
Noti explicativi
la raportul privind executarea bugetului raional

pe anul 2020

Bugetul raional pentru anul2020 a fost aprobat in a doua lecturd prin Decizia Consiliului raional

nr.ll,l2 din 12 decembrie Z0I9 la parteade venituri in sumd totald de 321615,4 mii lei 9i la cheltuieli

- in sum6 de 317&47,4 mii lei cu soldul bugetar (excedent) in sumd de 3768,0 mii lei indreptat la

rambursarea imprumutului angajat de la institulii financiare -3768,0 mii lei''1;;;;;;;.r*"tatii 
buget;lui au fost operate corelSri qi modificdri a bugetului raional: inbaza

Deciziei consiliului raionai m. tll din 23.01 .2020, w.311 din 22.05.2020 Ei 512 din l9'll'2020 cv

privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2020, cu Legea bugetului de stat pe anul 2020

nr.r72 din 19 decemirie 2019 9i a Legii nr.61 din 23.04.2020 qi 173 din 1.Q9.2020 privind

modificarea Legii bugetului de stat p.ttt* anul2020, Deciziilor Consiliului raional, Dispoziliilor

preEedintelui raionului, in urma carora volumul bugetului raional precizatpe anul 2020 constituie la

venituri suma de 337463,4 mii lei gi la cheltuieli suma de 339848,8 mii lei gu un deficit bugetar de -

2355,4 mii lei. Formarea deficitului bugetar se explicd prin alocarea din soldul format la 1 ianuarie

2020 inurma executdrii bugetului pentru anul 2019 a sumei de 6044,3 mii lei la partea de cheltuieli

prin D.ecizia consiliutui i.ztt+ din 20.02.202Q Ei 4120 din 13.08.2020 cu privire la alocarea

miiloacelor financiare, ce a adus nemijlocit la majorarea cheltuielilor fa1[ de venituri.

prin Deciziile Consiiiului nr.2/14 din 20.02,2020, 4120 din 13.08.2020 qi 5i10 din 19.11.2020 cu

privire la alocarea r.nijloacelor financiare,din soldul format la 01.01.202Q ' 6044,3 mii lei Ei

componenta raionald aprobatd in bugetul raional pe anul 2020in sumd de 15940,8 mii lei a fost

alocatd suma de zlggi; mii lei : primdriilor pentru dezvoltarea infrastructurii qi implementarea

proiectelor, asocialiilor obqteEti, ajutoare materiaie cet6{enilor, instituliilor din subordinea consiliului

raional, instituliilor de invaldmdnt pentru reparalii capitale, dotare gi acoperirea deficitului la salariul

pedagogilor.
Datorit6 implement6rii Sistemului Informalional de Management Financiar (SIMF) elaboratd de

organizaliapentru cooperare Ei dezvoltare economic[ qi utitizatd in practica mondiald in calitate de

standarde de la I ianuarie 2015, repartizarea veniturilor gi cheltuielilor pe luni nu se intocmeqte,

bugetul se execut6 in corespundere cu prevederile anuale'-ffi;;il; 
iupt"rui de actualitate a contextului epidemiologic qi importanla ludrii unor mSsuri in timp

util Ei cu celiritate care sunt dictate de dinamica evoluliei situaliei epidemiologice nalionale, dar gi

internalionale, determinata de raspdndirea virusului COVID-19 bugetul raionului Ungheni a fost

executat la un nivel inalt.
A;adar, dupd cum se menfioneazdinraport, in anul curent fa!6 de prevederi au fost acumulate

venituri totale in sum[ de 326821,1 mii lei sau 96,80/o'

Impozitele qi taxele au fost acumulate in sumd de 14625,7 mii lei sau 100,80/o.

pe perioada menlionata, conform declaraliilor persoanel or frzice in bugetul raional s-au incasat

305,3 mii lei sau l3t,5o/o fafd de planul precizat anual'

Alte venituri au fost indep[nite in zum[ de 3139,4 mi lei la nivel de 64,3Yo fald de planul anual

precizatde 4gg0,1 mii lei .in legatura cu situalia epidemiologicd, slab s-au executat : incasdri de la

prestarea serviciilor cu plat6-63 jvo, plutu pentru localiunea bunurilor patrimoniului public -59,8vo,

donalii voluntare -3 5,8oh.

