
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din  31 martie  2022 

 

     Veniturile totale ale bugetului municipal Bălți formate din venituri generale și colectate  

la situația din 31 martie 2022 au constituit –  171 256,7  mii lei, inclusiv: 
 

• Impozite si taxe           -   43 858,8  mii lei; 

• Granturi primite           -   1 493,2    mii lei;  

• Alte venituri                -   7 324,5     mii lei; 

• Transferuri primite de la bugetul de stat – 118 580,2 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
Executat 

Devieri 

2022 față de 2021 

 

31.03.2022  

 

31.03.2021  
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
171 256,7 158 422,8 12 833,9 108.1 

Impozite si taxe 43 858,8 42 474,2 1384,6 103.3 

Granturi primite 1 493,2 2 573,1 -1 079,9 58,0 

Alte venituri 7324,5 5 497,7 1 826,8 133,3 

Transferuri primite in cadrul bugetului de 

stat 118 580,2 107 877,8 10702,2 109,9 

 

     Comparativ cu perioada similară a anului 2021, veniturile totale ale bugetului municipal 

sunt mai mari cu 8,1 la sută ( 12 833,9 mii lei) în urma creșterii unor venituri generale și colectate 

și  descreșterii granturilor primite de la organizațiile internaționale. 

    Din suma totală de venituri ( 171 256,7 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie  

43 858,8 mii lei  (25,6 la sută din veniturile totale),  ceea ce este cu 3,3 la sută ( 1 384,6 mii lei) 

mai  mult față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

 

• încasările din impozite pe venit constituie 34 489,4  mii lei, fiind în creștere cu 5,2 la 

sută (1 695,3 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 257,4 mii lei, comparativ cu aceeași 

perioadă a anului 2021 sunt mai mici cu  74,8 la sută (-765,4 mii lei); 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 8 827,8 mii lei cu 4,9 

la sută (413,0 mii lei) mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. 

 

        Încasările din alte venituri constituie 7 324,5 mii lei (4,3 la sută din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 33,2 la sută  ( 1826,9 mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent, 

inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 2 012,9, fiind în creștere cu peste 200 

la sută (1 210,9 mii lei) în creștere față de perioada similară a anului precedent; 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 4 804,0 mii lei, 

fiind în creștere cu 10,7 la sută (464,3mii lei) față de perioada similară a anului 

precedent; 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 29,6 mii lei, fiind în descreștere cu 24,5 la 

sută (-9,6 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• Încasările din donații voluntare  constituie 473,7 mii lei fiind în creștere cu 51,7 la sută 

(161,5 mii lei) față de perioada similară a anului precedent;  

• Încasările din alte venituri și venituri neidentificate constituie 4,4 mii lei, fiind   în 

descreștere cu 2,6 la sută  (0,1 mii lei)  față de perioada similară a anului precedent. 

 



       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 118 580,2 mii lei (69,3 la 

sută din veniturile totale) cu 9,9 la sută ( 10 702,3 mii lei) fiind în creștere comparativ cu perioada 

respectivă a anului precedent. 

     Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit  

 176 000,6 mii lei.  

Comparativ cu perioada similară a anului 2021, acestea sunt mai mari cu  19,8  la sută  

(  29 113,8 mii lei),  dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

                  Executat 
 

 Devieri  (+/-) 

 

  2022 / 2021 

 

 

31.03.2022  

 

31.03.2021  

- Servicii de stat cu destinație generală 8 032,5 6 869,3 1 163,2 

-     Apărare Nationala 131,4 122,4 9,0 

- Servicii în domeniul economiei 12 366,2 9 853,0 2 513,2 

- Protectia mediului 5 344,7 4 140,0 1 204,7 

- Gospodăria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 10 022,9 6 884,6 3 138,3 

-     Ocrotirea sănătatii 132,9 155,2 -22,3 

- Cultură,  sport,  tineret, culte și  odihnă 20 547,2 16 396,0 4 151,2 

- Invățămînt 109 907,3 93 389,5 16 517,8 

- Protecție socială 9 515,5 9 076,8 438,7 

Total cheltuieli 176 000,6 146 886,8 29 113,8 

    

               În aspect economic cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal s-au 

executat  după cum urmează:        

                                                                                                                                     mii lei 

  

                     Executat 
Devieri anul curent fata de 

anul precedent  2022/2021 

 

  31.03.2022  
31.03.2021           (+/-)       % 

- Cheltuieli  

de personal 100 853,9 96 211,8 4 642,1  104.8 

- Bunuri si servicii 31 327,6 25 411,3 5 916,3  123.3 

- Dobînzi 636,5 564,5 72,0  112.8 

- Subvenții 28 513,3 11 384,5 17 128,80   >200 

- Prestatii sociale 3 350,5 6 046,3 -2 695,8   55.4 

-  Alte cheltuieli 1 818,9 69,9 1 749,0   >200 

- Mijloace fixe 2 157,6 1 425,4 732,2  151.4 

- Stocuri de materiale 

circulante 7 342,3 5 827,1 1 515,2  126.0 

     -   Active neproductive  -54,0 54,0   

           Total cheltuieli 176 000,6 146 886,8 29 113,8 122.0 

     

        Executarea bugetului municipal la sfîrșitul lunii februarie 2022 s-a încheiat cu un sold bugetar 

( deficit ) în sumă   de  - 4 743,9  mii lei. 

 

                    

 

                                           Şef   DGFE                                     Vera  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

100 853,90
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