
 

Notă explicativă  

la raportul privind executarea bugetului raional  

 pentru I semestru al anului  2018  

 

 

       Bugetul raional pentru anul 2018 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului 

raional nr. 6/2 din 14 decembrie 2017 la partea de venituri în sumă totală de 243563,2 mii lei 

și la cheltuieli în  sumă de 241067,2 mii lei, cu soldul bugetar (excedent) în sumă de – 2496,0 

mii lei și sursele de finanțare în sumă de 2496,0 mii lei (rambursarea împrumutului 2496,0 mii 

lei). 

       Conform Deciziei nr.1/3 din 22 februarie 2018, bugetul raional aprobat pe anul 2018 a 

fost corelat în concordanță cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 – au fost 

precizate sumele transferurilor de la bugetul de stat la bugetul raional pentru anul 2018 

adăugător cu 195,0 mii lei (transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de 

stat și bugetele locale de nivelul II), pentru reparația capitală a gimnaziului Agronomovca.  

   În baza Deciziei Consiliului raional nr.4/1 din 29 iunie 2018 cu privire la corelarea 

bugetului raional aprobat pe anul 2018, bugetul a fost precizat în concordanță cu prevederile 

Legii nr.101 din 7 iunie 2018 privind modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe 

anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017, prin care s-au precizat sumele transferurilor de la 

bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2018, printre care: asigurarea majorării 

salariale ca urmare a modificării Legii nr.1593 - XV din 26 decembrie 2002 cu privire la 

mărirea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență 

medicală de la 1 ianuarie 2018; asigurarea majorării normelor financiare pentru alimentarea 

copiilor/elevilor cu 2,0 lei, de la 1 septembrie 2018 din instituțiile de învățământ s.a.  

     Urmare corelării bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2018, partea de 

venituri constituie 244496,7 mii lei și partea de cheltuieli constituie 241743,3 mii lei cu 

excedent bugetar – 2753,4 mii lei (rambursarea împrumuturilor).    

       În procesul executării bugetului au fost operate modificări în baza Deciziilor Consiliului 

raional, Dispozițiilor președintelui raionului, în urma cărora volumul bugetului raional pe I 

semestru al anului 2018 constituie la venituri  suma de 250728,7 mii lei și la cheltuieli  suma 

de 255676,1 mii lei cu un deficit bugetar de -4947,4 mii lei. Formarea deficitului bugetar se 

explică prin alocarea din soldul format la 1 ianuarie 2018 în urma executării bugetului pentru 

anul 2017 a sumei de 7443,4 mii le la partea de cheltuieli, ce a dus nemijlocit la majorarea 

cheltuielilor față de venituri. 

       Pe parcursul semestrului I prin deciziile Consiliului raional nr.1/4 din 22 februarie 2018 și 

nr. 2/2 din 10 mai 2018 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, au fost alocate pentru 

cheltuieli suplimentare și activități surse financiare în sumă de 12291,3 mii lei, inclusiv: din 

soldul format la 1 ianuarie 2018 în urma executării bugetului pentru anul 2017 – 7443,4 mii 

lei; din mijloacele aprobate în bugetul anului 2018 din cheltuielile prevăzute pentru 

implementarea proiectelor – 3292,8 mii lei; din componența raională aprobată pentru anul 

2018 – 4937,0 mii lei; din fondul educației incluzive – 60,0 mii lei.  

    Pe parcursul anului , conform Deciziei Consiliului raional nr.3/1 din 17 mai 2018, s-a 

acceptat angajarea de la BC „Victoriabank” SA a unui împrumut pentru cheltuielile capitale în 

sumă de 5,0 mln. lei pe termen de 5 ani. 