Din suma precizat1 de 1152,9 mii lei a granturilor primite de la organiza\iile internalionale,

executarea constituie l}o,}oh, inclusiv: proiectul din domeniul Ordinii publice qi Securitate

Nalional6,,Monitorizarea qi.proteclia comund a mediului in Bazinul Madi Negre (ALERT-BSB-538)

in anul 2020 at fost tncasagi 750,8 mii lei qi pentru proiectul ,,Patrimoniul Cultural - Sursd pentru

dezvoltarea spiritului antreprenorial in bazinul Mdrii Negre "(COMOARA) in anul 2020 au fost

incasali la acest proiect 382,2 mii lei'
Transferurile primite in cadrul bugetului public nalional pe anul 2020 constituie 307903,2 mii lei

sau 97,10/o din iuma anuald, dintre care: transferuri cu destinalie speciald pentru invdldmdnt -
208559,5 mii lei sav97,7Vo.

Transferurile cu destinalie speciald pentru infrastructura drumurilor s-au executat in sumi de

26630,0 mii lei, la nivel de 98,0%'
Fdcdnd o comparalie cu perioada respectivd a anului trecut se observd o majorare a incasdrilor pe

venituri total cu 16,6% .



Cheltuieli
Structura funcfional[ a cheltuielilor bugetului raionului este rezultatul politicii bugetar-fiscale,

care gi determind cheltuielile realizate in perioada respectivd: pentru domeniul invdldmdntului - 67,8

la sut6; proteclia sociald - l4,2la sutd; serviciile de stat cu destinalie generalS - 4,4La sut6;cultura,

sport, tineret,culte qi odihnd -4,0 la sutd; servicii in domeniu economiei - 9,6 la sutd; ocrotirea

sanafalii -0,3 la suta.

Cheltuielile bugdtului raional pe perioada anului 2020 au fost executate in sumd totald de

323771,8 mii lei sau 95,3 la sutd fa!6 de 339848,8 mii lei prevdzuli in bugetul raional pentru anul

2020.

C o nfo r m c I a s ifi c al i e i func I i o n al e, c he I t ui e I i I e au c o ns t it uit'.
mii lei

Denumirea Cod Aprobat
Precizat

pe an
Executat

Executat fafd de
precizat pe an

devieri
1+t_)

inYo

Total cheltuieli 317847.4 339848"8 323771.8 -16077,0 95,3

Servicii de stat cu
destinatie senerald

01 10819,4 r5496,3 14420,4 -1075,9 93,1

Apdrare nationald 02 717 "7
T',1 7 722,4 -4,7 99,4

Ordine publicd qi

securitate nationald
03 883,3 433,3 -450,0 49,1

Servicii in domeniul
economiei

04 29838,2 29955,3 28729,6 -1225,7 95,9

Gospoddria de locuinle
qi gospoddria serviciilor
comunale

06 3716,3 3684,6 -3r,7 99,1

Ocrotirea s6n6t6tii 07 1065.s 1065,5 0,0 100.0

Cultura, sport, tineret,
culte si odihnd

08 73856,4 14458,9 l.3151,5 -1307,4 91,0

Invdtd.mdnt 09 223040.6 227680,9 2t9752,8 -7928,1 96,5

Protectie socialS 10 39575.1 45865,2 4I8II,7 -40s3.5 9r,2

Serviciile de stat cu destinalie generald

Au fost efectuate cheltuieli de casd in sumd de 14420,4 mii lei fat6 de 15496,3 mii lei
precizate pe anul 2020 sau93,l la sutd, inclusiv pe institulii Ei tipuri de cheltuieli:

mii lei

Denumirea Precizat pe an Executat

Executat fa!6 din
ptectzat De an

devieri
1+t_)

ino/o

Total 15496.3 14420.4 -1075,9 93,L

Aparatul presedintelur 6350,6 5870,9 -479,7 92,4

Achitarea dobdnzii 982,0 952,2 -29,8 97,0

Transferuri intre administralia publicd
de nivelul I si II 4040,2 4032,6 -7,6 99,8

