
 

Notă explicativă  

la raportul privind executarea bugetului raional  

 pentru I semestru al anului  2021 

 

 
       Bugetul raional pentru anul 2021 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului raional  

nr.6/3 din 03 decembrie 2021 la partea de venituri în sumă totală de 337241,1 mii lei și la cheltuieli – 

în sumă de 334496,5 mii lei cu soldul bugetar (excedent) în sumă de 2744,6 mii lei  îndreptat la 

rambursarea împrumutului  angajat de la instituții financiare  -2744,6 mii lei. 

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

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

al anului 2021 constituie la venituri suma de 339128,1 mii lei și la cheltuieli suma de 341474,6 mii 

lei cu un deficit bugetar de 2346,5 mii lei. Formarea deficitului  bugetar se explică prin alocarea din 

soldul format la 1 ianuarie 2021 în urma executării bugetului pentru anul 2020 a sumei de 4719,0 mii 

lei la partea de cheltuieli prin Decizia consiliului nr.2/20 din 25.02.2021 cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare, ce a adus  nemijlocit la majorarea cheltuielilor față de venituri.  

  Tot prin Decizia Consiliului raional nr.2/20 din 25.02.2021 cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare,a fost alocată sima de 6468,0 mii lei din componenta raională aprobată pentru anul 2021. 

     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 anuale au fost 

acumulate venituri totale în sumă de 168718,6 mii lei sau 49,8%. 

   Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 8456,8  mii lei sau 56,2%. Alte venituri au fost 

îndeplinite la nivel de 40,0% față de planul anual de 4874,3 mii lei. O încasare slabă ale veniturilor 

de la prestarea serviciilor avem la centrul de plasament pentru persoane adulte și vârstnice Ungheni 

35,7%. 

   Făcând o comparație cu perioada respectivă a anului 2020 se observă o majorare a încasărilor pe 

venituri total 5870,9 mii lei sau o creștere de 3,6%, inclusiv : impozit pe venitul reținut din salariu  cu 

1607,0 mii lei; încasări de la prestarea serviciilor cu plată - cu 154,1 mii lei sau cu 11,5%,transferuri 

primite în cadrul bugetului public național -4726,2 mii lei sau cu 3,1% mai mult.  

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

227,6 mii lei sau 78,5% față de planul precizat anual.  Transferurile primite în cadrul bugetului public 

național pe I semestru 2021 constituie  158259,7 mii lei sau 49,6% din suma anuală, dintre care: 

transferuri cu destinație specială pentru învățământul preșcolar,primar,secundar general – 120673,5 

mii lei sau 54,8%; transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele 

locale de nivelul II - 24530,9 mii lei sau 50%; transferurile cu destinație specială pentru infrastructura 

drumului s-au executat la nivel de 2,6% sau 641,3 mii lei din 24222,6 mii lei preconizate pe anul 

2021. 

 

Cheltuieli 
 

       Structura funcțională a cheltuielilor bugetului raionului este rezultatul politicii bugetar–fiscale, 

care şi determină cheltuielile realizate în perioada respectivă: pentru domeniul învăţământului – 75,5 

la sută; protecția socială – 14,4 la sută; serviciile de stat cu destinație generală – 4,2 la sută; cultura, 

sport, tineret,culte și odihnă - 3,8 la sută; servicii în domeniu economiei – 0,9 la sută; ocrotirea 

sănătății -0,2 la sută.  

    Cheltuielile bugetului raional pe perioada I semestru al anului 2021 au fost executate  în sumă 

totală de 164363,5 mii lei sau 48,1 la sută față de 341474,6 mii lei prevăzuți în buget. Față de anul 

precedent cheltuielile în anul de gestiune au crescut cu 11529,3 mii lei sau cu 7,7% mai mult pe 

perioada similară de raportare a anului 2020. Creșterea cheltuielilor față de anul precedent se 

datorează domeniului învățământului cu 9531,4 mii lei și domeniului asistență socială care a crescut 

cu 7405,2 mii lei, care au fost diminuate cu micșorarea cheltuielilor la domeniul gospodăria 

drumurilor cu 5838,3 mii lei. 