     La 29 iunie curent, prin Decizia Consiliului raional nr.4/2 s-au alocat mijloace bugetare în 

sumă totală de 7207,0 mii lei, inclusiv din creditul angajat suma de 4960,0 mii lei și din 

componenta raională 2061,7 mii lei. Suma respectivă, cât și suma ce depinde de corelarea 

bugetului raional în ședința  din 29 iunie 2018 , nu au fost introduse în bugetul raional în 

sistem. Modificările respective în bugetul raional au fost efectuate în luna iulie curent.  

       Datorită implementării Sistemului Informațional de Management Financiar (SIMF) 

elaborată de Organizația pentru cooperare și Dezvoltare Economică și utilizată în practica 

mondială în calitate de standarde, de la 1 ianuarie 2015 repartizarea  veniturilor și cheltuielilor 

pe luni nu se întocmește, bugetul se execută în corespundere cu prevederile anuale. 



     Așadar, după cum se menționează în raport, în I semestru curent față de prevederile 

precizate anule au fost acumulate venituri totale în sumă de 120391,3 mii lei sau 48,0%. 

      Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 9236,3 mii lei sau 56,2%. Alte venituri 

au fost îndeplinite la nivel de 35,1% față de planul anual de 3933,7 mii lei.  

       În perioada dată, slab s-a încasat taxa pentru extragerea mineralelor utile – 30,4% din 

suma anuală, încasări de la prestarea serviciilor cu plata – 31,7% din suma anuală s.a.  

        Totuși, făcând o comparație cu perioada respectivă a anului trecut se observă o majorare 

a încasărilor pe venituri: a impozitului pe venitul reținut din salariu – cu 1365,0 mii lei sau cu 

18,6%, taxa la cumpărarea valutei străine – cu 28,1% sau cu 18,7%,  încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată – cu 60,0 mii lei sau cu 8,1% s.a.  

        Pe perioada menționată, conform declarațiilor persoanelor fizice în bugetul raional s-au 

încasat 320,9 mii lei sau 75,4% față de planul precizat anual, cu 38,9 mii lei mai puțin decât în 

semestrul I 2017.  

        Transferurile primite în cadrul bugetului public pe I semestru 2018 constituie 109775,4 

mii lei sau 47,7% din suma anuală, dintre care: transferuri cu destinație specială pentru 

învățământ – 83857,7 mii lei sau 50,9%.  

          Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumului s-a executat la nivel 

de 14,0% .  

       

Cheltuieli 

 

       Structura funcțională a cheltuielilor bugetului raional este rezultatul politicii bugetar–

fiscale, care şi determină cheltuielile realizate în perioada respectivă: pentru domeniul 

învăţământului – 75,8 la sută; protecția socială – 10,7 la sută; serviciile de stat cu destinație 

generală – 5,0 la sută; cultura, sport, tineret, culte și odihnă – 3,7 la sută; gospodăria de 

locuințe și gospodăria serviciilor comunale – 1,1 la sută;servicii în domeniul economiei - 2,6 

la sută; ocrotirea sănătății – 1,0 la sută. 

       Cheltuielile bugetului raional pe perioada semestrului I al anului 2018 au fost executate  

în sumă totală de 117887,8 mii lei sau 46,1 la suta, față de 255676,1 mii lei prevăzuți în buget 

pentru anul 2018.  

        Conform clasificaţiei funcţionale, cheltuielile au constituit:  

 

 mii lei 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față de 

precizat pe an 

devieri 

(+/-) 
în % 

Total  cheltuieli   241067,2 255676,1 117887,8 
- 137788,3 

 
46,1 

Servicii de stat cu destinație 

generală 
01 12198,9 13187,6 5841,1 - 7346,5 44,3 

Apărare națională 02 585,1 585,1 221,7 - 363,4 37,9 

Ordine publică și securitate 

națională 
03  45,5 28,2 - 17,4 62,0 

Servicii în domeniul 

economiei 
04  17623,4 3017,2 - 14651,6 17,1 

Gospodăria de locuințe și 

gospodăria serviciilor 

comunale 

06  7342,4 1342,3 - 6000,1 18,3 

Ocrotirea sănătății 07  1202,8 1132,8 - 70,0 94,2 

Cultura, sport, tineret, culte 

și odihnă 
08 8174,2 8573,0 4397,7 - 4175,3 51,3 

Învățămînt 09 172090,0 175687,1 89306,2 - 86380,9 50,8 

Protecție socială 10 30395,6 31383,8 12600,6 - 18783,2 40,2 

 

