
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din  30 septembrie  2022 

 

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

la situația din 30 septembrie  2022 au constituit –  564 534,7  mii lei, inclusiv: 
 

• Impozite și  taxe           -   174 708,9  mii lei; 

• Granturi primite           -   7 825,4    mii lei;  

• Alte venituri                -    19 141,8     mii lei; 

• Transferuri primite de la bugetul de stat – 362 858,6 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
Executat 

Devieri 

2022 față de 2021 

 

30.09.2022  

 

30.09.2021  
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
564 534,7   488 667,5 75 867,2 115,5 

Impozite și taxe 174 708,9   161 879,9 12 829,0  107,9 

Granturi primite 7 825,4     4 712,7 3 112,7 166,0 

Alte venituri 19 141,8      14 016,8 5 125,0 158,6 

Transferuri primite în cadrul 

bugetului de stat 362 858,6 308 058,1 54 800,5 117,8 

 

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

sunt mai mari cu 15,5   la sută (75 867,2  mii lei) în urma creșterii unor venituri generale și 

colectate,  precum și  creșterii granturilor primite de la organizațiile internaționale. 

    Din suma totală de venituri (564 534,7 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie         

174 708,9  mii lei  (31,0 la sută din veniturile totale),  ceea ce este cu 7,9 la sută sau  12829,0 mii 

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

 

• încasările din impozite pe venit constituie 121 208,2  mii lei, fiind în creștere cu 12,4 la 

sută (13 389,5 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 23 552,7 mii lei, însă comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mici cu  1 140,0 mii lei; 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 29 948,1 mii lei, sau 

cu 579,6 mii lei  mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. 

 

        Încasările din alte venituri constituie 19 141,8 mii lei (3,4 la sută din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 36,6 la sută  (5 125,0 mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent, 

inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 4 413,7 mii lei, fiind în creștere 158,6 

la sută (1 630,7 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 13 115,4 mii lei, 

fiind în creștere cu 23,6 la sută (2 503,4 mii lei) față de perioada similară a anului 

precedent; 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 104,4  mii lei, fiind în creștere cu 17,1  la 

sută (15,2 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 (1 121,4 mii lei) față de perioada similară a anului precedent;  

 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 362 858,6 mii lei (64,3 la 

sută din veniturile totale), sau cu 17,8 la sută ( 54 800,5 mii lei) fiind în creștere comparativ cu 

perioada respectivă a anului precedent. 

 

 



            Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți  au constituit  

559 108,8 mii lei.  

Comparativ cu perioada similară a anului 2021, acestea sunt mai mari cu  115.1  la sută  

(73 155,5  mii lei),  dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

                  Executat 
 

 Devieri  (+/-) 

 

  2022 / 2021 

 

 

30.09.2022  

 

30.09.2021  

- Servicii de stat cu destinație generală 27 695,6 21 296,1 6 399,5 

-     Apărare Nationala 527,9 351,0 176,9 

- Servicii în domeniul economiei 49 214,6 50 657,5 -1 442,9 

- Protectia mediului 14 216,6 14 789,4 -572,8 

- Gospodăria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 42 796,8 36 610,9 6 185,9 

-     Ocrotirea sănătatii 310,6 543,4 -232,8 

- Cultură,  sport,  tineret, culte și  odihnă 59 051,1 47 765,1 11 286,0 

- Invățămînt 324 257,4 282 680,3 41 577,1 

- Protecție socială 41 038,2 31 259,6 9 778,6 

Total cheltuieli 559 108,8 485 953,3 73 155,5 

    

               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 

 

30.09.2022  

 

30.09.2021 

 

          (+/-)       % 

- Cheltuieli  

de personal 314 395,4 292 505,6 21 889,8  107.5 

- Bunuri si servicii 72 897,0 79 769,2 -6 872,2   91.4 

- Dobînzi 3 477,4 1 923,3 1 554,1  180.8 

- Subvenții 92 118,7 40 238,2 51 880,5   >200 

- Prestatii sociale 20 554,5 15 501,5 5 053,0  132.6 

-  Alte cheltuieli 4 449,4 1 902,0 2 547,4   >200 

- Mijloace fixe 24 122,2 35 864,3 -11 742,1   67.3 

- Stocuri de materiale 

circulante 27 315,8 18 919,5 8 396,3  144.4 

     -   Active neproductive -221,6 -670,3 448,7   33.1 

Total cheltuieli 559 108,8 485 953,3 73 155,5  115.1 

     

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

bugetar  ( excedent ) în sumă   de   5 425,9  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

314 395,40

72 897,00

3 477,40

92 118,70

20 554,50

4 449,40

24 122,20 27 315,80

-221,6

292 505,60

79 769,20

1 923,30

40 238,20

15 501,50

1 902,00

35 864,30

18 919,50

-670,3

anul 2022

anul 2021


