
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din  31 decembrie  2022 

 

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

la situația din 31 decembrie 2022 au constituit  – 854 768,9 mii lei, inclusiv: 
 

 Impozite și  taxe           –    233 179,9  mii lei; 

 Granturi primite           –    8 296,1    mii lei;  

 Alte venituri                 –    27 564,4     mii lei; 

 Transferuri primite de la bugetul de stat – 585 728,5 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 

Executat 
Devieri 

2022 față de 2021 

 

31.12.2022 

 

 

31.12.2021 

 

(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 
854 768,9    715 090,7 139 678,2 119,5 

Impozite și taxe 233 179,9   215 378,5 17 801,3  108,3 

Granturi primite 8 296,1 4 712,7 3 583,4 176,0 

Alte venituri 27 564,4      19 608,1 7 956,3 140,6 

Transferuri primite în cadrul 

bugetului de stat 585 728,5 475 391,4 110 337,2 123,2 

 

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

sunt mai mari cu 19,5   la sută (139 678,2  mii lei) în urma creșterii unor venituri generale și 

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

    Din suma totală de venituri (854 768,9 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie         

233 179,9  mii lei  (27,3  la sută din veniturile totale),  ceea ce este cu 8,3  la sută sau  17 801,3  

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

 

 încasările din impozite pe venit constituie 166 295,9  mii lei, fiind în creștere cu 12,1 la 

sută (17 961,6 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

 încasările din impozite pe proprietate au constituit 25 633,4 mii lei, însă comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mici cu  799,9 mii lei; 

 încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 41 250,6 mii lei, sau 

cu 639,6 mii lei  mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. 

 

        Încasările din alte venituri constituie 27 564,4 mii lei (3,2 la sută din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 40,6 la sută  (7 956,3 mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent, 

inclusiv: 

 Încasările din venituri din proprietate constituie 7 154,5 mii lei, fiind în creștere сu           

3 635,7 mii lei față de perioada similară a anului precedent; 

 Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 18 422,6 mii lei, 

fiind în creștere cu 20,3 la sută (3 111,7 mii lei) față de perioada similară a anului 

precedent; 

 Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 212,6  mii lei, fiind în creștere cu 22,8 la sută 

(39,5 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

 Încasările din donații voluntare  constituie 1 795,6  mii lei fiind în creștere cu peste 

200,0 la sută (1 209,3 mii lei) față de perioada similară a anului precedent.  

 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 585 728,5 mii lei (68,5 la 

sută din veniturile totale), sau cu 23,2 la sută ( 110 337,2 mii lei) fiind în creștere comparativ cu 

perioada respectivă a anului precedent. 

 



 

 

 

            Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți  au constituit  

855 169,8  mii lei.  

Comparativ cu perioada similară a anului 2021, acestea sunt mai mari cu  118.9  la sută  

( 135 702,1 mii lei),  dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

                  Executat 
 

 Devieri  (+/-) 

 

  2022 / 2021 

 

 

31.12.2022 
 

 

31.12.2021 

 

- Servicii de stat cu destinație generală 38 513,9 29 184,7 9 329,2 

-     Apărare Nationala 906,0 663,8 242,2 
- Servicii în domeniul economiei 94 845,8 82 238,8 12 607,0 

- Protectia mediului 18 666,5 18 879,1 -212,6 
- Gospodăria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 53 021,0 51 400,3 1 620,7 

-     Ocrotirea sănătatii 338,2 960,2 -622,0 
- Cultură,  sport,  tineret, culte și  odihnă 85 532,1 66 036,7 19 495,4 

- Invățămînt 502 126,7 425 471,2 76 655,5 
- Protecție socială 61 219,6 44 632,9 16 586,7 

Total cheltuieli 855 169,8 719 467,7 135 702,1 

    

               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 

 

   31.12.2022 
 

 

31.12.2021 

 

          (+/-)       % 

- Cheltuieli  

de personal 440 992,7 402 371,0 38 621,7  109.6 

- Bunuri si servicii 152 060,5 131 693,8 20 366,7  115.5 

- Dobînzi 5 085,1 2 859,8 2 225,3  177.8 

- Subvenții 116 413,2 56 382,7 60 030,5   >200 

- Prestatii sociale 36 650,9 21 137,7 15 513,2  173.4 

-  Alte cheltuieli 5 290,7 2 655,7 2 635,0  199.2 

- Mijloace fixe 57 906,4 70 935,6 -13 029,2   81.6 

- Stocuri de materiale 

circulante 40 991,8 32 115,4 8 876,4  127.6 

     -   Active neproductive -221,5 -684,0 462,5   32.4 

Total cheltuieli 855 169,8 719 467,7 135 702,1  118.9 

     

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

bugetar  deficit în sumă   de  400,9  mii lei. 

 

                    

         Şef   Direcția Generală Financiar-Economică                                            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

440 992,70

152 060,50

5 085,10

116 413,20

36 650,90

5 290,70

57 906,40

40 991,80

-221,5

402 371,00

131 693,80

2 859,80

56 382,70

21 137,70

2 655,70

70 935,60

32 115,40

-684

anul 2022

anul 2021