 

 



Serviciile de stat cu destinaţie generală   

 

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 5841,1 mii lei față de 13187,6 mii lei 

precizate pe anul 2018 sau 44,3 la sută , inclusiv pe instituții și tipuri de cheltuieli: 

                                                                                                  mii lei 

Denumirea Precizat pe an 

Executat 

I 

semestru 

Executat față din 

precizat pe an  

devieri 

(+/-) 
în % 

Total 13187,6 5841,1 - 7346,5 44,3 

Aparatul președintelui, inclusiv: 6773,3 2913,4 - 3859,9 43,0 

Subsidii acordate  asociațiilor  și organizațiilor 

obștești 
277,2 277,2 

  

Achitarea dobânzii 1030,0 488,0 - 542,0 47,4 

Transferuri între administrația publică de 

nivelul II și I 
2400,4 1205,0 - 1195,4 50,2 

Personalul de deservire  al clădirilor 

consiliului raional 
581,8 334,4 - 247,4 57,5 

Centrul de resurse și atragerea investițiilor 193,4 62,3 - 131,1 32,2 

Fondul de rezervă al consiliului raional 257,0 
 

- 257,0 
 

Direcția Finanțe 1951,7 838,0 - 1113,7 42,9 

    

   În baza deciziilor Consiliului raional privind alocarea mijloacelor financiare pe perioada 

dată au fost alocate subsidii asociațiilor, organizațiilor obștești și întreprinderilor municipale  - 

333,2 mii lei, inclusiv: 

-     Fundației Comunitare Ungheni pentru participarea Consiliului Raional       

      Ungheni la Campania de colectare de fonduri pentru realizarea și    

       promovarea inițiativelor tinerilor din comunitățile r. Ungheni - 150,0 mii lei; 

-  Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan pentru organizarea și desfășurarea celei 

de-a XXIX aniversare  de la încheierea războiului din Afganistan – 10,0 mii lei; 

- Asociației Veteranilor Ungheni ,,Ungheni-Prut” , pentru organizarea  mesei de pomenire 

în legătură cu aniversarea a XXVI-a de la începutul conflictului armat din stînga rîului 

Nistru – 10,0 mii lei; 

- ARU „Uniunea Cernobâl”, pentru organizarea mesei de pomenire a victimelor catastrofei 

de la Cernobâl  - 6,0 mii lei;  

- Uniunii Veteranilor Războiului pentru independența Republicii Moldova, pentru 

organizarea mesei de pomenire cu ocazia datei comemorative – 5,0 mii lei; 

- ÎM  “Apă Ungheni” pentru lucrări de conectare a utilajului pentru activitate de timp de 

iarnă – 27,2 mii lei;  

- Federației Raionale de Fotbal Ungheni, pentru promovarea și susținerea copiilor la 

participarea în Proiectele inițiate de către Federația Moldovenească de Fotbal – 50,0 mii 

lei.  

- FC „Maiac – Cioropcani”, pentru participarea echipei de fotbal FC „Maiac – Cioropcani” 

la campionatul Republican Devizia „A”, ediția 2018 – 50,0 mii lei.  

- Clubului sportiv „Sporter”, pentru organizarea Semimaratonului Internațional Ungheni 

2018 consacrat Zilei Europei – 25,0 mii lei. 

