
 

Notă explicativă  

la raportul privind executarea bugetului raional  

 pentru I semestru al anului  2022 

 
 

       Bugetul raional pentru anul 2022 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului 

raional nr.7/2 din 16 decembrie 2021 la partea de venituri în sumă totală de 354641,1 mii lei și la 

cheltuieli – în sumă de 351884,1 mii lei cu soldul bugetar (excedent) în sumă de 2757,0 mii lei  

îndreptat la rambursarea împrumutului  angajat de la instituții financiare  -2757,0 mii lei. 

       Pe parcursul perioadei de gestiune au fost operate modificări și completări în baza Hotărârii 

Guvernului nr.163 din 16.03.2022 privind repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de 

stat pentru anul 2022, Legii nr.112 din 05.05.2022 pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru 

anul 2022, deciziilor Consiliului raional nr.2/2 din 03.03.2022 cu privire la executarea bugetului 

raional pentru anul 2021, nr.3/4 din 28.03.2022, nr.4/22 din 26.05.2022 cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare, dispozițiilor Comisiilor pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 

cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de intervenție al Guvernului, dispozițiilor 

președintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului 

raional și modificărilor efectuate de executorii de buget în limita competențelor prevăzute de 

legislația în vigoare. 

    Datorită implementării Sistemului Informațional de Management Financiar (SIMF) elaborat de 

Organizația pentru cooperare și Dezvoltare Economică și utilizat 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 202208,3 mii lei sau 54,4%. 

   Din raport reiese că impozitele și taxele au fost acumulate în suma de 10075,6 mii lei sau 54,2 la 

sută din planul anual precizat -18586,3 mii lei.  

Alte venituri în anul bugetar au fost îndeplinite la nivel de 2609,8 mii lei sau 52,7 la sută din 

planul anual precizat - 4954,3 mii lei.  

Taxa pentru extragerea mineralelor utile a fost executată în sumă de 72,3 mii lei sau 36,2 la suta 

din planul anual precizat 200,0 mii lei, taxa pentru apa – 99,8 mii lei sau 33,3 la sută din planul 

anual precizat - 300,0 mii lei, impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare in posesie si/sau 

folosință a proprietății imobiliare – 38,6 mii lei sau 51,4 la sută din planul anual precizat -75,0 mii 

lei, impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de 

taxi – 13,5 mii lei sau 82,6 la sută din planul anual precizat -16,3 mii lei , impozitul pe venitul 

persoanelor fizice spre plata/achitat s-a executat - 422,8 mii lei sau 143,3 la suta din planul anual 

precizat -295,0 mii lei.  

Transferurile primite în cadrul bugetului public național la 30 iunie 2022 constituie 189469,4 mii 

lei sau 54,4 % din suma anuală, dintre care: transferuri cu destinație specială pentru învățământul 

preșcolar,primar,secundar general ,special și complementar  – 132721,3 mii lei sau 54,4 %; 

transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 

-26956,8 mii lei sau 60,0%; transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor - 14269,4 mii lei sau 60,7% sin planul 

precizat.  

  Făcând o comparație cu perioada respectiva a anului 2021 se observa în total o majorare a   

executării veniturilor cu 33489,7 mii lei ,inclusiv: a transferurilor primite în cadrul bugetului public 

național în sumă de 31209,8 mii lei sau 19,7 % și anume :transferuri curente primite cu destinație 

specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul 

preșcolar,primar,secundar general ,special și complementar – 12047,8 mii lei sau cu 10,0 %; 

transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 

pentru asigurarea și asistența socială - 2388,2 mii lei sau cu 46,3 % mai mult; transferuri curente 

primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru 

infrastructura drumurilor - 13628,1 mii lei ;transferuri curente primite cu destinație generală între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II -3480,9 mii lei sau o majorare de 12,9 %. 

 

 



 

Cheltuieli 

       Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 189900,8  mii lei sau 49,7 la sută faţă de 

planul precizat anual - 382429,8 mii lei , servicii de stat cu destinație generală - 6688,6 mii lei sau 

46,4 % , apărare națională - 317,5 mii lei sau 43,3 % ,  cultură , sport , tineret , culte și odihnă – 

6738,2 mii lei sau 45,2 % ,  protecție socială -24760,3 mii lei sau 42,5 %, servicii în domeniul 

economiei - 12429,4 mii lei sau 40,4 %, domeniu învățământ  – 135394,3 mii lei sau 53,3 % . 