 

Cheltuielile conform clasificaţiei funcţionale 

                                                                                                                  mii lei 

 

 

 

Serviciile de stat cu destinaţie generală   

 

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 6928,9 mii lei față de 14117,7 mii lei precizate 

pe anul 2021 sau 49,1 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 14117,7 6928,9 -7188,8 49,1 

Aparatul președintelui 6130,4 2781,8 -3348,6 45,4 

Serviciu de deservire a aparatului 1249,8 579,4 -670,4 46,4 

Achitarea dobânzii 597,8 333,4 -264,4 55,8 

Transferuri între administrația publică 

de nivelul I și II 
3251,2 2135,1 -1116,1 65,7 

Centrul de resurse și atragerea 

investițiilor 
318,3 129,0 -189,3 40,5 

Fondul de rezervă al Consiliului 

raional 
750,0 553,0 -197,0 73,7 

Direcția finanțe 2570,2 970,2 -1600,0 37,7 

    

    În baza deciziei Consiliului raional nr. 2/20 din 25 februarie 2021 privind alocarea mijloacelor 

financiare pe perioada semestrului I al anului 2021 au fost alocate pentru implementarea proiectelor 

contribuții din mijloacele aprobate pentru anul 2021 suma de 1717,4 mii lei. Din soldul format la 

01.01.2021 în urma executării bugetului raional pentru anul 2020 au fost alocate APL de nivelul I 

suma de 3251,2 mii lei din care au fost transferate 2135,1 mii lei . Pentru domeniul medicinii au fost 

alocate prin decizia dată suma de 164,4 mii lei. Asociațiilor și organizațiilor obștești suma de 579,4 

mii lei. Consiliului raional contribuții la proiecte suma de 888,4 mii lei. 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față de 

precizat pe an 

devieri 

(+/-) 
în % 

Total  cheltuieli   334496,5 341474,6 164363,5 -177111,1 48,1 

Servicii de stat cu 

destinație generală 
01 12711,9 141117,7 6928,9 -7188,8 49,1 

Apărare națională 02 732,2 732,2 273,0 -459,2 37,3 

Ordine publică și 

securitate națională 
03  1900,5 475,0 -1425,5 25,0 

Servicii în domeniul 

economiei 
04 26856,0 26856,0 1489,7 -25366,3 5,5 

Gospodăria de locuințe 

și gospodăria serviciilor 

comunale 

06  866,0 865,6 -0,4 100,0 

Ocrotirea sănătății 07  414,4 364,4 -50,0 87,9 

Cultura, sport, tineret, 

culte și odihnă 
08 14508,2 14766,6 6259,9 -8506,7 42,4 

Învățământ 09 230129,8 230488,8 124111,2 -106377,6 53,8 

Protecție socială 10 49486,4 51332,4 23595,8 -27736,6 46,0 



      Din fondul de rezervă precizat în cuantum de 750,0 mii lei au fost acordate ajutoare materiale 

118,0 mii lei,precum și 185,0 mii lei pentru aplicarea la programul de asistență tehnică oferit de către 

Guvernul SUA pentru reconstrucția/construcția unităților de pompieri și salvatori IGSUI al MAI, 

totodată IMSP Spitalul raional Ungheni pentru procurarea concentratoarelor de oxigen în legătură cu 

situația epidemiologică 250,0 mii lei. 

  În total s-a alocat 553,0 mii lei, cea ce constituie 73,7%. Soldul fondului de rezervă neutilizat la 1 

iulie 2021 constituie 197,0 mii lei. 

Apărarea naţională 

      La acest compartiment au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 273,0  mii lei  față de 732,2 

mii lei precizate pe an sau 37,3%, care au fost îndreptate pentru întreținerea, amenajarea și deservirea 

comunală a clădirii centrului militar. 