              Din fondul de rezervă aprobat în sumă de 300,0 mii lei au fost acordate ajutoare 

material; pentru procurarea motorinei și benzinei direcției situații excepționale pentru 

instruirea cetățenilor în domeniul apărării împotriva invențiilor pe perioada rece a anului 

în sectorul locative și tractarea automobilelor pe teritoriul raionului; pentru organizarea și 

desfășurarea etapei regionale a Școlii securității pentru copii „Împreună reducem 

riscurile”; pentru dotarea principală necesară desfășurării activității punctului de dirijare a 

raionului la protecția civilă în sumă de 43,0 mii lei, ceea ce constituie 14,3%. 

 

 



Apărarea naţională 

      La acest compartiment au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 221,7 mii lei față de 

585,1 mii lei precizate pe an (cheltuieli de personal – 115,6 mii lei bunuri și servicii – 33,8 mii 

lei, procurări curente – 72,3 mii lei) sau 37,9%. 

 

Ordine publică și securitate națională 

      Prin Decizia Consiliului raional nr.1/4 din 22 februarie 2018, Direcției Situații 

excepționale s-a alocat 16,5 mii lei pentru procurarea detectoarelor autonome și pentru 

protejarea persoanelor din categoria de risc; prin 4 dispoziții a președintelui raionului – 11,2 

mii lei pentru procurarea motorinei și benzinei DSE, consumați la instruirea cetățenilor în 

domeniul apărării împotriva incendiilor pe perioada rece a anului; 1,7 mii lei pentru dotarea 

principală, necesară desfășurării activității de dirijare a raionului la protecția civilă, cât și 16,1 

mii lei pentru organizarea și desfășurarea etapei regionale a Școlii securității pentru copii 

„Împreună reducem riscurile”, ediția 2018. În total planul precizat pe semestrul I constituie 

45,5 mii lei. Pe perioada dată au fost executate 28,2 mii lei (16,5 mii lei pentru procurarea 

detectoarelor autonome, pentru desfășurarea etapei regionale pentru copii; - 0,2 mii lei pentru 

procurarea banerului și 11,5 mii lei – pentru procurarea stingătoarelor și alte materiale). 

 

Servicii în domeniul economiei 

 

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 3017,2 mii lei față de 17668,8 mii lei pe 

anul 2018 sau 17,1 mii lei, inclusiv pe instituții și tipuri de cheltuieli:                                                                                                          

                                                                                                                 mii lei 

Denumirea 
Precizat pe 

an 

Executat 

I 

semestru 

Executat față din 

precizat pe an  

devieri 

(+/-) 
în % 

Total 17668,8 3017,2 - 14651,6 17,1 

Secția economie și reforme 659,2 288,3 - 370,9 42,4 

Serviciul relații funciare și cadastru 313,3 107,4 - 205,9 34,3 

Secția construcții, gospodărie comunală și 

drumuri 
484,4 196,0 - 288,4 40,5 

Direcția agricultură și alimentare 811,7 272,9 - 538,8 33,6 

Reparația și întreținerea drumurilor 15400,2 2152,5 - 13247,7 14,0 

            În domeniul dat procentul executării a fost influențat de neexecutarea cheltuielilor la 

reparația și întreținerea  drumurilor locale planificate  în sumă de 15400,2 mii lei (la capitolul 

dat, față de anii precedenți, anul acesta stăm mai bine – s-au alocat 15,0 mln lei din bugetul de 

stat). Au fost finisate deja lucrările preconizate la drumul de acces către Sinești, Condrătești, 

se mai lucrează acum la Petrești. În cel mai apropiat timp vor începe lucrările de acces spre 

Chirileni, Todirești, Măgurele, Grăseni, s.Cornești s.a.Cheltuielile în I semestru 2018 

constituie doar 14,0 %.  