 Analizând executarea conform clasificației funcționale putem constata că ponderea cea mai mare 

a cheltuielilor o constituie domeniul învățământul - 71,2  % din suma totală de cheltuieli executată, 

urmată de protecția socială - 13,0 %, servicii în domeniul economiei – 6,5 % , cultura, sport, tineret 

, servicii de stat cu destinație generală - 3,5 % ,servicii de stat cu destinație specială-3,5 % , 

gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale – 1,4 % , ocrotirea sănătății – 0,4 % , 

apărare națională - 0,1 %.  

Cheltuielile conform clasificaţiei funcţionale 

                                                                                                                  mii lei 

 

Serviciile de stat cu destinaţie generală   

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 6686,6 mii lei față de 14398,4 mii lei 

precizate pe anul 2022 sau 46,5 la sută , inclusiv pe instituții: 

                                                                                                                               mii lei 

Denumirea Precizat pe an 

Executat 

I 

semestru 

Executat față din 

precizat pe an  

devieri 

(+/-) 
în % 

Total 14398,4 6688,6 -7709,8 46,5 

Aparatul președintelui 6044,6 2849,2 -3195,4 47,0 

Serviciu de deservire a aparatului 944,3 656,6 -287,7 69,5 

Serviciu datorii interne 379,8 230,8 -149,0 60.8 

Transferuri între administrația publică 

de nivelul I și II 
3727,4 1807,0 -1920,4 48,5 

Centrul de resurse și atragerea 

investițiilor 
315,8 171,5 -144,3 54,3 

Fondul de rezervă al Consiliului 

raional 
477,8 

 
-477,8 

 

Direcția finanțe 2508.7 973,5 -1535,2 38,8 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față de 

precizat pe an 

devieri 

(+/-) 
în % 

Total  cheltuieli   351884,1 382429,8 189900,8 -192529,0 49,7 

Servicii de stat cu 

destinație generală 
01 13221,4 14398,4 6688,6 -7709,8 46,5 

Apărare națională 02 732,2 732,2 317,5 -414,7 43,4 

Ordine publică și 

securitate națională 
03  3679,4 40,2 -3639,2 1,1 

Servicii în domeniul 

economiei 
04 26193,8 30732,1 12429,4 -18302,7 40,4 

Gospodăria de locuințe 

și gospodăria serviciilor 

comunale 

06  4977,5 2663,6 -2313,9 53,5 

Ocrotirea sănătății 07  1055,7 868,7 -187,0 82,3 

Cultura, sport, tineret, 

culte și odihnă 
08 14502,2 14875,2 6738,2 -8137,0 45,3 

Învățământ 09 245347,2 253745,3 135394,3 -118351,0 53,4 

Protecție socială 10 51887,3 58234,0 24760,3 -33473,7 42,5 



    

    În baza deciziilor Consiliului raional: nr.2/2 din 03.03.2022 cu privire la executarea bugetului 

raional pentru anul 2021, nr.3/4 din 28.03.2022, nr.4/22 din 26.05.2022 cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare au fost alocate APL de nivelul I  suma de 3727,4 mii lei și contribuții a 

Consiliului raional pentru implementarea proiectelor în  sumă de 10251,8 mii lei și alte alocări 

pentru domeniu sănătății, ordinii publice, AO . 

      Din fondul de rezervă aprobat în cuantum de 700,0 mii lei au fost executate 222,2 mii lei 

inclusiv: 113,2 mii lei mijloace alocate prin dispoziția președintelui din Fondul de rezervă al 

Consiliului raional Direcției Situații Excepționale pentru motorina folosită la lichidarea incendiilor 

în urma arderii vegetației uscate,pentru acordarea ajutoarelor materiale – 100,0 mii lei, pentru 

lichidarea consecințelor ploii abundente și vântului la OMF Costuleni – 7,0 mii lei, cea ce constituie 

32,0%. Soldul fondului de rezervă neutilizat la 1 iulie 2022 constituie 477,8 mii lei. 

 

Apărarea naţională 

      La acest compartiment au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 317,5  mii lei  față de 

732,2 mii lei precizate pe an sau 43,4%, care au fost îndreptate pentru întreținerea, amenajarea și 

deservirea comunală a clădirii centrului militar. 