 

Ordine publică și securitate națională 

 

   Din planul precizat anual 1900,5mii lei inclusiv: din soldul proiectului ALERT suma de - 333,1 mii 

lei și contribuția Consiliului raional din mijloace prevăzute pentru anul 2021 pentru implementarea 

proiectelor suma de 592,4 mii lei, pentru proiectul ,,Monitorizarea și protecția comună a Mediului în 

Bazinul Mării Negre” (ALERT), pentru implementarea proiectului „ Promovarea  măsurilor de 

reducere a  riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei  și protecției civile pentru sporirea 

rezilienței localităților rurale ”,  in mod specific ”Construcția postului de pompieri Pîrlița  - 475,0 mii 

lei ,  din soldul bugetului raional format la 01.01.2021 în urma executării bugetului pentru anul 2020 

și fondul de rezervă aprobat pentru anul 2021 pentru aplicarea la programul de asistență tehnică oferit 

de către Guvernul SUA pentru reconstrucția/construcția a unităților de pompieri și salvatori ale 

IGSUI al MAI  suma de 500,0 mii lei,   în I semestru au fost efectuate cheltuieli în sumă de 475,0 mii 

lei sau 25,0%. 

 

Servicii în domeniul economiei 

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 1489,7 mii lei față de 26856,0 mii lei precizate 

pe anul 2021 sau 5,5%, inclusiv pe instituții și tipuri de cheltuieli:                                                                

                                                                           mii lei 

Denumirea 
Precizat 

pe an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față 

din precizat pe 

an  

devieri 

(+/-) 

în 

% 

Total 26856,0 1489,7 -25366,3 5,5 

Secția economie și reforme 721,9 251,6 -470,3 34,9 

Serviciul relații funciare și cadastru 356,0 122,7 -233,3 34,5 

Secția construcții, gospodăria 

comunală și drumuri  
578,9 203,7 -375,2 35,2 

Direcția agricultură și alimentare 976,6 270,4 -706,2 27,7 

Reparația și întreținerea drumurilor 24222,6 641,3 -23581,3 2,6 

      

În domeniul dat procentul executării este de 5,5%.Pe parcursul I semestru curent la reparația 

și întreținerea drumurilor s-au executat – 641,3 mii lei sau 2,6 % față de planul precizat anual. În al II 

semestru 2021 vor continua practica bună de reparație a drumurilor din raion. 

 

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 

    În I semestru  a anului 2021  s-a precizat planul pentru domeniul aprovizionarea cu apă în suma de 

866,0 mii lei și anume, pentru implementarea proiectului ,,Interconectarea apeductului „Zagarancea 

Cornești”” la ÎM,, Apă- Canal” -  650,0 mii lei și implementarea proiectului ”Reabilitarea  și 

extinderea apeductului magistral "Zagarancea – Cornești ”, proiect tehnic - 216,0 mii lei, care au fost 

executate 100%. 

 

 

 



Ocrotirea sănătății 

     În semestrul I 2021 la capitolul ocrotirii sănătății în baza deciziei Consiliului Raional nr.2/20 din 

25.02.2021 cu privire la alocarea mijloacelor și a dispozițiilor președintelui raionului din bugetul 

raional au fost alocate 414,4 mii lei și finanțate  364,4 mii lei sau 87,9 la sută din suma precizată 

anuală,inclusiv: 

      IMSP SR Ungheni - pentru procurarea concentratoarelor de oxigen în legătură cu situația 

epidemiologică 250,0 mii lei; 

      IMSP CS Ungheni - pentru procurarea amestecurilor lactate, pentru copii de vârstă fragedă (0-12 

luni) din familii social vulnerabile 100,0 mii lei. 

 

Cultura, sport, tineret,culte și odihnă 

Cheltuielile de casă s-au efectuat în sumă de 6259,9 mii lei sau 42,4 la sută faţă de planul 

precizat anual –14766,6 mii lei, dintre care: 

                                                                                                                           mii lei 

Denumirea instituției 
Precizat 

pe an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față din 

precizat pe an 

devieri 

(+/-) 
în % 

Bugetul Secția cultură 11084,6 4774,0 -6310,6 43,1 

Aparatul Secției cultură și turism 991,8 351,6 -640,2 35,5 

Casa de cultură raională Pîrlița 1814,6 727,1 -1087,5 40,1 

Muzeul Sculeni 111,0 15,4 -95,6 13,9 

Biblioteca publică „D.Cantemir” 

Ungheni 
4062,5 1879,4 -2183,1 46,3 

Colectivul de muzicieni și amatori 

model Ungheni 
3604,7 1568,7 -2036,0 43,5 

Muzeul din s.Pîrlița 500,0 231,8 -268,2 46,4 

 

Tot la acest compartiment au fost planificate cheltuieli pentru : 

 - școala sportivă  a Direcției Educație -2443,9 mii lei  și executate   în sumă de  1228,3 mii lei 

sau 50,3 la sută; acțiuni sportive –260,0 mii lei,executate -56,9 mii lei sau 21,9% și  acțiuni pentru 

tineret  - 80,0 mii lei, nu au fost executate. 

