,1 25 249,1 567,0 102,2 

- Prestatii sociale 10 341,8 9 247,3 1 094,5 111,8 

- Alte cheltuieli 870,1 617,3 252,8 141,0 

- Mijloace fixe 19 860,6 12 418,7 7 441,9 159,9 

- Stocuri de materiale 

circulante 13 004,9 7 949,1 5 055,8 163,6 

     -     Active neproductive -58,7 -363,2 304,5 16,2 

           Total cheltuieli 344 056,3 301 923,3 42 133,0 114,0 

 

      Executarea bugetului municipal, la sfîrșitul lunii mai a anului 2021 s-a încheiat cu un sold 

bugetar (excedent) în sumă de  1 904,9 mii lei. 

 

Şeful DGFE                                       V.Rusu 



 

Structura cheltuielilor Bugetului municipal Bălți, conform clasificației economice 

mii lei 

                                                                                              
 

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

circulante

Active neproductive

212 161,0

60 914,9

1 145,6

25 816,1

10 341,8

870,1

19 860,6

13 004,9
- 58,7

196 307,9

50 497,1

25 249,1

9 247,3

617,3

12 418,7
7 949,1 - 363,2

anul 2021

anul 2020