 

Ordine publică și securitate națională 

   Pe parcursul I semestru au fost alocate  3679,4 mii lei inclusiv și executate 40,2 mii lei:  

- contribuție pentru proiectul ” Îmbunătățirea calității  și capacității acțiunilor comune de urgență 

în zona transfrontalieră” (unitatea de transport DSE)  -500,0 mii lei; 

- soldul format la 01.01 2022 la proiectul „ Îmbunătățirea calității și capabilității acțiunilor 

comune  de urgență în zona transfrontalieră ”  - 3066,2 mii lei. 

- și 113,2 mii lei mijloace alocate prin dispozițiile președintelui din Fondul de rezervă al 

Consiliului raional Direcției Situații Excepționale pentru motorina folosită la lichidarea 

incendiilor a vegetației uscate; 

 

Servicii în domeniul economiei 

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 12429,4 mii lei față de 30732,1 mii lei 

precizate pe anul 2022 sau 40,4%, 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 30732,1 12429,4 -18302,7 40,4 

Secția economie și reforme 784,6 314,0 -470,6 40,0 

Serviciul relații funciare și cadastru 353,3 153,3 -200,0 43,4 

Secția construcții, gospodăria 

comunală și drumuri  
557,7 263,4 -294,3 47,2 

Direcția agricultură și alimentare 1007,7 393,2 -614,5 39,0 

Reparația și întreținerea drumurilor 28028,8 11305,4 -16723,4 40,3 

       

     Față de anul precedent execuția bugetului la capitolul dat sa majorat cu 10939,7 mii lei.  

Tot la acest domeniu au fost alocate contribuții de către Consiliul raional pentru: 

- implementarea proiectului ”Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră 

Ungheni-Iași în vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni” (str. 

Industrială) - 1000,0 mii lei; 

- implementarea proiectului „ Reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră  

Ungheni-Iași întru fluidizarea traficului în punctul de trecere a frontierei  Sculeni”  - 3538,3 mii lei 

din soldul rămas la proiect din anul 2021. 

 

 

 



 

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 

 

    În I semestru  a anului 2022 la acest domeniu planul a fost precizat cu 4977,5 mii lei. 

De către Fondul Ecologic au fost alocate pentru implementarea Proiectului „Apeduct de 

interconectare a rețelelor orășenești de apă potabilă cu apeductul Zagarancea-Cornești” - 

2830,2 mii lei. 

   Au a fost alocate de către Consiliul raional pentru domeniul aprovizionarea cu apă  suma de 

2147,3 mii lei și anume: 

-  contribuție la implementarea proiectului ”Reabilitarea și extinderea apeductului magistral 

Zagarancea-Cornești”  - 1600,0 mii lei; 

- pentru servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Apeduct de interconectare a rețelelor 

orășenești de apă potabilă cu apeductul  Zagarancea-Cornești -  35,2 mii lei; 

- pentru etapa II de finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională proiectul 

”Reabilitarea și extinderea apeductului Zagarancea-Cornești” pentru procurarea terenului -44,0 

mii lei;                  

- Consiliului raional Ungheni pentru implementarea proiectului ,,Interconectarea apeductului 

„Zagarancea Cornești”” la ÎM,, Apă- Canal” - 468,1 mii lei. 

 

Ocrotirea sănătății 

 

     În semestrul I 2022 la capitolul ocrotirii sănătății în baza deciziei Consiliului raional nr.4/22 din 

26.05.2022 cu privire la alocarea mijloacelor financiare au fost alocate din bugetul raional 1055,7 

mii lei și finanțate  868,7 mii lei sau 82,3 la sută din suma precizată anual,inclusiv: 

- suma de 70,0 mii lei, inclusiv: 20,0 mii lei au fost alocate, pentru alimentarea donatorilor 

voluntari de sânge și 50,0 mii lei pentru achiziționarea testelor și lancetelor pentru aprecierea 

glicemiei la copii; 

- IMSP SR Ungheni, pentru proiectul „Instalarea bateriilor solare pentru producerea ACM”- 

