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D E C I Z I E  nr.1-4 

                                                                                                                                                        

din 29 martie 2019 

Cu privire la aprobarea executării 

bugetului raional pe anul 2018 

În baza art.43 şi art.53 ale Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.28 al Legii Republicii 

Moldova privind finanţele publice nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.47 al Legii privind finanțele publice si responsabilități bugetar-fiscale nr.181 din 

25.07.2014,  Consiliul raional Şoldăneşti  D E C I D E: 

 

I.Se ia act de informaţie raportul prezentat de către şeful Direcţiei  finanţe, dl Iu. Prisacari, privind executarea bugetului raional şi mersul executării 

bugetelor satelor, comunelor şi oraşului pe anul 2018. 

II.Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2018 la venituri în sumă de 93112,3 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 91824,6 mii 

lei cu un excedent de 1287,7 mii lei ( conform anexelor nr.1-4). 

III.Sefii direcțiilor, secțiilor, conducătorii instituţiilor bugetare, finanţate din bugetul raional vor întreprinde măsuri în vederea optimizării cheltuielilor 

bugetare, asigurării integrităţii bunurilor materiale, neadmiterii datoriilor debitoare şi creditoare. 

IV.Direcția finanțe (dl Iu.Prisacari): 

4.1.Să asigure finanțarea cheltuielilor stringente ale instituțiilor publice, întreținute din bugetul raional din încasările reale ale veniturilor în bugetul 

respectiv; 

4.2.În scopul încheierii anului bugetar 2019 cu un buget echilibrat va înainta propuneri de rectificare a bugetului raional atît la venituri, cît și la 

cheltuieli, în dependență de necesități.  

V.Se recomandă consiliilor locale, primăriilor satelor (comunelor), orașului Șoldănești să asigure: 

5.1.Întreprinderea măsurilor eficiente în teritoriul subordonat întru diminuarea restanțelor admise și în scopul colectării în termenele stabilite a 

impozitelor și taxelor locale, aprobate în bugetele locale pentru anul 2019; 
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5.2.Analiza factorilor care au influențat la admiterea datoriilor creditoare și înaintarea propunerilor către consiliile locale în vederea achitării acestora 

din contul soldurilor mijloacelor financiare la conturi, precum și a veniturilor încasate suplimentar; 

5.3.Înaintarea consiliilor locale propuneri de rectificare a bugetului pe toate sursele în dependență de necesități în scopul încheierii anului bugetar 

2019 cu un buget echilibrat; 

5.4.Să prezinte spre aprobare consiliilor locale rapoartele privind executarea bugetelor proprii pe anul 2018. 

   VI.Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie Președintelui raionului 

 

  

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                A.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                              L.Vidraşco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

                                                                                                                                la Decizia Consiliului raional Soldăneşti 

                                                                                                                   nr.       din  21 martie  2019 

 

Executarea veniturilor bugetului raionului Şoldăneşti pe 12 luni ale anului  2018 

 

Nr.

d/o 

Tipuri de venituri Aprobat 2018 Precizat pe 

12 luni 

Executat 

12 luni 

Devieri 

( +; - ) 