 

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 

 

          În I semestru 2018 s-a precizat planul pentru aprovizionarea cu apă în sumă de 7342,4 

mii lei: s-a aprobat a doua tranșă de 6,0 mln lei din Fondul Ecologic și prin Decizia 

Consiliului Raional nr ¼ din 22 februarie 2018 s-a alocat contribuția la proiectul „ Construcția 

apeductului de grup pentru apă potabilă spre satele Bușila, Chirileni, Grăseni, Todirești Etapa-

II ”  în sumă de 1342,4 mii lei. La moment se lucrează la apeductul de grup Pârlița – Bușila – 

Chirileni. Cu finanțare din Fondul Ecologic Național se lucrează la construcția rețelelor în 

or.Cornești, satele Cornova, Năpădeni, Sinești, Măgurele. Executarea pe perioada I jumate a 

anului 2018 constituie 1342,4 mii lei sau 18,3%. 

 

 

 



Ocrotirea sănătății 

 

    În semestru I 2018 la capitolul ocrotirea sănătații în baza deciziilor consiliului raional din 

bugetul raional au fost alocate 1202,8 mii lei și finanțate 1132,8 mii lei sau 94,2% din suma 

precizată anuală, inclusiv: 

 IMSP SR Ungheni – 729,0 mii lei, dintre care pentru:  

- finalizarea lucrărilor de creare a departamentului Unitatea Primirii Urgente – 700,0 mii lei; 

- susținerea tinerilor specialiști pentru anul 2018 - 29,0 mii lei; 

 IMSP CS Ungheni –procurarea amestecurilor lactate pentru copiii de vîrstă fragedă din 

familiile vulnerabile – 75,0 mii lei; 

 IMSP CS Măcărești-Costuleni –lucrările de reparație a acoperișului OMF Costuleni – 300,0 

mii lei;  

 IMSP CS Cetireni – procurarea utilajului (cazan) în OMF Unțești – 28,8 mii lei. 

              

Cultura, sport, tineret,culte și odihnă 

 

Cheltuielile de casă s-au efectuat în sumă de 4397,7 mii lei sau 51,3 la sută faţă de 

planul precizat anual – 8573,0 mii lei, dintre care: 

      mii lei 

Denumirea instituției 

Plan 

precizat 

pe an 

Executat 

I 

semestru 

Executat față din precizat pe 

an 

devieri (+/-) în % 

Bugetul Secția cultură 6262,3 3562,5 - 2699,8 56,9 

Aparatul Secției cultură și turism 704,7 329,9 - 374,8 46,8 

Casa de cultură raională Pîrlița 1164,3 682,7 - 481,6 58,6 

Muzeul Sculeni 74,0 10,3 - 63,7 13,9 

Biblioteca publică „D.Cantemir” 

Ungheni 
2308,2 1346,4 - 961,8 58,3 

Colectivul de muzicieni și amatori 

model Ungheni 
1752,4 1045,2 - 707,2 59,6 

Muzeul din s.Pîrlița 258,7 148,0 - 110,7 57,2 

            Tot la acest compartiment au fost planificate cheltuieli pentru : 

 - școala sportivă  a Direcției Educație  -1728,3 mii lei  și executate în sumă de 685,3  

mii lei sau 39,7 %; 

-acțiuni sportive – 190,0 mii lei și executate în sumă de 71,5 mii lei sau 37,6   %;   

-activități pentru tineret  - 70,0 mii lei, care au fost executate  în sumă de 17,5  mii lei 

sau 25,0%.   

În baza deciziilor Consiliului raional nr.1/4 din 22 februarie 2018 și nr.2/2 din 10 mai 

2018 au fost alocate mijloace financiare și executate 120,0 mii lei primăriei comunei Todirești 

pentru schimbarea geamurilor și pardoselilor din plăci de gresie a casei de cultură din 

s.Grăseni ( com. Todirești); 110,0 mii lei – secției cultură și turism pentru finalizarea 

lucrărilor de reparație la biblioteca Dănuțeni, filiala nr.1 a BPP „D.Cantemir”; 50,0 mii lei – 

primăria Unțești pentru reparația tavanelor și interiorul bibliotecii; 200,0 mii lei – primăriei 

Chirileni pentru reparația capitală a Căminului Cultural; 50,0 mii lei – primăriei Florițoaia 

Veche pentru reparația cu mărimea suprafeței încăperii bibliotecii publice cu „Novateca”. 