La Consiliul raional de asemenea au fost planificate 150,0 mii lei pentru activități sportive la 

situația de 01.07.2021 nu au fost valorificate.  

La subprogramul 8502 „Dezvoltarea în domeniul culturii” au fost precizate 186,4 mii lei, 

inclusiv: 39,0 mii lei constituie mijloacele alocate din soldul format la situația din 01.01.2021 la 

proiectul finanțat din surse externe „Patrimoniul cultural-sursă pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial în Bazinul Mării Negre” (COMOARA), 137,4 mii lei contribuția Consiliului raional la 

implementarea acestui proiect și 10,0 mii lei pentru editarea unei cărți de către secția cultură. 

 

Învăţământul     

 

Cheltuielile de casă la acest domeniu au constituit 124111,2 mii lei faţă de 230488,8 mii lei 

(53,8%), inclusiv:  

            Instituții de învățământ – executori secundari de buget: 46 de instituții de învățământ au 

executat cheltuieli în sumă de 116683,7 mii lei din 200302,3 mii lei precizate pe anul 2021 sau 

58,3%  : 

- educație timpurie plan -987,7 mii lei, executat - 533,6 mii lei sau 54,0%; 

- învățământ primar plan - 8079,6 mii lei, executat - 4705,7 mii lei sau 58,2 %; 

- învățământ gimnazial plan 107822,8 mii lei, executat - 64230,6 mii lei sau 59,6%; 

- învățământ liceal plan 83412,2 mii lei , executat 47213,8 mii lei sau 50,0%. 

Direcţia Educație a executat 5980,1 mii lei faţă de 21808,1 mii lei prevăzute în buget sau 

27,4%  inclusiv pe instituții:                                                                                                                                                            

                                                                                                                             

                                                                                                                               

 

 



                                                                                                                               mii lei    

                 

     Pe parcursul I semestru 2021 din componența raională au fost alocate pentru dotarea și reparația 

instituțiilor de învățământ din subordinea Consiliului raional 6468,0 mii lei sau 43,9% față de planul 

anual 14733,4 mii lei. 

   

  Secția cultură și turism la compartimentul dat a executat 2841,8 mii lei față de 4772,8 mii lei 

planificate sau 59,5% 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 % 

Școala de arte Cornești 1833,0 1001,1 -831,9 54,6 

Școala de arte Sculeni 1818,5 1179,7 -638,8 64,9 

Școala de arte Pîrlița 1121,3 661,0 -460,3 58,9 

      

   Veniturile de la prestarea serviciilor la școlile de artă din subordinea secției cultură au fost încasate 

în sumă de 385,0 mii lei față de 660,0 mii lei planificați sau 58,3%. 

 

Protecția Socială 

 

La compartimentul Protecția Socială – au fost efectuate cheltuieli în sumă de 23595,8 mii lei 

sau 46,0% din planul precizat anual 51332,4 mii lei, inclusiv: 

                                                                                           

                                                                                                               mii lei 

Denumirea 
Precizat 

pe an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față din 

precizat pe an 

  

devieri 

(+/-) 
în % 

Aparatul Direcției asistență socială și 

protecția familiei 
3388,6 1634,3 -1754,3 48,2 

Compensații pentru transportul 2995,3 1123,9 -1871,4 37,5 

 