% 

executat 

1 Impozit pe venitul  reținut din salariu 8711,5 8711,5 9442,9 +731,4 108,4 

2 Impozit pe venit persoanelor fizice 464,7 458,4 426,1 -32,3 92,9 

3 Impozit .aferent operaț.imobiliare - 4,5 33,4 +28,9 7,4ori 

4 Impozit funciar 3950,7 3942,6 3628,1 -314,5 92,0 

5 Impozit pe bunurile imobile 738,6 750,9 833,7 +82,8 111,0 

6 Taxa pentru folosirea drumurilor - - - - - 

7 Taxa pentru resursele naturale 17,0 17,0 95,1 +78,1 5,6ori 

8 Impozitul privat 0,2 0,4 2,7 +2,3 6,7ori 

9 Impozite și taxe pe marfuri și serviccii 3523,0 3532,0 3425,7 -106,3 97,0 

10 Alte venituri din proprietate 17,4 17,4 34,4 +17,0 1,97ori 

11 Amenzi şi sancţiuni administrative 12,6 12,6 5,6 -7,0 44,4 

12 Mijloace colectate 3208,8 3412,0 2460,8 -951,2 72,1 

13 Taxa la cumpărarea valutei străine 50,0 50,0 54,1 +4,1 108,2 

14 Total venituri proprii 20694,5 20909,3 20442,6 -466,7 97,8 

15 Transferuri curente  137596,2 138597,1 137775,6 -821,5 99,4 

16 Transf.între comp.bug.stat și bug.UAT 1523,5 991,6 912,3 -79,3 92,0 

17 Granturi,donații - 9746,1 2061,4 -7684,7 21,1 

18 Transferuri capitale - 5793,7 2487,8 -3305,9 42,9 

19 Total general venituri 159814,2 176037,8 163679,7 -12358,1 93,0 
 



                                                                                                                                                                                                                                              Anexa nr.2 

                                                                                                                                                                                                                              la Decizia Consiliului raional 

Şoldăneşti 

                                                                                                                                                                                                                 nr. din  21 martie  2019 
Executarea veniturilor pe 12 luni  ale anului   2018  pe tipuri  de bugete 

Nr.d

/o 

Tipuri de venituri Executat 

pe  12 luni 

2018 

Inclusiv 

Bugetul raional Bugetele satelor,oraşului 

Aprobat 

2018 

Precizat  

12 luni 

Executat  

12 luni 

% executat Aprobat 

2018 

Precizat  

12luni 

Executat  

 12 luni 

%  

execut 

1 Impozit pe venit reținut salar 9442,9 3391,8 3391,8 3586,5 105,7 5319,7 5319,7 5856,4 110,0 

2 Imp.pe venit persoanelor 

fizice 

426,1 130,0 125,3 121,4 96,9 334,7 333,1 304,7 91,5 

3 Imp.aferent operaț.imobiliar 33,4 - 4,4 5,2 118,2 - 0,1 28,2 282ori 

4 Impozitul funciar 3628,1 - - - - 3950,7 3942,6 3628,1 92,0 

5 Imp.pe bunuri imobile 833,7 - - - - 738,6 750,9 833,7 111,0 

6 Taxa pentru folos. 

drumurilor 

- - - - - - - - - 

7 Taxa pentru  resurse naturale 95,1 17,0 17,0 95,1 5,6ori - - - - 

8 Impoz.privat 2,7 - - - - 0,2 0,4 2,7 6,7ori 

9 Impoz. și taxe pe marfuri și 

ser 

3425,7 - - - - 3523,0 3532,0 3425,7 97,0 

10 Alte venituri din proprietate 34,4 1,0 1,4 0,4 28,6 16,4 16,0 34,0 2,12ori 

11 Amenzi şi sancţiuni 

administr. 

5,6 10,0 10,0 5,6 56,0 2,6 2,6 - - 

12 Mijloace colectate 2460,8 776,1 756,1 775,5 102,6 2432,7 2655,9 1685,3 63,5 

13 Taxa la cumpăr.valutei str 54,1 50,0 50,0 54,1 108,2 - - - - 

14 Total venituri proprii,m/c 20442,6 4375,9 4356,0 4643,8 106,6 16318,6 16553,3 15798,8 95,4 

15 Transferuri curente 137775,6 87263,4 88237,6 87556,2 99,2 50332,8 50359,5 50219,4 99,7 

16 Trans.între comp.bug stat și 

U 

912,3 1523,5 991,6 912,3 92,0 - - - - 

17 Granturi,donații.  2061,4 - - - - - 9746,1 2061,4 21,1 

18 Transferuri capitale 2487,8 - - - - - 5793,7 2487,8 42,9 

 Total general venituri 163679,7 93162,8 93585,2 93112,3 99,5 66651,4 82452,6 70567,4 85,6 



 

                                                                                                                                 Anexa nr.3 

la Decizia Consiliului raional Şoldăneşti 

                                                                                                                                              nr.       din  21 martie  2019 

Executarea cheltuielilor bugetului raionului Şoldăneşti pe 12 luni ale anului 2018 

                                                                                                                                                                         mii lei 

 

Nr. 

d/o 

 

Tipuri de cheltuieli 

 

Cod 

F1 –F2 

 

Aprobat 

2018 

 

Precizat       

12 luni 

2018 

 

Executat 

12 luni 

 

Devieri 

( +,-) 

 

% 

executat 

1 Servicii de stat cu destinatie general 01 22401,5 23539,7 20584,6 -2955,1 87,4 
Inc.    Autoritati legislative si executive  0111 18975,0 20747,3 18532,6 -2214,7 89,3 

