
Raport 

privind executarea bugetului municipal Bălți 

la situația din  28 februarie  2023 

 

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

situația din 28 februarie 2023 au constituit –  120 159,2  mii lei, inclusiv: 
 

 Impozite si taxe           -   36 106,5  mii lei; 

 Granturi primite           -   84,0        mii lei;  

 Alte venituri                -   5 224,4     mii lei; 

 Transferuri primite de la bugetul de stat – 78 744,4 mii lei. 

                                                                                                                                         mii lei 

 
              Executat 

         Devieri  

2023 față de 2022 

28.02.2023 

 

28.02.2022 

 
(+/-) % 

Veniturile generale și colectate 120 159,2 109 485,5 10 673,7 109,7 

Impozite si taxe 36 106,4 30 319,4 5 787,0 119,1 

Granturi primite 84,0 0 84,0 0 

Alte venituri 5 224,4 4 396,8 827,6 118.8 

Transferuri primite in cadrul bugetului de 

stat 78 744,4 74 769,3 3 975,1 105,3 

 

    Comparativ cu perioada similară a anului 2022, veniturile totale ale bugetului municipal sunt 

mai mari cu 9,7 la sută ( 10 673,7 mii lei) în urma creșterii unor venituri generale și colectate și  

creșterii granturilor primite de la organizațiile internaționale. 

    Din suma totală de venituri (120 159,2 mii lei), încasările din impozite și taxe constituie    36 

106,4  mii lei  (30,0 la sută din veniturile totale),  ceea ce este cu 19,1 la sută ( 5 787,0 mii lei) mai  

mari față de aceeași perioadă a anului precedent și anume: 

 

 încasările din impozite pe venit constituie 27 355,1 mii lei, fiind în creștere cu 23,3 la 

sută (5 176,6 mii lei) față de perioada similară a anului precedent; 

 încasările din impozite pe proprietate au constituit 472,6 mii lei, comparativ cu aceeași 

perioadă a anului 2022 sunt mai mari cu  275,8  mii lei; 

 încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii au constituit 8 278,7 mii lei cu 4,2 

la sută (334,7 mii lei) mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. 

 

        Încasările din alte venituri constituie 5 224,4 mii lei (4,3 la sută din veniturile totale),  ceea 

ce este cu 18,8 la sută  (827,6 mii lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent, 

inclusiv: 

 Încasările din venituri din proprietate constituie 544,7 mii lei, fiind în descreștere cu  

1 160,6 mii lei față de perioada similară a anului precedent; 

 Încasările din venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor constituie 4 580,1 mii lei, 

fiind în creștere cu 70,9 la sută 1 900,6 mii lei) față de perioada similară a anului 

precedent; 

 Încasări din amenzi și sancțiuni constituie 46,2 mii lei, fiind în creștere cu  37,4 mii lei  

față de perioada similară a anului precedent; 

 Încasările din donații voluntare  constituie 50,0 mii lei fiind în creștere cu 49,8 mii lei 

față de perioada similară a anului precedent;  

 Încasările din alte venituri și venituri neidentificate constituie 3,5 mii lei, fiind   în 

creștere cu 16,7 la sută  (0,5 mii lei)  față de perioada similară a anului precedent. 

 

       Încasările transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 78 744,4 mii lei (65,5 la 

sută din veniturile totale) cu 5,3 la sută ( 3 975,1 mii lei) fiind în creștere comparativ cu perioada 

respectivă a anului precedent. 



            Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului municipal Bălți la situația din 28 

februarie 2023  au constituit 128 755,1 mii lei.  

Comparativ cu perioada similară a anului 2022, acestea sunt mai mari cu  117.5  la sută  

( 19 184,8  mii lei),  dintre care:                                                                                          

mii lei 

  

                  Executat 
 

 Devieri  (+/-) 

 

  2023 / 2022 

 

 

28.02.2023 
 

 

28.02.2022 

 

- Servicii de stat cu destinație generală 6 182,8 4 795,3 1 387,5 

-     Apărare Nationala 126,0 87,8 38,2 

- Servicii în domeniul economiei 9 960,0 8 452,0 1 508,0 

- Protectia mediului 3 782,0 2 728,9 1 053,4 

- Gospodăria de locuințe si gospodăria   

serviciilor comunale 13 680,6 6 096,6 7 584,0 

-     Ocrotirea sănătatii   72,1 -72,1 

- Cultură,  sport,  tineret, culte și  odihnă 14 206,3 12 801,3 1 405,0 

- Invățămînt 70 597,0 68 218,6 2 378,4 

- Protecție socială 10 220,1 6 317,7 3 902,4 

Total cheltuieli 128 755,1 109 570,3 19 184,8 

    

               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  2023/2022 

28.02.2023 28.02.2022           (+/-)       % 

- Cheltuieli  

de personal 78 896,6 66 263,3 12 633,3  119.1 

- Bunuri si servicii 10 674,8 18 167,8 -7 493,0   58.8 

- Dobînzi 1 172,6 394,3 778,3   >200 

- Subvenții 26 951,9 18 548,4 8 403,5  145.3 

- Prestatii sociale 3 604,7 2 216,9 1 387,8  162.6 

-  Alte cheltuieli 383,3 266,6 116,7  143.7 

- Mijloace fixe 1 165,4 367,4 798,0   >200 

- Stocuri de materiale 

circulante 5 905,8 3 345,6 2 560,2  176.5 

     -   Active neproductive      

Total cheltuieli 128 755,1 109 570,3 19 184,8  117.5 

     

        Executarea bugetului municipal la sfîrșitul lunii  februarie 2023 s-a încheiat cu un sold 

bugetar  ( deficit ) în sumă   de  8 595,9  mii lei. 

 

                    

     Şef   Direcția Generală Financiar-Economică                                          Vera   Rusu                



 

Structura  cheltuielilor   Bugetului  municipal  Bălți,  conform  clasificației  economice 

                                                                                                                                                                                                                                       mii lei 
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