Denumirea 

Precizat pe 

an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față de 

precizat pe an 

  

devieri 

(+/-) 
în % 

Aparatul Direcției Educație 2005,2 777,6 1228,0 38,8 

Cheltuieli pentru examene de absolvire 272,8 14,9 -257,9 5,5 

Odihna de vară 2627,2 0,0 -2627,2 0,0 

Olimpiade 42,5 0,0 -42,5 0,0 

Centrul raional de creație a copiilor 1065,0 397,6 -667,4 37,3 

Secția managementul curricumului 1403,9 547,8 -856,3 39,0 

Tabăra de odihnă pentru copii și 

adolescenți „Codreanca” 
527,9 151,5 -376,4 28,7 

Serviciul de deservire  a rutelor școlare 4614,6 971,7 -3642,9 21,1 

Centrul Educațional 996,5 383,0 -613,5 38,4 

Centrul Raional de Asistență și  

Performanță Educațională Ungheni 
565,0 185,5 -379,5 32,8 

Centrul raional de tineret 571,7 138,8 -432,9 24,3 

     Centrul raional de resurse pentru Educație 

incluzivă 

2334,1 923,3 -1410,8 39,6 



persoanelor cu dezabilități 

Indemnizații pentru copii fără 

părințiȚ(tutela) 
4285,5 1885,9 -2399,6 44,0 

Cantina Socială 400,0 0,0 -400,0 
 

Alte prestații de asistență socială (bani 

de buzunar) 
424,2 261,6 -162,6 61,7 

Serviciul de îngrijire  socială la 

domiciliu  
4832,4 2159,6 -2672,8 44,7 

Serviciul plasament familial  2267,1 1083,1 -1184,0 47,8 

Serviciul de asistență social comunitară 3299,8 1555,2 -1744,6 47,1 

Centrul de plasament pentru persoanele 

fără adăpost 
3307,4 1288,9 -2018,5 39,0 

Serviciul protezare și ortopedie  146,0 65,8 -80,2 45,1 

Serviciul de asistență parentală 

profesionistă  
4586,6 1987,6 -2599,0 43,3 

Serviciul asistență personală 11139,6 5881,4 -5258,2 52,8 

Serviciul social „Echipa Mobilă” 672,4 287,3 -385,1 42,7 

Serviciul social „Casa comunitară” 972,7 452,0 -520,7 46,5 

Centrul de asistență social „Credo” 1058,3 473,0 -585,3 44,7 

Centrul de reabilitare și integrare a 

bătrânilor Ungheni 
3008,9 1268,2 -1740,7 42,1 

Serviciul social de suport monetar 

adresat familiilor / persoanelor 

defavorizate 

508,2 120,9 -387,3 
2

23,8 

Serviciul social de sprijin pentru 

familiile cu copii  
587,5 95,5 -492,0 

1

16,3 

 

 Direcția educație pentru tinerii specialiști finanțat sumă de 170,4 mii lei sau 10,6% din planul 

anual 1605,9 mii lei. 

Din fondul de rezervă în baza dispozițiilor președintelui raionului și a Deciziei Consiliului 

raional s-au alocat 118,0 mii lei ajutoare materiale. 

Încasarea veniturilor la mijloacele colectate pentru plata serviciilor și executarea pe I semestru 

la DGASPF constituie: 

- Centrul de plasament pentru persoanele fără adăpost –plan anual 638,0 mii lei, încasarea -

227,5 mii lei sau 35,7%. 

- Centrul de reabilitare și integrare a bătrânilor – plan anual 1593,0 mii lei, încasarea - 788,7 

mii lei sau 49,5%. 

 

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 - 80,6% din suma totală de cheltuieli 

executate de 164,4 mii lei , urmată de cheltuieli privind achiziționarea bunurilor și serviciilor cu 

6,2%, procurarea și reparația mijloacelor fixe cu 3,4%, procurarea materialelor circulante cu 4,9%, 

prestații sociale cu 4,4% ș.a.           

                    Față de anul precedent cheltuielile de casă s-au majorat cu 11529,3 mii lei sau cu 7,7% , 

majorarea sa datorat în mare parte cheltuielilor de personal care față de anul 2020 au crescut cu 

11043,1 mii lei sau 9,2% , avem o creștere de 1706,2 mii lei și la bunuri și servicii. Au diminuat 

cheltuielile la procurarea și reparația mijloacelor fixe cu 4828,1 mii lei sau cu 46,9% mai puțin. 



                                                                                                                                                       mii lei 

   La situația din 30 iunie 2021 soldul mijloacelor bugetare a bugetului raional constituie 8954,8 mii 

lei. 