Personalul de deservire al clddirilor
Consiliului raional. CRAI

1209,4 1148,8 -60,6 95,0

Fondul de rezewd al Consiliului
raional

417,7 ' t- -4)5 ) -1,8

Direclia finanfe 2496,4 2423,4 -7i 0 97,1



in baza deciziei Consiliului raional nr. 2ll4 din 20 februarie 2020 privind alocarea mijloacelor

frnanciare pe perioada anului 2020 au fost acordate subsidii asocialiilor, organiza\iilor obEteqti in

sum6 de 2g0,0 mii lei din cele precizate pe anul2020 ( 310,0 mii lei), ce constituiel3;5o(, inclusiv :

- Fundaliei Comunitare Unghlni, pentru participarea Consiliului raional Ungheni la Compania de

colectare de fonduri .., g.n.ii",ll ,,impreunA pentiu comunitate ", edilia a XIX qi XX-100'0 mii lei ;

- AO,,Vece" , contribulii la renovarea monumentului -I20,0 mii lei;

- Federaliei raionale de fotbal, pentru suslinerea qi promovarea fotbalului in raion - 50,0 mii lei;

- Asocialiei veteranilor Rdzboiului din Afganistan rJngheni, pentru organizatea qi desfbqurarea

festivit6lilor culturale in legdturd cu incheierea rlzboiului din Afganistan-10,0 mii lei;

- Asocialiei veteranilor Ungheni ,,Ungheni-Prut", pentru organizarea qi desftqurarea festivitafllor

social-culturale- 1 0,0 mii lei;
Din fondul de rezerva precizat, s-au majorat cu 400,0 mii lei in legdturd cu situafia epidemiologicd

creatd, in cuantum de 700,0 mii lei au fost acordate mijloace pentru ajutoare materiale, pentru

intarirea digului de proteclie pe teritoriul comunei MdcdreEti, pentru compensarea cheltuielilor de

alimentalie a lucr6toiilor medilali, antrenali in tratamentul pacienlilor cu CoYID-19 pentru perioada

situaliei exceplionale din IMSP ,,spitalul Raional Ungheni", pentru servicii de colectare, transportare

si neutralizare a deseurilor medicale ''i;;;;;ir:-i uloiut'ze2} mii lei, cea ce constituie 35,Toh. Soldul fondului de rezewd neutilizat la 3 i
decembrie 2020 constituie 417,7 mii lei.

Apdrarea nalionald

' Luacest compartiment au fost efectuate cheltuieli de casd in sumd de 722,4 mii lei fa!6 de 727 ,l
mii lei precizate pe an , sav 99,4o/o, care au fost indreptate pentru intrefinerea, amenajarea qi

deservirea comunald a clidirii centrului militar'

Ordine publicd ;i securitate na(ionald

Din planul precizatanual (883,3 mii lei), pentru proiectul ,,Monitorizarea qi protecliacomund a

Mediului in Bazinul M[rii Negre,' (ALERT,, in au fost efectuate cheltuieli in sum6 de 433,3 mii lei

sau 49,Iyo. La datade 01.01 .zozo in cadrul acestui proiect a fost aprobat soldul de 42,5mii lei , iar in

anul 2020 au fost incasafi 750,gmii lei, din totalul mijloacelor financiare au fost cheltuifi 433,3mii

lei, diferenla de curs valutar este -26,8 mii lei.

Astfel ladata3l.12.2020 soldul este de 333,lmii lei. Proiectul din domeniul Ordinii publice Ei

Securitate Na{ional6 -,,Monitorizareaqiproteclia comun[ a mediului in^Razinul Marii Negre

(ALERT-BSB-53S) a fosiatribuit la funclia F1-F3- 1321, programul P1-P2-3702, activitatea P3-

70087.
Toate mijloacele financiare rdmase in sold urmeazd a fi utilizate in anul 2021 pentru procurarea

unor echipamente,servicii Ei alte bunuri planificate in contractual de grant. De asemerca in 2021

Comisia Europeand va aloca gi ultima tranq6, conform contractului de finanfare.

