
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din  30 iunie  2022 

 

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

situația din 30 iunie  2022 au constituit –  402 324,5  mii lei, inclusiv: 
 

• Impozite și  taxe           -   113 072,3  mii lei; 

• Granturi primite           -   7 525,4    mii lei;  

• Alte venituri                -    14 244,0     mii lei; 

• Transferuri primite de la bugetul de stat – 267 482,8 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
Executat 

Devieri 

2022 față de 2021 

 

30.06.2022  

 

30.06.2021  
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
402 324,5   345 961,2 56 363,4 116,3 

Impozite și taxe 113 072,3   105 010,8 8 061,5  107,7 

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

Alte venituri 14 244,0      9 920,5 4 323,5 143,6 

Transferuri primite în cadrul 

bugetului de stat 267 482,9 228 406,9 39 076,0 117,1 

 

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

sunt mai mari cu 16,3  la sută (56 363,4  mii lei) în urma creșterii unor venituri generale și colectate,  

precum și  creșterii granturilor primite de la organizațiile internaționale. 

    Din suma totală de venituri (402 324,5   mii lei), încasările din impozite și taxe constituie         

113 072,3  mii lei  (28,1 la sută din veniturile totale),  ceea ce este cu 7,7  la sută 8 061,5 mii lei) 

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

 

• încasările din impozite pe venit constituie 79 825,5  mii lei, fiind în creștere cu 12,7 la 

sută (9 023,1 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 13 792,6 mii lei, însă comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mici cu  1 128,3 mii lei; 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 19 454,2 mii lei, sau 

cu 166,7 mii lei  mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. 

 

        Încasările din alte venituri constituie 14 244,0 mii lei (3,6 la sută din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 43,6 la sută  (4323,5 mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent, 

inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 3 060,1 mii lei, fiind în creștere cu peste 

200,0 la sută (1538,1 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 9 659,7 mii lei, 

fiind în creștere cu 23,5 la sută (1 839,5 mii lei) față de perioada similară a anului 

precedent; 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 58,2 mii lei, fiind în descreștere cu 2,8  la 

sută (1,7 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 (1 131,4 mii lei) față de perioada similară a anului precedent;  

 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 267 482,9 mii lei (66,5 la 

sută din veniturile totale), sau cu 17,1 la sută ( 39 076,0 mii lei) fiind în creștere comparativ cu 

perioada respectivă a anului precedent. 

 

 



 

            Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți au constituit  

398 410,0 mii lei.  

Comparativ cu perioada similară a anului 2021, acestea sunt mai mari cu  115,8  la sută  

(  54 353,7  mii lei),  dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

                  Executat 
 

 Devieri  (+/-) 

 

  2022 / 2021 

 

 

30.06.2022  

 

30.06.2021  

- Servicii de stat cu destinație generală 18 502,4 14 582,7 -3 919,7 

-     Apărare Nationala 265,9 241,9 -24,0 

- Servicii în domeniul economiei 30 443,9 34 791,4 4 347,5 

- Protectia mediului 9 363,7 10 324,0 960,3 

- Gospodăria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 27 016,2 23 524,5 -3 491,7 

-     Ocrotirea sănătatii 310,6 429,3 118,7 

- Cultură,  sport,  tineret, culte și  odihnă 40 824,6 32 920,4 -7 904,2 

- Invățămînt 247 875,4 207 666,2 -40 209,2 

- Protecție socială 23 807,3 19 575,9 -4 231,4 

Total cheltuieli 398 410,0 344 056,3 -54 353,7 

    

               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 

 

30.06.2022  

 

30.06.2021 

 

          (+/-)       % 

- Cheltuieli  

de personal 230 039,0 212 161,0 -17 878,0  108.4 

- Bunuri si servicii 59 213,2 60 914,9 1 701,7   97.2 

- Dobînzi 1 752,1 1 145,6 -606,5  152.9 

- Subvenții 61 696,2 25 816,1 -35 880,1   >200 

- Prestatii sociale 12 327,9 10 341,8 -1 986,1  119.2 

-  Alte cheltuieli 3 377,0 870,1 -2 506,9   >200 

- Mijloace fixe 12 835,1 19 860,5 7 025,4   64.6 

- Stocuri de materiale 

circulante 17 169,5 13 005,0 -4 164,5  132.0 

     -   Active neproductive   -58,7 -58,7   

Total cheltuieli 398 410,0 344 056,3 -54 353,7  115.8 

     

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

( excedent ) în sumă   de   3 914,5  mii lei. 

 

                    

                                           Şef   DGFE                                          Vera   Rusu                



 

Structura  cheltuielilor   Bugetului  municipal  Bălți,  conform  clasificației  economice 

mii lei 
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