     Servicii bugetar -fiscale 0112 1600,0 1644,6 1278,8 -365,8 77,7 

    Alte servicii generale(deservirea) 0133 456,2 572,8 490,8 -82,0 85,6 

    Alte servicii de stat(fond de rezerv) 0169 1143,0 347,7 102,0 -245,7 29,3 

     Serviciul dator.intern.(dob.credit)  0171 227,3 227,3 180,4 -46,9 79,3 

2 Apararea nationala 0259 183,7 399,2 346,4 -52,8 86,7 

3 Ordinea publică și securitatea națională 03 761,5 834,2 832,4 -1,8 99,7 

Inc. Poliție 

Serviciul de pompieri și salvatori 

0311 

0321 

- 

761,5 

3,0 

831,2 

3,0 

829,4 

- 

-1,8 

100,0 

99,7 

4 Servicii in domeniul economiei 04 12803,9 14560,6 13298,1 -1262,5 91,3 

Inc.   Servicii generale si economice 0411 89,6 -82 -348,0 -266,0 - 

    Alte servicii economice generale 0419 469,0 485,0 410,1 -74,9 84,5 

    Alte servicii in domen. agriculturii 0429 440,0 447,4 362,6 -84,8 81,0 

   Petrol și gaze naturale   0432 - 101,1 100,9 -0,2 20,0 

     Construcții 0443 380,0 392,3 310,5 -81,8 79,1 

     Transport rutier 0451 11425,3 13216,8 12462,0 -754,8 94,2 

5 Gospodaria de locuinte si serv.comun. 06 2336,4 24088,3 10736,3 -13352,0 44,5 

Inc.   Dezvoltarea comunala si amenagar. 0620 1350,4 3655,4 2930,0 -725,3 80,1 

   Aprovizionarea cu apa 0630 85,2 6703,2 3225,3 -3477,9 48,1 

   Iluminarea stazilor 0640 900,8 13729,7 4580,9 -9148,8 33,3 



6 Ocrotirea sanatatii 07 - 1678,7 1663,2 -15,5 99,0 

     Servicii de sanatate publica 0740  1110,2 1096,2 -14,0 98,7 

 Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății    0769 - 568,5 567,0 -1,5 99,7 

7 Cultura,sport ,tineret,culte 08 9577,8 12223,7 9850,6 -2373,1 80,5 

Inc.          Sevicii de sport si cultura fizica 0812 919,8 1060,7 893,3 -167,4 84,2 

          Servicii pentru tineret 0813 340,3 384,7 275,6 -109,1 71,6 

         Servicii in domeniul culturii 0820 8027,7 9633,6 7873,6 -1760,0 81,7 

        Servicii tele-radio si presa 0832 - 95,9 95,9 - - 

        Servicii legate de culte 0840 - 481,9 407,4 -74,5 84,5 

        Servicii in domeniul culturii ,sport.  

       Servicii de odihnă 

0861 

0811 

290,0 

- 

292,3 

274,6 

167,4 

137,4 

-124,9 

-137,2 

57,2 

50,0 

8. Invatamintul 09 96760,9 102095,0 94852,9 -7242,1 92,9 

Inc.          Educatie timpurie 0911 30568,8 34052,7 29098,4 -4954,3 85,4 

          Invatamint primar 0912 1372,6 1793,8 1713,0 -80,8 95,4 

          Invatamint gimnazial 0921 29327,7 34327,3 33520,0 -807,3 97,6 

          Invatamint liceal 0922 27979,6 24345,2 23412,0 -933,2 96,1 

          Invatamint extrascolar 0950 5282,2 5327,4 5054,2 -273,2 94,8 

         Servicii afiliate invatamintului 0960 1330,0 1355,0 1277,4 -77,6 94,2 

         Administrare in domen. invatam. 0989 900,0 893,6 777,9 -115,7 87,0 

9 Protectie sociala 10 13691,7 15276,2 13667,8 -1608,4 89,4 

Inc.     Protectie in caz de incap.de munca 1012 8012,4 8484,6 7640,0 -844,6 90,0 

     Protectie a familiei si a copilului 1040 2887,9 3482,9 2989,4 -493,5 85,8 

     Protectie impotrivaexcluziu.sociale 1070 1573,5 1399,6 1382,3 -17,3 98,7 

     Administrare in domen. prot.social        1091 782,3 859,5 732,8 -126,7 85,2 

     Alte servicii de protectie sociala 1099 435,6 790,0 663,7 -126,3 84,0 

 Protecție în domen.asigurării cu locuințe 1060 - 41 41,0 - 100 

 Protecție persoanelor în etate 1020  218,6 218,6 - 100 

 Deficit,Excedent (-,+)  +1296,8 -18657,9 -2152,6 - - 

        