Siervicii in domeniul economiei

Au fost efectuate cheltuieli de casd in sumd de 28729,6 mii lei fald de 29955,3 mii lei

precizatepe anul 2020 sau95,gyo, inclusiv pe institulii qi tipuri de cheltuieli:
mii lei

Denumirea
Precizat

pe an
Executat

Executat fafd
din precizat pe

an

devieri
Gt-)

m
%

Total 29955,3 28729,6 -1225,7 95,9

Sectia economie qi reforme 750,3 643,9 -r06,4 85,8

Serviciul relatii funciare qi cadastru 177 0 294,4 -82,6 78,1

Seclia construclii, gosPoddria

comunald si drumuri
553,8 44\ 7 -108,1 80,5

Directia agriculturd qi alimentare 99r,5 685,6 -305,9 69,1

Reparalia qi intrelinerea drumurilor 27282,7 26660,0 -622,7 97,7



in domeniul dat procentul execut6rii este de g5,9o , nu au fost desfbqurate activitaflle

planificate in domeniui ajriculturii in reiaiuJ cu situa{ia. pandemica Ei la intrelinerea drumurilor nu

sa efectuat deszdpezirea diumurilor in legAturd cu condiliile climaterice'

Gospoddriadelocuin(e;igospoddriaserviciilorcomunale

ln anul 2020 s-a precizat planul pentru aprovizionarea cu ap6 in suma -de 
3716'3 mi lei: s-a

aprobat finanlarea lof6,zmii tli ain ronJrri Ecologic ai prin Deciziaconsiliului Raional m 2lr4 din

20 februari e 2020,s-a alocat contribufia 317 ,g mii-lei p"nt* implementarea proiectului ,,Apeductul

degruppentruap6potabildspres.BuEiia,Chirileni,Graleni,TodireEti,qilaobiectulinterconectarea
apeductulu , zaguii.u-- c*"Eti a fost aprobat' tranqa de la Fondul ecologic de 1999,4 mii lei qi

contribulia din bugeiur local :sr,r mii rei. Executarea pe an constituie 3684,6 mii lei sav99,lo/o'

Ocrotirea sdndtdlii

in anul 2020lacapitolul ocrotirii sdn6t6lii inbazadeciziile consiliului Raional qi a dispoziliilor

preEedintelui raiorrut,li din bugetul raional au fost alocate 1065,5 mii lei qi finanlate 1065'5 mii lei

sau 100% sirt[ din suma preci zatd,anuald',inclusiv pen{u : repialiaSpitalului tut*11-^-111,9:tt ttt'
";;*;;; 

ato generatoare de oxigen -190,0 mii lei qi 55 butelii pentru alimentarea cu oxlgen

medical-100,0 mii lei, procurarea amest..urilo, lactaie- 50'0 mii iei,compensalii tinerii specialigti -

i2,0 mii lei, colectare,.transportare Ei neutr alizare a deEeurilor medicale - 52'4 mii lei'

cheltuierlor de alimentalie a rucrdtorilor medicali, antrena{i in tratamentul.pacienfilor cu covlD-19

pentru perioada ,it*ti.i excepfional. Jin nUSp ,,spitalul Raional Ungheni" - 7l'I mii lei' procurarea

lenjeriei de pat - +0,6 *ii fei, inclusiv din Fondu de rezervd - 163,5 mii lei'

Cultara, sport, tineret,culte Ei odihnd

cheltuierile de cas6 s-au efectuat in suma Je 13151,5 mii lei sau 91,0 la sutd fa!6 de planul

or ecizat anual -l 445 8,9, 1 mii lei, dintre care :

mii lei

Denumirea instituliei
Prccizat

pe an
Executat

Executat fa!6 din
precizatpe an

devieri
1+t-)

ino/o

912,9 818,5 -94,4 89,7Anqrqrrrl Sectiei crrltur[ si turtsm
1780,3 1521,3 -259,0 85,5hooo do nrrlfrrri raionalI Pirlita
29,2 27,9 -1,3 95,5

I\zftrzenl Sculeni

3979,9 3634,3 -345,6 97,3Biblioteca publicd,,D.Cantemr
Uneheni
Colectivul de muzicieni qi amatori
*^.{ol T Tnoheni

3433,1 3t24,r -309,0 91,0

452.3 446,4 -5,9 98,1
Muzeul din s.Pirlifa

Tot la acest compartiment au fost planificate cheltuieli pentru 
.--: r^ ..a1 A*:: I

- gcoala sportivi a Direcliei EduJalie '2263,4mii lei qi executate in sumd de 2233'4 mii lei

sav97,7 la sut6;
- acliuni sportive -250,0mii lei Ei executate in sumd de 165,0 mii lei sau 66'0 la sut6;

