
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din  31 octombrie  2022 

 

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

la situația din 31 octombrie  2022 au constituit –  635 908,0  mii lei, inclusiv: 
 

• Impozite și  taxe           –    195 835,6  mii lei; 

• Granturi primite           –   7 825,4    mii lei;  

• Alte venituri                 –     21 903,3     mii lei; 

• Transferuri primite de la bugetul de stat – 410 343,7 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
Executat 

Devieri 

2022 față de 2021 

 

31.10.2022  

 

31.10.2021  
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
635  908,0   547 514,6 88 393,4 116,1 

Impozite și taxe 195 835,6   181 312,0 14 523,5  108,0 

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

Alte venituri 21 903,3      15 918,5 5 984,8 137,6 

Transferuri primite în cadrul 

bugetului de stat 410 343,7 34 5571,4 64 772,4 118,7 

 

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

sunt mai mari cu 16,1   la sută (88 393,4  mii lei) în urma creșterii unor venituri generale și 

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

    Din suma totală de venituri (635 908,0 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie         

195 835,6  mii lei  (30,8 la sută din veniturile totale),  ceea ce este cu 8,0  la sută sau  14 523,5  mii 

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

 

• încasările din impozite pe venit constituie 133 923,2  mii lei, fiind în creștere cu 12,4 la 

sută (14 807,9 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• încasările din impozite pe proprietate au constituit 23 386,5 mii lei, însă comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mici cu  1230,8 mii lei; 

• încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 37 525,9 mii lei, sau 

cu 946,4 mii lei  mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. 

 

        Încasările din alte venituri constituie 21 903,3 mii lei (3,4 la sută din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 37,6 la sută  (5 984,8 mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent, 

inclusiv: 

• Încasările din venituri din proprietate constituie 4 958,3 mii lei, fiind în creștere 166,6 

la sută (1 982,7 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 15 202,9 mii lei, 

fiind în creștere cu 23,9la sută (2 929,5 mii lei) față de perioada similară a anului 

precedent; 

• Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 136,8  mii lei, fiind în creștere cu 32,5 la sută 

(33,6 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

• Încasările din donații voluntare  constituie 1 735,6  mii lei fiind în creștere cu peste 

200,0 la sută (1 184,3 mii lei) față de perioada similară a anului precedent.  

 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 410 343,8 mii lei (64,5 la 

sută din veniturile totale), sau cu 18,7 la sută ( 64 772,4 mii lei) fiind în creștere comparativ cu 

perioada respectivă a anului precedent. 

 

 



            Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți  au constituit  

623 529,7 mii lei.  

Comparativ cu perioada similară a anului 2021, acestea sunt mai mari cu  115.4  la sută  

( 83 066,0 mii lei),  dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

                  Executat 
 

 Devieri  (+/-) 

 

  2022 / 2021 

 

 

31.10.2022  

 

31.10.2021  

- Servicii de stat cu destinație generală 30 586,8 23 304,2 7 282,6 

-     Apărare Nationala 571,5 550,7 20,8 

- Servicii în domeniul economiei 54 198,9 55 169,4 -970,5 

- Protectia mediului 15 735,1 16 032,6 -297,5 

- Gospodăria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 46 656,6 39 232,7 7 423,9 

-     Ocrotirea sănătatii 338,2 583,8 -245,6 

- Cultură,  sport,  tineret, culte și  odihnă 64 800,0 52 752,1 12 047,9 

- Invățămînt 361 875,8 316 387,0 45 488,8 

- Protecție socială 48 766,8 36 451,2 12 315,60 

Total cheltuieli 623 529,7 540 463,7 83 066,00 

    

               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 

 

   31.10.2022  

 

31.10.2021 

 

          (+/-)       % 

- Cheltuieli  

de personal 352 704,2 326 584,3 26 119,9  108.0 

- Bunuri si servicii 78 531,1 86 961,3 -8 430,2   90.3 

- Dobînzi 4 040,8 2 182,5 1 858,3  185.1 

- Subvenții 101 316,8 45 997,7 55 319,1   >200 

- Prestatii sociale 25 047,6 18 692,2 6 355,4  134.0 

-  Alte cheltuieli 4 675,1 2 163,1 2 512,0   >200 

- Mijloace fixe 26 922,3 36 279,4 -9 357,1   74.2 

- Stocuri de materiale 

circulante 30 513,4 22 282,5 8 230,9  136.9 

     -   Active neproductive -221,6 -679,3 457,7   32.6 

Total cheltuieli 623 529,7 540 463,7 83 066,0  115.4 

     

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

bugetar  ( excedent ) în sumă   de   12 378,3  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

352 704,20
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101 316,80

25 047,60
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