 

Învăţămîntul 

 

Cheltuelile de casă la acest domeniu au constituit 89306,2 mii lei faţă de 175687,1 mii 

lei (50,8%), inclusiv:  

            Instituții de învățămînt – executori secundari de buget: 49 de instituții de 

învățămînt au executat cheltuieli în sumă de 82382,7 mii lei din 154788,6 mii lei precizate pe 

anul 2018 sau 53,2%  . 

Direcţia Educație a executat 4915,9 mii lei prevăzute în buget sau 31,8 % inclusiv pe 

instituții: 



                                                                                                    mii lei 

Denumirea 
Precizat 

pe an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față de 

precizat pe an 

  

devieri 

(+/-) 
în % 

Total cheltuieli 15470,5 4915,9 -10554,6 31,8 

Aparatul Direcției educație 1638,2 899,9 -738,3 54,9 

Contabilitatea  249,1 111,0 -138,1 44,6 

Odihna de vară 2717,4 123,4 -2594,0 4,5 

Olimpiade 42,5 42,5 
 

100,0 

Examene de absolvire 272,8 24,6 -248,2 9,0 

Centrul raional de creație a copiilor 848,8 283,6 - 565,2 33,4 

Centrul metodic al Direcției educație 972,5 476,6 - 495,9 49,0 

Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți 

„Codreanca” a Direcției educație 
1158,8 221,2 - 937,6 19,1 

Serviciul de deservire a rutelor școlare 3308,9 1684,4 - 1624,5 50,9 

Centrul Educațional 1476,5 485,2 - 991,3 32,9 

Centrul de Excelență 742,9 85,5 - 657,4 11,5 

Serviciul de asistență psihopedagogică 1223,3 450,1 - 773,2 36,8 

Centrul raional de tineret Ungheni 267,4 6,0 - 261,4 2,2 

Tabăra cu sejur de zi (Centrul Educațional) 551,4 21,9 -529,5 4,0 

         Pe parcursul semestrului I al anului  2018 din componenta raională au fost alocate 

4937,0 mii lei sau 59,0% față de planul precizat anual (8372,5 mii lei).                

        Secția cultură și turism la compartimentul dat a executat 2159,2 mii lei (51,3%) pentru 

întreținerea școlilor muzicale și anume:                                                      mii lei 

Denumirea instituției 
Precizat 

pe an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față din 

precizat pe an 

devieri (+/-

) 
în % 

Bugetul Secția cultură 4205,0 2159,2 - 2045,8 51,3 

Școala de arte Cornești 1536,3 853,1 - 683,2 55,5 

Școala de arte Sculeni 1542,8 721,3 - 821,5 46,8 

Școala de arte Pîrlița 1125,9 584,8 - 541,1 51,9 

       Nu a fost executată încasarea veniturilor la mijloace colectate pentru plata serviciilor, cea 

ce a influențat la execuția cheltuielilor, în primul rând taxa pentru instruirea copiilor din 

școlile de arte, care în I semestru s-a încasat în sumă de 264,2 mii lei față de planul anual 

600,0 mii lei. 

Protecția Socială 

La compartimentul Protecția Socială  au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 

12600,6 mii lei sau 40,2% din planul precizat anual (31383,8 mii lei), inclusiv: 