- acliuni pentru tineret - 80,0 mii tei , s-au execut at Il,6 mii lei ,executarea slaba se datoteaz1'

situaliei epidemiologice . . AnAn ^-- r^^r ^r^^^+^ *iir^onc finonniqre.
inbazadeciziei consiliului raional nr.2n4din 20 februarie 2020,au fost alocate mijloace finalciars'

prim'riei Sineqti -150,0 mii lei, primdriei Negureni -100,0 mii lei, primariei Buciumeni - 100'0 mii

iei, pentru rcparaliacapitald a caselor de cultur6'

Din planul pentru d;i;i,,patrimoniur cultural - Sursd pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial

in bazinul Madi Negre ,,(coMoARA) in sum6 de 23g,7 mi\ lei, s-a efectuat cheltuieli in sum6 de

385,7 miilei. i,,rv -^- ^-,.-xr^ 2a?*iilai
La 01 ,01.2020 din contul acestui proiect a fost aprobat soldul bdnesc in sumd de 38,7 mii lei' iar

in anul 2020 aufost incasali Ia acest proiect 382,2miilei, pe parcursul anului de gestiune au fost



utiliza!i385,7mii lei. De asemenea este inregistratd Ei o diferenli de curs valutar in sumd de +3,8mii

lei .Astfel la data de 31.12.2020 soldul este 39,0mii ei Proiectul din domeniul Culturii -,,Patrimoniu

Cultural Comun. Sursd pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial in Bazinul Mfuii Negre"

COMOARA-BSB 371), atribuit la funclia Fl-F3- 0820, programul P1-P2-8502, activitateaP3-

70087' 
invdldmantul

Cheltuielile'de casd
(96,50 ),inclusiv:

la acest domeniu au constituit 221680,9 mii lei fa{d de 219752,8 mii lei

Institutiide inv[{imf,nt - executori secundari de

executat cheltuieli in sumd de203424,0 mii lei din2Ql295,2
Direclia educalie

buget: 46 de institulii de inv6!6mdnt au

mii lei precizate pe anul 202Q.sau.9\Yo.
mll lel

Denumirea
Precizatpe

an
Executat

Executat fald de

precizat pe an

devieri
1+t-)

inYo

Total cheltuieli 15105,5 1 1893,9 -3211,6 78,7

Aparatul Direcliei Educalie )?11 5 1830,1 -487,4 78,9

Odihna de vard 400,0 -400,0

Olimpiade 42,5 13.2 -29,2 31.3

Examene de absolvire

Centrul raional de crealie a copiilor 1128,2 9897,6 -138,4 87,l

Centrul metodic 1349,0 III7,3 -231,7 82,8

Tabdra de odihnS,,Codreanca" 993,0 767,5 _1)\ 4 85,9

Serviciul de deservire a rutelor qcolare 4070,3 3306,4 -763,9 81,2

Centrul Educational 1004,4 742,8 -261,4 74,Q

Centrul de Performantd 635,8 482,8 -153,0 75,9

Centrul de tineret 637,0 578,1 -58,8 90,7

Centrul raional de resurse pentru Educalie
incluzivd

2627,8 2065,8 -562,0 78,6

De menlionat faptul cd incasarea veniturilor la mijloace colectate pentru plata serviciilor nu s-a

executat deplin, 
".ea 

i" a influenlat la execulia cheltuielilor : Tabdra de odihnd - din planul anual

de 400,0 mii lei, nu s-au incasat mijloace, in legdturd cdtabdra nu a activat.

Aparatul Direcliei - din planul de 8,0 mii lei, executarea constituie 5,3 mii lei .

Tabdra,,Codteanca" - din 10,0 mii lei, s-a incasat suma de 6,5 mii lei.

Centru Educalional - din 300,0 mii lei, s-a incasat 191,8 mii lei .

Serviciul de deservire a rutelor, din planul precizat de 150,0 mii lei, incasarea constituie 73,3 mii lei

sau 48,9 o/0.

Pe parcursul anului 2020 din componenta raionald au fost alocate 159302,0 mii lei sau 99,9oh fald

de planul anual (15940,8 mii lei).