 Total pe raion  158517,4 194695,7 165832,3 -28863,4 85,2 
 

 



 

                                                                                                             
   Anexa nr.4 

la Decizia Consiliului raional Şoldăneşti 

nr.       din  21 martie  2019 
Executarea cheltuielilor pe 12 luni ale anului  2018  pe tipuri  de bugete                                    

                                                                                                                                                                                                   mii lei 

 

 

Nr 

d/o 

 

 

Tipuri de cheltuieli 

 

 

Gru-

pa  

  

 

Executat 

12 luni 

2018 

Inclusiv 

Bugetul raional Bugetele satelor,oraşului 

 

Aprobat 

     2018 

 

Precizat  

    2018 

 

 

Executat  

12 luni 

 

% 

exec

utat 

 

Aprobat 

2018     

 

Pecizat  

    2018 

 

Executat 

12 luni 

  

 % 

 executat 

1. Servicii de stat cu destinatie general 01 20584,6 4655,8 4613,5 3827,6 82,9 17745,7 18926,3 16757 88,5 

    Autoritati legislative si executive  0111 18532,6 1872,3 2016,8 1877,6 93 17102,7 18730,5 16655 88,9 

     Servicii bugetar -fiscale 0112 1278,8 1600,0 1644,6 1278,8 77,7 - - - - 

    Alte servicii generale(deservirea) 0133 490,8 456,2 572,9 490,8 85,6 - - - - 

    Alte servicii de stat(fond de rezerv) 0169 102 500,0 151,9 - - 643,0 195,8 102,0 52,0 

     Serviciul dator.intern.(dob.credit)  0171 180,4 227,3 227,3 180,4 79,3 - - - - 

2. Apararea nationala 0259 346,4 150,0 365 333,4 91,3 33,7 34,2 12,9 37,7 

3. Ordinea publica si secur. nationala 03 832,4 - 34,7 33,1 95,3 761,5 799,5 799,5 100 

 Poliție 

Serviciul de pompieri si salvatori 

0311 

0321 

3,0 

829,4 

- 

- 

- 

34,7 

- 

33,1 

95,3 - 

761,5 

3 

796,5 

3 

796,5 

100 

100 

4. Servicii in domeniul economiei 04 13298,1 7812,1 8078,9 7627,0 94,4 4991,8 6481,6 5671,0 87,4 

    Servicii generale si economice 0411 -348 - 10 7,1 71 89,6 -92 -355  

    Alte servicii economice generale 0419 410,1 469,0 485 410,1 84,5 -    

    Alte servicii in domen. agriculturii 0429 362,6 440,0 447,4 362,6 81 -    

 Petrol și gaze naturale 0432 100,9 - 21,1 21,0 100 - 80 79,8 99,9 

     Constructii 0443 310,5 380,0 392,3 310,5 79,1 - - - - 

     Transport rutier 0451 12462 6523,1 6723,1 6515,7 96,9 4902,2 6493,6 5946,2 91,5 

            

5. Gospodaria de loc. si serv.comun. 06 10736,3 - 24 24 100 2336,4 24064,3 10712,3 44,5 

   Dezvoltarea comunala si amenag 0620 2930,1 - 24 24 100 1350,4 3631,4 2906,1 80,0 



   Aprovizionarea cu apa 0630 3225,3 - - - - 85,2 6703,1 3225,3 48,1 

   Iluminarea stazilor 0640 4580,9 - - - - 900,8 13729,8 4580,9 33,3 

            

6. Ocrotirea sanatatii 07 1663,2 - 1641,3 1639,8 99,9 - 37,4 23,4 62,5 

     Servicii de sanatate publica 0740 1096,2 - 1072,8 1072,7 99,9 - 37,4 23,4 62,5 

 Alte servicii în domen.ocrot.sănătăți 0769 567,0 - 568,5 567,0 100 - - - - 

7. Cultura,sport ,tineret,culte 08 9850,6 1124,0 1960 1613,9 82,3 8453,8 10263,8 8236,6 80,2 

          Sevicii de sport si cultur fizica 

         Servicii de odihnă 

0812 

0811 

893,3 

137,4 

697,9 

- 

836,1 

- 

743,8 

- 

88,9 221,9 224,6 

274,6 

149,5 

137,4 

66,5 

50,0 

       