500,0 mii lei,  pentru achitarea serviciilor de colectare, transportare, neutralizare a deșeurilor 

medicale 306,7 mii lei;  mijloace alocate din Fondul de rezervă al Consiliului raional pentru 

lichidarea consecințelor ploii abundente și vântului la OMF Costuleni în sumă de 7,0 mii lei; 

mijloace alocate din bugetul raional pentru efectuarea reparațiilor Centrului de sănătate Valea Mare 

42,0 mii lei, IMSP CS Ungheni pentru lucrări de proiectare a bazinului acvatic din cadrul Centrului-

130,0 mii lei ;  

 

Cultura, sport, tineret,culte și odihnă 

 

Cheltuielile de casă la acest domeniu s-au executat în sumă de 6738,2 mii lei sau 45,3 la sută 

faţă de planul precizat anual –14875,2 mii lei, dintre care: 

                                                                                                                           mii lei 

Denumirea instituției 
Precizat 

pe an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față din 

precizat pe an 

devieri 

(+/-) 
în % 

Total cheltuieli 11033,7 5199,1 -5834,6 47,1 

Aparatul Secției cultură și turism 955,9 414,1 -541,8 43,3 

Casa de cultură raională Pîrlița 1813,9 793,3 -1020,6 43,7 

Muzeul Sculeni 40,2 16,9 -23,3 42,0 

Biblioteca publică „D.Cantemir” 

Ungheni 
4131,2 2095,3 -2095,3 50,7 

Colectivul de muzicieni și amatori 

model Ungheni 
3622,1 1650,5 -1971,6 45,6 

Muzeul din s.Pîrlița 470,4 229,0 -241,4 48,7 

 

 

 

 



Tot la acest compartiment au fost planificate cheltuieli pentru : 

 - Școala sportivă  a Direcției Educație -2636,0 mii lei  și executate cheltuieli  în sumă de  

1116,0 mii lei sau 42,3 la sută; acțiuni sportive –260,0 mii lei, executate –în sumă de 206,6 mii lei 

sau 79,2% și  acțiuni pentru tineret  - 80,0 mii lei care nu au fost executate. 

- Centrul raional de tineret din Ungheni din cadrul Direcției Educație -655,9 mii lei 

,executate 216,6 mii lei cea ce constituie 33%. 

La Consiliul raional de asemenea au fost alocate prin decizie 200,0 mii lei pentru activități 

sportive de performanță . 

În domeniul culturii de asemenea au fost alocate 9,6 mii lei ce constituie mijloacele formate 

la sold la situația din 01.01.2022 la proiectul finanțat din surse externe „Patrimoniul cultural-sursă 

pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în Bazinul Mării Negre” (COMOARA) . 

 

Învăţământul     

     Cheltuielile de casă la acest domeniu  învățământului au constituit 135394,3 mii lei faţă de 

253745,3 mii lei (53,4%), inclusiv:  

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

executat cheltuieli în sumă de 78154,6 mii lei din 217708,9 mii lei precizate pe anul 2022 sau 

35,9%  ,inclusiv: 

- educație timpurie, plan -1069,2 mii lei, executat – 637,0 mii lei sau 59,6%; 

- învățământ primar, plan – 8535,9 mii lei, executat – 4892,6 mii lei sau 57,3 %; 

- învățământ gimnazial, plan – 110625,4 mii lei, executat – 67224,7 mii lei sau 60,8%; 

- învățământ liceal ,plan -97478,4 mii lei , executat 54003,0 mii lei sau 55,0%. 

 

Direcţia Educație a executat 5583,2 mii lei faţă de 16115,6 mii lei prevăzute în buget sau 

41,4%  inclusiv pe instituții:                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                       mii lei    

                 

     Pe parcursul I semestru 2022 din componența raională au fost alocate pentru dotarea și reparația 

instituțiilor de învățământ din subordinea Consiliului raional 794.3 mii lei sau 5,0% față de planul 

anual 14733,4 mii lei, banii au fost rezervați pentru achitarea deficitului bugetar format la școli în 

urma majorării prețurilor și numărului mic de copii in clase pentru salarizarea pedagogilor. 

 La capitolul odihna de vară au fost procurate 600 de foi cu prețul de 3100,0 lei la tabăra de odihna 

,,Codreanca” în suma de 1860,0 mii lei. 