Sec{ia culturi qi turism la compartimentul invdldmAnt a executat 4552,1 mii lei fa!6 de planul

precizat de 4669,6 mii lei (97,5%) pentru intrelinerea Ecolilor muzicale qi anume :

mii lei

Denumirea instituliei
Precizat

pe an
Executat

Executat fald din
precizat pe an

devieri
(+/-) inio

$coala de arte Comeqti 1707,7 155',7 ) -149,9 9r,2

Scoala de arte Sculeni 1893,6 1970,4 -76,8 96,r

$coala de arte Pirlila 1068,9 1024,5 -44,4 95,8



Nu a fost executatd incasarea deplind a veniturilor la mijloace colectate pentru plata serviciilor, cea

ce a influenfat la execufia cheltuielilor, nu a fost incasatd pe deplin taxa pentru instruirea copiilor din

qcolile de artd, de acea a fost necesitatea de suplini bugetul instituliilor cu suma de 272,8 mi lei

aprobatd in buget pentru desfbqurarea examenelor de absolvire care au fost anulate.

Protec(ia Sociuld

La compartimentul Protec{ia Sociala - au fost efectuate cheltuieli in sumd de 41811,7 mii lei

sau9l,2Yo din planul precizatanual (45865,2 mii lei), inclusiv:

mii lei

Denumirea
Precizat

pe an
Executat

Executat fa16 din
precizat pe an

devieri
G^)

inYo

Aparatul Direcliei asistenld sociald Si
protectia familiei

3I36,2 3I26,6 -9,6 99,7

Compensalii pentru transPortul
persoanelor cu dezabilitdli

ll15,5 1701,6 -13,9 99,2

Indemnizalii pentru coPii ftrd
pdrinti(tutela)

33 19,5 2808,8 -5r0,7 84,6

Cantina Sociald 400,0 -400,0 0,0

Alte prestalii de asistenfd sociald (bani

de buzunar )
527,7 434,4 -93,2 82,3

Serviciul de ingrijire socialdla
domiciliu

4554,9 4508,8 -46,1 99,0

Serviciul plasament familial 2094,3 2072,7 -21,6 99,0

Serviciul de asistenld social comunitard 3141,0 3111,2 -29,8 99,1

Centrul de plasament pentru persoanele

fbrd addpost
3334,3 2979,2 -355,1 89,4

Serviciul proteiare gi ortopedie 106,7 97,9 -8,8 91,8

Serviciul de asistenld parentald
profesionistd

4217,6 4154,7 -62,9 98,5

S erviciul asistentd personald 9246,8 8159,7 -1087,1 88,2

Serviciul social ,,Echipa MobiiS" 648,9 619,2 -)q 7 95,4

Serviciul social,oCasa comunitard" 901,3 879,9 -2r,4 97,6

Centrul de asistentd social ,,Credo" 981,5 965,8 -r5,7 98,4

Centrul de reabilitare gi integrare a

bdtrdnilor Unsheni
2308,6 228r,8 -26,8 98,8

Serviciul social de suport monetar
adresat familiilor / persoanelor
defavorizate

469,5 218,8 -250,7 46,6

Serviciul social de sprijin pentru

familiile cu copii 1314,2 512,8 -801,4 39,0

@iiutineriispecialiqtiaexecutatcheltuieliinsum6de|345,6miileisau
84,20 din planul anual (1598,5 mii lei).

incasarea veniturilor la mijloacele colectate pentru plata serviciilor ;i executarea pe an la

DGASPF constituie:
- Centrul de plasament pentru persoanele fdrd addpost -plan anva| 780,2 mii lei, executarea -

435,2 mii lei sau 55,80/0.

- Centrul de reabilitare qi integrare a bdtranilor - plan anual 1360,8 mii lei, executarea 1341,1

mii lei sau 98.5%.



Cheltuieli active qi financiare conform clasificafiei economice

Analizdnd executarea bugetului conform clasificaliei economice putem constata cd ponderea

cea mai mare a cheltuielilor o constituie cheltuielile de personal 64,80 din suma totald de

cheltuieli executate, urmatd de cheltuieli privind achizilionarea bunurilor qi serviciilor cu 5,7o/o,

procurarea gi reparalia mijloacelor fixe cu l7,2yo, procurarea materialelor circulante cu 5,4o/o,

prestalii sociale cu 4,0o/o g.a,

Denumirea Cod
Precizat

pe an
Executat

Executat fatd din
precizat pe an

devieri
1+t-)

