
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din  31 mai  2022 

 

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

la situația din 31 mai  2022 au constituit –  312 148,4  mii lei, inclusiv: 
 

• Impozite și  taxe           -   87 629,9  mii lei; 

• Granturi primite           -   7 525,4    mii lei;  

• Alte venituri                -    12 461,6     mii lei; 

• Transferuri primite de la bugetul de stat – 204 531,5 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
Executat 

Devieri 

2022 față de 2021 

 

31.05.2022  

 

31.05.2021  
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
312 148,4   271 200,9 40 947,5 115,1 

Impozite și taxe 87 629,9   81 052,8 6 577,2  108,1 

Granturi primite 7 525,4     2 623,1 4 902,4 >200 

Alte venituri 12 461,6      8 517,3 3 944,3 146,3 

Transferuri primite în cadrul 

bugetului de stat 204 531,5 179 007,7 25 523,7 114,3 

 

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

sunt mai mari cu 15,1 la sută (40 947,5  mii lei) în urma creșterii unor venituri generale și colectate,  

precum și  creșterii granturilor primite de la organizațiile internaționale. 

    Din suma totală de venituri (312 148,4   mii lei), încasările din impozite și taxe constituie         

87 629,9 mii lei  (28,1 la sută din veniturile totale),  ceea ce este cu 8,1  la sută ( 6577,2 mii lei) 

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

 

• încasările din impozite pe venit constituie 63 962,5  mii lei, fiind în creștere cu 10,6 la 

sută (6 124,6 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 5 105,3 mii lei, însă comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mici cu  5,7 mii lei; 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 18 562,1 mii lei, sau 

cu 458,2 mii lei  mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. 

 

        Încasările din alte venituri constituie 12 461,6 mii lei (4,0 la sută din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 46,3 la sută  (3 944,3 mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent, 

inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 2 609,4 mii lei, fiind în creștere cu peste 

200,0 la sută (1 311,6 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 8 332,5 mii lei, 

fiind în creștere cu 22,3 la sută (1 521,1 mii lei) față de perioada similară a anului 

precedent; 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 55,4 mii lei, fiind în descreștere cu 1,5 la sută 

(0,9 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• Încasările din donații voluntare  constituie 1 640,7 mii lei fiind în creștere cu peste 200,0 

la sută (1 295,8 mii lei) față de perioada similară a anului precedent;  

 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 204 531,5 mii lei (65,6 la 

sută din veniturile totale), sau cu 14,3 la sută ( 25 523,7 mii lei) fiind în creștere comparativ cu 

perioada respectivă a anului precedent. 

 

 



            Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit 

308 987,4  mii lei.  

Comparativ cu perioada similară a anului 2021, cheltuielile sunt mai mari cu  116,7  la sută  

(  44 307,2  mii lei),  dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

                  Executat 
 

 Devieri  (+/-) 

 

  2022 / 2021 

 

 

31.05.2022  

 

31.05.2021  

- Servicii de stat cu destinație generală 14 602,2 12 220,0 2 382,2 

-     Apărare Nationala 226,7 213,4 13,3 

- Servicii în domeniul economiei 22 391,3 21 051,0 1 340,3 

- Protectia mediului 7 296,0 8 941,1 -1  645,1 

- Gospodăria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 21 483,7 17 612,4 3 871,3 

-     Ocrotirea sănătatii 284,2 411,7 -127,5 

- Cultură,  sport,  tineret, culte și  odihnă 34 388,9 27 928,1 6 460,8 

- Invățămînt 188 915,2 159 627,1 29 288,1 

- Protecție socială 19 399,2 16 675,4 2 723,8 

Total cheltuieli 308 987,4 264 680,2 44 307,2 

    

               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 

 

  31.05.2022  
31.05.2021           (+/-)       % 

- Cheltuieli  

de personal 171 618,4 161 685,4 9 933,0  106.1 

- Bunuri si servicii 51 974,0 51 418,8 555,2  101.1 

- Dobînzi 1 343,4 939,8 403,6  142.9 

- Subvenții 49 526,3 22 043,6 27 482,7   >200 

- Prestații sociale 11 122,1 9 638,7 1 483,4  115.4 

-  Alte cheltuieli 2 817,6 620,4 2 197,2   >200 

- Mijloace fixe 6 961,0 7 560,9 -599,9   92.1 

- Stocuri de materiale 

circulante 13 624,6 10 831,3 2 793,3  125.8 

     -   Active neproductive   -58,7 58,7   

Total cheltuieli 308 987,4 264 680,2 44 307,2  116.7 

     

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

( excedent ) în sumă   de   3 161,0  mii lei. 

 

                    

 

Şef adjunct DGFE Șef DEAB      Lucia DIONEAC



 

Structura  cheltuielilor   Bugetului  municipal  Bălți,  conform  clasificației  economice 

mii lei 
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