    Servicii pentru tineret 

0813 275,6 29,0 34 10 29,4 311,3 350,8 265,6 75,6 

         Servicii in domeniul culturii 0820 7873,6 107,1 499,2 454,4 91 7920,6 9134,3 7419,2 81,2 

        Servicii tele-radio si presa 0832 95,9 - 95,9 95,9 100 - - - - 

        Servicii legate de culte 0840 407,4 - 202,5 142,5 70,3 - 279,5 264,9 94,7 

        Servicii in domeniul culturii 

,sportului ,tineretului 

0861 167,4 290,0 292,4 167,4 57,2 - - - - 

8. Invatamintul 09 94852,9 64479,1 66809 64352,8  32281,8 35285,9 30500,1 86,4 

          Educatie timpurie 0911 29098,4 2285,9 2812 2476,2 88 28282,9 31240,6 26622,2 85,2 

          Invatamint primar 0912 1713,0 1372,6 1793,8 1713 95,4 - - -  

          Invatamint gimnazial 0921 33520 29327,7 34310,4 33503,2 97,6 - 16,8 16,8 100 

          Invatamint liceal 0922 23412 27979,6 24339,5 23406,2 96,1 - 5,8 5,8 100 

          Invatamint extrascolar 0950 5054,2 1283,3 1304,7 1198,9 91,8 3998,9 4022,6 3855,3 95,8 

         Servicii afiliate invatamintului 0960 1277,4 1330,0 1355 1277,4 94,2 -    

         Administrare in domen. invatam. 0989 777,9 900,0 893,6 777,9 87 -    

9. Protectie sociala 10 13667,8 13645,0 13934,4 12372,8 88,7 46,7 1341,8 1294,9 96,5 

     Protectie in caz de incap.de munca 1012 7640 8012,4 8484,6 7640,0 90 - - -  

     Protectie a familiei si a copilului 1040 2989,4 2887,9 3482,9 2989,4 85,8 - - -  

 Protecție în domen.asig.cu locuințe 1060 41,0 - 41 41 100 - - -  

     Protectie impotrivaexcluziu.sociale 1070 1382,3 1573,5 677,5 664,5 98 - 722,0 717,7 99,4 

     Administrare in domen. prot.social        1091 732,8 782,3 859,5 732,8 85,2 - - -  

     Alte servicii de protectie sociala 1099 663,7 388,9 388,9 305,1 78,4 46,7 401,2 358,6 89,4 

 Protecție persoanelor în etate 1020 218,6 - - - - - 218,6 218,6 100 

 Deficit,Excedent (-,+)   +1296.8 -3875,8 +1287,7  -    

 Total  165832,3 91866,0 97461 91824,6 94,2 66651,4 97234,7 74007,7 76,1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2018” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  

Proiectul a fost elaborat de către Direcţia Finanţe 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite  

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar –fiscale nr. 181/2014 

i art. 28 alin.(2), art. 30 al Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.. 

Finalităţile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în informarea Consiliului raional  despre rezultatul executării 

bugetului raional pe anul 2018 şi  factorii care au influenţat  la nevalorificarea mijloacelor planificate , la fel de a asigura 

transparenţa privind gestionarea şi utilizarea eficientă a resurselor bugetare de către instituţiile publice. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Principala prevedere a proiectului de decizie privind executarea bugetului raional pe anul 2018 constă în raportarea autorităţii 

representative ş i deliberative despre rezultatele executării bugetului raional pe perioada de gestiune. 

 4. Fundamentarea economico-financiară Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 

2018” nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.  

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului. În baza celor expuse şi în conformitate cu art. 32 din Legea nr.100/2017 cu privire la 

actele ș normative proiectul deciziei ”Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2018”, proiectul a fost avizat de către Direcţia 

Finanţe,  specialistul principal în problem juridice, secretarul Consiliului raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 



privind transparenţa procesului decizional,  proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului rational 

www.soldanesti.md    la directoriul Transparenţa decizională. 