in
%

II. Cheltuieli active ;i
financiare conform
clasificatiei economice

339848.8 323771,g -16076,9 95,3

Cheltuieli de personal 21 214483,7 209798,5 -4685,2 97,8

Bunuri si servicii 22 22299,0 18584,1 -3714,9 83,3

DobAnz 24 982,Q 95,2,2 -29,8 97,0

Subsidi 25 1445,5 1425,5 -20,Q 98,6

Prestafi sociale 27 l54rl,9 13057,3 -2354,6 84,7

Alte cheltuieli 28 3305,1 2958,5 -346,6 89,5

Transferurile acordate in
cadrul bugetului public
national

29 4040,2 4032,6 -7,56 99,8

Miiloacele fixe 31 57317 "6 55177,1 -2140,3 96,3

Stocuri de materiale
circulante

aa
JJ 20563,9 17785,9 -2778,0 86,5

La situalia din 01 .01 .2021soldul mijloacelor bugetare a bugetului raional constituie 6361,2 mii
lei, inclusiv proiecte externe 372,1 mii lei, DASPF venituri cdlectate de la schimbul valutar pe anii
2018-2020 in sumd de 1177,4 mii lei.

Pentru informare

Bugetul raionului la datade 3 1 decembrie 2020 a fost execut at la partea de venituri in sumd de

602640,7 mii lei sau cu 96,9 la sutd fald de prevederile planului precizat anual (623541,3 mii lei).
Parteade cheltuieli a fost executatd in sumd de 593071,7 sau cu 93,1 la sutd la!6 de planul precrzat

anual (637319,1 mii lei).
Impozitele qi taxele au fost acumulate in sumd de 84982,2 mii lei sau 100,3 la sutd fald de planul

precrzat anual (84734,9 mii lei).
Alte venituri au fost indeplinite la nivel de 65,1 la sutd sau 13026,1 mii lei din 20015,8 mii lei ,

plan precizat anual.
Transferurile primite in cadrul bugetului public nalional la 31 decembrie 202Q constituie

499830,7 mii lei sau97 ,4la suta din planul anual precizat (513362,7 mii lei).
Executarea transferurilor cu destinalie speciald pentru infrastructura drumurilor (bugetul de

nivelul II ) constituie 26630,0 sau 98,0 o/o fata de planul anual precizat (27174,7 mii lei).
Analizdnd structura veniturilor, putem constata cd cuantumul transferurilor in volum total de

venituri a bugetului raionului constituie 82p la sutd, din care: bugetul local de nivelul | - 69,6la sutd,

bugetul local de nivelul lI - 94,2 oA.

Partea de cheltuieli a bugetului raionului a fost executatd in sumd de 593071,7 mii lei, ce

constituie 93,1 la sutd din suma precizatd anvald, dintre care: bugetul raional - 95,2Ia sutd gi bugetul
primdriilor - 90,7 la sut6.

Din suma men{ionatd , suma preponderentd constituie cheltuielile de personal - 56,6 0/o 
, bunurile

Ei serviciile - 9,0 yo , procurarea qi reparalia mijloacelor fixe - 23,2 Yo , prouxarea materialelor
circulante - 7 ,0 oA, prestalii sociale - 2,6 o/o g.a. Comparativ cu perioada respectiva a anului



trecut se observa in total o maj orare a veniturilo r cu 62645 ,2 mii lei sau 1 1 ,6 o/o , dintte care

incasdrile pe impozite qi taxe - 1 I 1 15,3 mii lei sau 15,0 o/o (rmpozitul pe venitul relinut din salariu -
1t746,6 mii lei sau 25,1 Yo ,impozitul pe venitul persoanelor frzice ce desftEoard activitdli
independente in domeniul comerjului - 57,5 mii lei sau 53,5olo ,impozitul pe venit aferent

operaliunilor de predare in posesie qi/sau folosinfa a proprietdlii imobiliare - 113,5 mii lei sau 79,8

7o) ,transferuri primite in cadrul bugetului public nalional s-au mirit - 561 10,3 mii lei sau 12,6 oA

,graniurile primite cu 3189,3 mii lei , au scdzut alte venituri cv7769,7 mii lei sau37,4 0h .La situatia

din 31 decembrie 2020 soldul mijloacelor bugetare constituie -23981,1 mii lei , dintre care: a

unitAlilor administrativ - teritoriale de nivelul I -17619,9 mii lei qi 6361,2 mii lei - bugetul raional.
_t
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