   

 

Denumirea 

Precizat pe 

an 

Executat 

pe I 

semestru 

Executat față de 

precizat pe an 

  

devieri 

(+/-) 
în % 

Aparatul Direcției Educație 2390,0 1114,0 -1276,0 47,0 

Cheltuieli pentru examene de absolvire 272,8 11,4 -261,4 4,1 

Odihna de vară 897,8 0 -897.8 
 

Olimpiade 42,5 41,6 -0,9 97,9 

Centrul raional de creație a copiilor 1150,0 513,3 -636,7 44,6 

Secția managementul curricumului 1406,0      266,7 -1139.3 19,0 

Tabăra de odihnă pentru copii și 

adolescenți „Codreanca” 
2391,5 414,1 -1977,4 17,3 

Serviciul de deservire  a rutelor școlare 3525,7 1215,7 -2310,0 34,5 

Centrul Educațional 1119,6 600,9 -518,7 53,7 

Centrul Raional de Asistență și  

Performanță Educațională Ungheni 
865,3 237,4 -627,9 27,4 

Centrul raional de resurse pentru Educație 

incluzivă 

2054,4 1167,8 -886,6 56,8 



  Secția cultură și turism la compartimentul dat a executat 2260,0 mii lei față de 5187,4 mii lei 

planificate sau 44,0% 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 1928,2 781,2 -1147,o 40,5 

Școala de arte Sculeni 2039,2 946,8 -1092,4 46,4 

Școala de arte Pîrlița 1220,0 532,0 -688,0 43,6 

      

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

încasate în sumă de 367,8 mii lei față de 670,0 mii lei planificați sau 58,9%. 

 

Protecția Socială 

La compartimentul Asistență socială și susținere socială – au fost efectuate cheltuieli în 

sumă de 24760,3 mii lei sau 42,5% din planul precizat anual 58234,0 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 
3616,4 1959,6 -1656,8 54.2 

Întreținerea Centrelor de refugiați 774,5 559,4 -215,1 72,2 

Compensații pentru transportul 

persoanelor cu dezabilități 
4872,4 1492,9 -3379,5 30,6 

Indemnizații pentru copii fără părinți 

(tutela) 
4499,7 1760,0 -2739,7 39,1 

Cantina Socială 400,0 0 -400,0 0 

Alte prestații de asistență socială (bani 

de buzunar) 
449,6 283,0 -166,6 62,9 

Serviciul de îngrijire  socială la 

domiciliu  
4658,0 2324,5 -2333,5 49,9 

Serviciul plasament familial  2423,2 1148,6 -1274,6 47,4 

Serviciul de asistență social comunitară 3261,5 1707,0 -1554,5 52,3 

Centrul de plasament pentru persoanele 

fără adăpost 
3287,5 1414,0 -1873,5 43,0 

Serviciul protezare și ortopedie  145,8 71,9 -73,9 49,3 

Serviciul de asistență parentală 

profesionistă  
4543,5 2206,2 -2337,3 48,6 

Serviciul asistență personală 17334,9 6584,3 -10750,6 38,0 

Serviciul social „Echipa Mobilă” 652,7 293,9 -358,8 45,0 

Serviciul social „Casa comunitară” 1001,1 491,6 -509.5 49,1 

Centrul de asistență social „Credo” 1077,0 552,6 -524,4 51,3 

Centrul de reabilitare și integrare a 

bătrânilor Ungheni 
3279,5 1508,5 -1771,0 46,0 

Serviciul social de suport monetar 

adresat familiilor / persoanelor 

defavorizate 

115,4 63,0 -52,4 
5

54,6 



Serviciul social de sprijin pentru 

familiile cu copii  
124,9 62,8 -62,1 

5

50,3 

 

 Direcția educație pentru tinerii specialiști finanțat sumă de 249,6 mii lei sau 15,4% din 

planul anual 1616,4 mii lei. 

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

raional s-au alocat 100,0 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 748,8 mii lei, încasarea -

338,9 mii lei sau 45,3%. 

- Centrul de reabilitare și integrare a bătrânilor – plan anual 1735,2 mii lei, încasarea – 

1018,6 mii lei sau 58,7%. 

 

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 – 74,0% din suma totală de 

cheltuieli executate de 189900,8 mii lei , urmată de cheltuieli privind achiziționarea bunurilor și 

serviciilor cu 7,7%, procurarea și reparația mijloacelor fixe cu 6,9 %, procurarea materialelor 

circulante cu 5,4%, prestații sociale cu 3,3% ș.a.           

