
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din  30 aprilie 2022 

 

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

la situația din 30 aprilie  2022 au constituit –  243 773,9  mii lei, inclusiv: 
 

• Impozite si taxe           -   65499,7  mii lei; 

• Granturi primite           -   7 525,4    mii lei;  

• Alte venituri                -    9 305,1     mii lei; 

• Transferuri primite de la bugetul de stat – 161 443,7 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
Executat 

Devieri 

2022 față de 2021 

 

30.04.2022  

 

30.04.2021  
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
243 773,9   219 699,9 24 074,0 111,0 

Impozite si taxe 65499,7   63 751,0 1748,7 102,7 

Granturi primite 7 525,4     2 573,1 4 952,3 >200 

Alte venituri 9 305,1 6 953,7 2 351,5 133,8 

Transferuri primite in cadrul bugetului de 

stat 161 443,7 146 422,2 15 021,5 110,3 

 

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

sunt mai mari cu 11,0 la sută (24074,0  mii lei) în urma creșterii unor venituri generale și colectate,  

precum și  creșterii granturilor primite de la organizațiile internaționale. 

    Din suma totală de venituri (243 773,9  mii lei), încasările din impozite și taxe constituie         

65 499,7 mii lei  (26,9 la sută din veniturile totale),  ceea ce este cu 2,7  la sută ( 1748,7 mii lei) 

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

 

• încasările din impozite pe venit constituie 48 980,5  mii lei, fiind în creștere cu 7,2 la 

sută (3 310,1 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 373,9 mii lei, comparativ cu aceeași 

perioadă a anului 2021 sunt mai mici cu  67,8 la sută (-786,2 mii lei); 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 16 145,4 mii lei cu 

775,2 mii lei  mai puțin comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. 

 

        Încasările din alte venituri constituie 9305,1 mii lei (3,9 la sută din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 33,8 la sută  (2351,5 mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent, 

inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 2 204,5 mii lei, fiind în creștere cu peste 

200 la sută (1249,0 mii lei) în creștere față de perioada similară a anului precedent; 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 6 569,0 mii lei, 

fiind în creștere cu 17,0 la sută (952,8 mii lei) față de perioada similară a anului 

precedent; 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 51,6 mii lei, fiind în creștere cu 22,4 la sută 

(9,5 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• Încasările din donații voluntare  constituie 473,7 mii lei fiind în creștere cu 41,7 la sută 

(139,5 mii lei) față de perioada similară a anului precedent;  

• Încasările din alte venituri și venituri neidentificate constituie 6,3 mii lei, fiind   în 

creștere cu 13,3 la sută  (0,7 mii lei)  față de perioada similară a anului precedent. 

 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 161 443,7 mii lei (66,5 la 

sută din veniturile totale) cu 10,3 la sută ( 15 021,5 mii lei) fiind în creștere comparativ cu perioada 

respectivă a anului precedent. 



 

            Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit  

245 037,4 mii lei.  

Comparativ cu perioada similară a anului 2021, acestea sunt mai mari cu  117.9 la sută  

(  37 179,7 mii lei),  dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

                  Executat 
 

 Devieri  (+/-) 

 

  2022 / 2021 

 

 

30.04.2022  

 

30.04.2021  

- Servicii de stat cu destinație generală 11 326,0 9 027,1 2 298,9 

-     Apărare Nationala 179,0 176,8 2,2 

- Servicii în domeniul economiei 19 048,9 15 130,9 3 918,0 

- Protectia mediului 6 494,6 6 927,2 -432,6 

- Gospodăria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 16 526,2 11 519,6 5 006,6 

-     Ocrotirea sănătatii 265,4 185,3 80,1 

- Cultură,  sport,  tineret, culte și  odihnă 27 040,3 22 668,5 4 371,8 

- Invățămînt 149 148,5 128 537,8 20 610,7 

- Protecție socială 15 008,5 13 684,5 1 324,0 

Total cheltuieli 245 037,4 207 857,7 37 179,7 

    

               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 

 

  30.04.2022  
30.04.2021           (+/-)       % 

- Cheltuieli  

de personal 136 585,2 128 438,1 8 147,1  106.3 

- Bunuri si servicii 43 333,7 41 659,2 1 674,5  104.0 

- Dobînzi 963,8 756,3 207,5  127.4 

- Subvenții 40 569,4 17 012,4 23 557,0   >200 

- Prestatii sociale 5 054,8 8 587,7 -3 532,9   58.9 

-  Alte cheltuieli 2 367,7 268,7 2 099,0   >200 

- Mijloace fixe 5 285,7 2 939,5 2 346,2  179.8 

- Stocuri de materiale 

circulante 10 877,1 8 254,5 2 622,6  131.8 

     -   Active neproductive  -58,7 58,7  

Total cheltuieli 245 037,4 207 857,7 37 179,7  117.9 

     

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

( deficit ) în sumă   de  -1 263,5  mii lei. 

 

                    

 

                                           Şef   DGFE                                     Vera  Rusu                



 

Structura  cheltuielilor   Bugetului  municipal  Bălți,  conform  clasificației  economice 

mii lei 
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