                                                                                                                  mii lei 

Denumirea 
Precizat 

pe an 

Executat pe 

I semestru 

Executat față din 

precizat pe an 

  

devieri (+/-

) 
în % 

Bugetul  Direcției Asistența Socială 30182,0 12223,6 - 17958,4 40,5 

Aparatul Direcției asistență socială și protecția 

familiei 
1388,6 732,1 -656,5 52,7 

Compensații pentru transport persoanelor cu 

dizabilități 
1644,3 898,6 -745,7 54,6 

Îndemnizații pentru copii fără părinți(tutela) 2160,0 1076,8 -1083,2 49,9 



Transferuri din fondul de susținere socială a 

populației 
3657,7 3,1 -3654,6 0,1 

Serviciul de sprijin familial și reintegrare 150,0 62,3 -87,7 41,5 

Alte prestații de asistență socială 342,6 222,4 -120,2 64,9 

Centrul de asistență socială a copilului și 

familiei 
553,6 245,2 - 308,4 44,3 

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu  3642,1 1912,2 - 1729,9 52,5 

Serviciul plasament familial 1365,3 677,1 - 688,2 49,6 

Serviciul de asistență socială comunitară 2718,7 1354,8 - 1363,9 49,8 

Centrul de plasament pentru persoanele fără 

adăpost 
2795,0 1027,6 - 1767,4 36,8 

Serviciul protezare și ortopedie 75,5 31,1 - 44,4 41,2 

Serviciul de asistență parentală profesionistă 3800,4 1591,0 - 2209,4 41,9 

Serviciul asistență personală 2639,2 1378,6 - 1260,6 52,2 

Serviciul social „Echipa Mobilă” 548,5 203,2 - 345,3 37,0 

Serviciul social „Casa comunitară” 729,4 322,1 - 407,3 44,2 

Centrul de asistență socială ,,Credo’’ 760,5 292,4 - 468,1 38,4 

Centrul de reabilitare și integrare a bătrînilor 1210,6 193,0 - 1017,6 15,9 

 Direcția educație pentru tinerii specialiști a executat cheltuieli în sumă de 226,2 mii lei 

din 984,4 mii lei prevăzuți în buget sau 23,0 la sută. 

Pentru BCIS în cadrul secției economie și reforme au fost planificați -20,0 mii lei, iar 

pe parcursul semestrului I cheltuieli nu s-au efectuat. 

În baza deciziei nr.1/4 din 22 februarie 2018 a Consiliului raional privind alocarea 

mijloacelor financiare pe I semestru 2018 au fost alocate mijloace bănești și executate, 

pentru procurarea polițelor de asigurare persoanelor socialmente vulnerabile – 101,4 mii 

lei. Din fondul de rezervă în baza dispozițiilor președintelui raionului s-au alocat 14,0 mii 

lei ajutoare materiale. 

                         

Cheltuieli active și financiare conform clasificației economice 

                          Analizând execuția bugetului conform clasificației economice putem constata că ponderea 

cea mai  mare a cheltuielilor o constituie cheltuielile de personal – 72,1% din suma totală de 

cheltuieli executate de 117887,8 mii lei , urmată de cheltuieli privind achiziționarea bunurilor și 

serviciilor cu 8,1%, procurarea și reparația mijloacelor fixe – 7,5%, procurarea materialelor 

circulante – 6,3%, prestații sociale – 3,1% s.a.                                                           mii lei   

           La situația din 30 iunie 2018 soldul mijloacelor bugetare a bugetului raional constituie 

9919,4 mii lei. 

Denumirea Cod  Precizat pe an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față din 

precizat pe an  

devieri (+/-) în % 

II. Cheltuieli active și 

financiare conform clasificației 

economice 

  255676,1 117887,8 - 137788,3 46,1 

Cheltuieli de personal 21 152188,7 84950,7 - 67237,9 55,8 

Bunuri și servicii 22 28552,3 9563,0 - 18989,3 33,5 

Dobânzi 24 1030,0 488,0 - 542,0 47,4 

Subsidii 25 1480,0 1410,0 - 70,0 95,3 

Prestații sociale 27 11674,5 3683,3 - 7991,2 31,5 

Alte cheltuieli 28 693,9 297,6 - 396,3 42,9 

Transferurile acordate în cadrul 

bugetului public național 
29 2400,4 1205,0 - 1195,4 50,2 

Mijloace fixe 31 35978,3 8840,4 - 27137,9 28,6 

Stocuri de materiale circulante 33 21677,4 7449,9 - 14227,5 34,4 



Pentru informare 

 

Bugetul raionului pe 6 luni ale anului 2018 a fost executat la partea de venituri în sumă 

de 224425,5 mii lei sau cu 45,8 la sută față de prevederile planului precizat anual 490179,3 

mii lei. 

Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 216681,1 mii lei sau cu 42,6 la sută față 

de planul precizat anual (508458,4 mii lei). 

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 37446,7 mii lei sau 55,6 la sută față 

de planul precizat anual (67404,4 mii lei). 

Alte venituri au fost îndeplinite la nivel de 43,4% din planul anual 17524,0 mii lei.  

În semestrul I 2018 s-au precizat planurile la granturi în sumă de 4238,2 mii lei 

(bugetul local de nivelul I), din care  au fost încasate și executate 984,8 mii lei sau 23,2%.  

Pe perioada dată nu s-au încasat impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară 

activități independente în domeniul comerțului (plan 400,0 mii lei), (bugetul de nivelul I), cît 

și plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I 

(plan – 10,1 mii lei). În semestrul dat slab s-a încasat față de planul precizat anual următoarele 

impozite și taxe: impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă – 29,0%; 

impozitul funciar încasat de la persoanele fizice – 37,5%; impozitul funciar pe pășuni și fânețe 

– 40,3%; impozitul privat încasat în bugetul local de nivelul I – 34,0%; taxa pe piață – 37,2%; 

taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto – 18,0%; taxa pentru parcare – 19,2% s.a.  

Totuși, făcând o comparație cu perioada respectivă a anului trecut, se observă o 

majorare a impozitului pe venitul reținut din salariu cu 7352,4 mii lei sau cu 43,7%, a 

impozitului funciar cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești – cu 306,6 mii lei 

sau cu 26,2%; taxa pentru amenajarea teritoriului – cu 87,9 mii lei sau cu 9,8%; taxa pentru 

unitățile comerciale și/sau de prestări servicii – cu 492,7 mii lei sau cu 18,1% , încasări de la 

prestarea serviciilor cu plată – 217,9 mii lei sau cu 5,0% s.a.  

Pe perioada semestrului, conform declarațiilor persoanelor fizice în bugetul raionului 

s-a încasat 1019,3 mii lei sau cu 39,8 mii lei (+4,1%) mai mult decât în semestrul I 2017. 

Transferurile primite în cadrul bugetului public național pe semestrul I 2018 constituie 

178379,7 mii lei sau 44,5% din suma anuală.  

Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor (bugetul de nivelul 

I) constituie 35,7%. 

Dacă să analizăm structura veniturilor, putem constata că implementarea noii metode 

de formare a bugetelor locale a dus la majorarea cuantumului transferurilor în volum total de 

venituri, din totalul de venituri a bugetului raionului precizat pe an, transferurile din bugetul 

public național constituie 79,5 la sută, din care: bugetul local de nivelul I – 65,9 la sută, 

bugetul local de nivelul II – 91,2%. 

Partea de cheltuieli a bugetului raionului a fost executată în sumă de 216681,0 mii lei, 

ce constituie 42,6 la sută din suma precizată anuală, dintre care: bugetul raional – 46,1 la sută 

și bugetul primăriilor – 39,2 la sută. Din suma menționată, suma preponderentă constituie 

cheltuielile de personal 59,8 la sută, bunurile și serviciile – 12,3%, procurarea și reparația 

mijloacelor fixe – 14,9%, procurarea materialelor circulante – 8,7%, prestații sociale – 1,0 s.a. 

La situația din 30 iunie 2018 soldul mijloacelor bugetare constituie – 31305,4 mii lei, 

dintre care: a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I – 21386,0 mii lei și 9919,4 mii lei 

– bugetul raional. 

 

 

 

           Șef Direcție Finanțe                                         T. STRUC 