                    Față de anul precedent cheltuielile de casă s-au majorat cu 25537,3 mii lei sau cu 7,7% , 

majorarea sa datorat în mare parte cheltuielilor de personal care față de anul 2021 au crescut cu 

9329,6 mii lei sau 9,2% , avem o creștere de 5347,3 mii lei și la bunuri și servicii.  

                                                                                                                                                      mii lei 

 

   La situația din 30 iunie 2022 soldul mijloacelor bănești a bugetului raional constituie 28347,6 

mii lei. 

 

Pentru informare 
 

Bugetul raionului la data de 30 iunie 2022 a fost executat la partea de venituri în sumă de 

373637,5 mii lei sau 52,9 la sută față de prevederile planului precizat anual -706882,7 mii lei. Partea 

de cheltuieli a fost executată în sumă de 343955,3 mii lei sau 46,4 la sută față de planul precizat anual 

741244,9 mii lei.  

 Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 57213,2 mii lei sau 53,8 la sută față de planul 

precizat anual -106412,0 mii lei. 

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 
 

382429,8 189900,8 -192529,0 49,7 25537,3 115,5 

Cheltuieli de personal 21 240985,2 139993.9 -100991,3 58,1 9329,6 107,1 

Bunuri și servicii 22 47224,1 14552,2 -32671,9 30,8 5347,3 158,1 

Dobânzi 24 379,8 230,8 -149,0 60,8 -102,6 69,2 

Subsidii 25 1127,5 940,5 -187,0 83,4 161,1 120,7 

Prestații sociale 27 18943,0 6340,4 -12602,6 33,5 -842,2 88,3 

Alte cheltuieli 28 3369,8 2429,8 -939.9 72,1 1718,6 >200 

Transferuri acordate de  

la buget la buget 
29 3727,4 1807,0 -1920,4 48,5 -328,1 84,6 

Mijloacele fixe 31 38841,0 13269,1 -25571,9 34,2 7805,6 >200 

Stocuri de materiale 

circulante 

33 27787,9 10337,1 -17450,8 
37,2 3447,9 131,0 



Alte venituri au fost îndeplinite la nivel de 46,3 la sută sau 9278,6  mii lei din 20055,4 mii lei , 

plan precizat anual. 

Transferurile primite în cadrul bugetului public național la 30 iunie 2022 constituie 297283,8 mii 

lei sau 52,2  la suta din planul anual precizat -569881,8 mii lei. 

   Analizând structura veniturilor, putem constata  că cuantumul transferurilor în volum total  de 

venituri a bugetului raionului constituie 75,5 la sută, din care: bugetul local de nivelul I – 62,8 la sută, 

bugetul local de nivelul II – 93,7 %. 

   Partea de cheltuieli a bugetului raionului a fost executată în sumă de 343955,3 mii lei, ce 

constituie 46,4 la sută din suma precizată anuală, dintre care: bugetul raional – 49,7 la sută și bugetul 

primăriilor - 43,0 la sută.  

  Din suma menționată , suma preponderentă constituie cheltuielile de personal - 63,5 % , bunurile 

și serviciile – 10,6 % , procurarea și reparația mijloacelor fixe - 12,4 % ,  procurarea materialelor 

circulante –7,4 % , prestații sociale - 2,1 % , alte cheltuieli – 3,4 % ș.a.     

     Comparativ cu perioada respectiva a anului trecut se observa în total o majorare a veniturilor cu 

54606,7 mii lei sau 17,1 % , din transferuri primite în cadrul bugetului public național cu 38567,4 mii 

lei sau 14,9 % , impozite și taxe – 6441,8 mii lei sau 12,7 % , granturi capitale primite cu 9688,0 mii 

lei , dar și o scădere la alte venituri cu 90,4 mii lei (donații voluntare pentru cheltuieli capitale din 

surse externe pentru instituțiile bugetare – 2077,7 mii lei și donații voluntare pentru cheltuieli capitale 

din surse interne pentru instituțiile bugetare - 45,6 mii lei).                                                

      La situația din 30 iunie 2022 soldul  mijloacelor bugetare constituie - 76210,4 mii lei , dintre 

care: a unităților administrativ – teritoriale de nivelul I - 47862,8 mii lei și  28347,6 mii lei nivelul II. 

                                      

Șef Direcție Finanțe                                         Tatiana STRUC 