Pentru informare  

Bugetul consolidat al raionului pe 6 luni ale anului 2021 a fost executat la partea de venituri în sumă 

de 319030,87 mii lei sau cu 49,6 la sută față de prevederile planului precizat anual 643716,4 mii lei. 

Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 296192,4 mii lei sau cu 44,8 la sută față de planul 

precizat anual 660646,4 mii lei. 

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 50771,4 mii lei sau 57,8 la sută față de planul 

precizat anual 87841,1 mii lei. Granturi primite 174,0 mii lei față de 1779,9 mii lei plan precizat sau 

9,8%.Alte venituri au fost îndeplinite la nivel de 47,5% din planul anual  precizat19734,9 mii lei.  

În semestrul dat slab s-a încasat față de planul precizat anual următoarele impozite și taxe: 

impozit funciar al persoanelor fizice și juridice înregistrate în calitate de întreprinzător 18,1% sau 

516,4 mii lei din 2846,8 mii lei planificați; impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele 

juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător 17,8% sau 258,9 mii lei din 1452,4 

planificați ș.a.. 

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

impozitului pe venitul reținut din salariu - cu 6793,9 mii lei sau cu 23,7%, impozitul pe venitul 

persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului - cu 12,2%, taxa de 

piață-cu 156,9 mii lei sau cu 27,9%, taxa pentru apă –14,6% ș.a. Pe perioada semestrului I conform 

declarațiilor persoanelor fizice în buget s-a încasat 1693,3 mii lei sau cu 330,9 mii lei (+24,3%) mai 

mult decât în semestrul I 2020. 

    Transferurile primite în cadrul bugetului public național pe semestrul I 2021 constituie 258716,4 

mii lei sau 48,4% din suma anuală, fașă de anul 2020 transferurile s-au majorat cu 16513,5 mii lei sau 

6,8%.     

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

a bugetelor locale a adus majorarea cuantumului transferurilor în volum total de venituri. Din totalul 

de venituri a bugetului raionului precizat pe an ,transferurile din bugetul public național constituie 

81,1 la sută , din care: bugetul local de nivelul I -66,7 la sută, bugetul local de nivelul II- 94,0%. 

     Partea de cheltuieli a bugetului raionului a fost executată în sumă de 296192,4 mii lei, ce 

constituie 44,8 la sută din suma precizată anuală , dintre  care: bugetul raional 48,1% și bugetul 

primăriilor -41,5 la sută. Din suma menționată suma preponderentă constituie cheltuielile de personal 

– 67,9 la sută, bunurile și serviciile -9,2 %, procurarea și reparația mijloacelor fixe  -12,2%, 

procurarea materialelor circulante – 7,3%, prestații sociale -2,8% ș.a.. 

La situația din 30 iunie 20210 soldul mijloacelor bugetare constituie 42032,7 mii lei,  dintre care: a 

unităților administrativ - teritoriale de nivelul I – 33077,9 mii lei și 8954,8 mii lei bugetul raional. 

                                      

Șef Direcție Finanțe                                         Tatiana STRUC 

Denumirea Cod  
Precizat 

pe an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față din 

precizat pe an 

  

Executat față de 

anul precedent 

 

devieri (+/-) în % Devieri(+/-) În% 

II. Cheltuieli active și 

financiare conform 

clasificației  economice 
 

341,5 164,4 -177,1 48,1 11529,3 
 

107,7 

Cheltuieli de personal 21 222,6 130,7 -92,0 58,7 
11043,1 

 
109,2 

Bunuri și servicii 22 32,5 9,2 -23,3 28,4 1706,2 122,8 

Dobânzi 24 597,8 333,4 -264,4 55,8 -181,8 64,7 

Subsidii 25 829,4 779,4 -50,0 94,0 -125,4 86,1 

Prestații sociale 27 16960,9 7182,6 -9778,3 42,3 2699,9 160,2 

Alte cheltuieli 28 1286,3 711,2 -575,1 55,3 -1008,1 41,4 

Mijloacele fixe 31 37646,7 5463,4 -32183,5 14,5 -4828,0 53,1 

Stocuri de materiale 

circulante 

33 25805,8 7889,2 -17916,6 
30,6 504,5 138,1 