 

Şef Direcţie Finanţe                        Iu.Prisăcari. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Raport 

privind rezultatele excutării bugetului 

raional Şoldăneşti  pe anul 2018 şi  

rezultatele  privind executarea bugetelor 

primăriilor satelor, comunelor şi oraşului 

Conform rezultatelor activităţilor desfăşurate în raion privind executarea bugetului pe anul 2018, bugetul  raionului  Şoldăneşti  în total  pe 

perioada menţionată a  fost executat în sumă de 163579,7 mii lei la partea de venituri şi  165832,3 mii lei  la partea  de  cheltuieli  cu un deficit în 

sumă de 2152,6 mii  lei . Îndeplinirea a constituit 93,0 şi 85,2 la sută respectiv la partea de venituri și partea de cheltuieli în  comparaţie cu 

prevederile precizate pe  perioada menţionată. La partea de venituri n-au fost încasate mijloace în sumă de 12358,1 mii lei, la partea de cheltuieli n-

au fost utilizați 28863,4 mii lei.    

http://www.soldanesti.md/


Pe parcursul anului de gestiune, bugetul raionului a fost corelat conform Legii bugetului de stat nr.289 din 15.12.2017 în sumă de 300,0 mii lei 

la primăria Fuzăuca la venituri cu transferuri capitale și la cheltuieli pentru iluminatul stradal. 

Bugetul raional în anul de referință a fost precizat cu 110,4 mii lei la transferuri speciale, inclusiv  41,0 mii lei ”Indemnizație pentru 

procurarea spațiului locativ pentru participanții la acțiunile de luptă din Afganistan” și 69,4 mii lei pentru ”Compensația la transport la persoanele 

cu dizabilități”. Totodată, Fondul local de susținere socială a populației a fost diminuat cu 531,9 mii lei de la suma aprobată de 1523,5 mii lei și a 

constituit 991,6 mii lei, care a fost distribuită în trei servicii sociale: serviciul suportul monetar 198,3 lei, serviciul sprijin familial 595,0 lei, serviciul 

asistenți personali 198,3 lei. 

Conform Hotărîrii Guvernului nr.400 din 25.04.2018”Cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 

2018” a fost precizat planul la venituri și cheltuieli la bugetul local de nivelul I cu suma de 1291,5 mii lei, inclusiv primăria Climăuții de Jos 342,0 mii 

lei, primăria Alcedar 229,1 mii lei, primăria Poiana 440,0 mii lei, primăria Salcia 280,4 mii lei. 

           Pe perioada raportată  planul precizat  la  impozite şi  plăţi proprii a  constituit 20909,3 mii  lei, s-a  executat  20442,6 mii  lei  sau  97,8 

la  sută, nefiind încasaţi 466,7 mii lei.  Conform prevederilor bugetare precizate, în structura veniturilor proprii cea mai mare parte o are 

impozitului pe venit din salariu în mărime de 8711,5 mii lei sau 41,7 la sută, urmat de impozitul funciar în mărime de 3942,6 mii lei sau 18,9%, 

impozite și taxe pe mărfuri și servicii 3532,0 mii lei sau 16,9% , mijloacele colectate în sumă de 3412,0 mii lei sau 16,3 la sută. În total aceste patru 

impozite constituie 93,7 la sută din volumul total al veniturilor proprii, însă, conform datelor executării, dacă impozitul pe venit din salariu a fost 

supraîmplinit cu 731,4 mii lei, atunci la impozitul funciar, impozitele și taxele pe mărfuri și servicii și mijloacele colectate nu s-au încasat 314,5 mii 

lei, 106,3 mii lei și 951,2 mii lei respectiv.  

              Din  suma  totală executată a părţii  de  venit    56,9 la  sută  sau 93112,3 mii  lei  sînt veniturile   bugetului  raional, cares-au acumulat 

la nivel de 99,5%. Partea  de  venit  executată a  bugetului raional  este constituită din transferuri  bugetare în volum de 88468,5 mii lei sau  95,0 la  

sută, 5,0% sau 4643,8 mii lei fiind încasările veniturilor proprii. Partea primăriilor  în  volumul  total  executat al  veniturilor  este   respectiv  de 

43,1 la  sută   sau constituie 70567,4 mii  lei, nivelul executării constituind 85,6 procente  din  suma  precizată pe  perioada  dată . Din  suma  

indicată, transferurile constituie 77,6 la  sută  sau 54768,6 mii  lei,  iar  veniturile  şi  incasările  proprii respectiv 22,4 la sută sau 15798,8 mii lei.  



              La venituri proprii bugetul raional a fost executat la nivel de 106,6 la sută, iar bugetul primăriilor – la nivel de 95,4 la sută faţă de 

prevederile precizate. 

                            Din numărul total de 23 de primării, majoritatea nu au împlinit  planul la veniturile proprii. La un nivel scăzut s-a înregistrat 

acumularea veniturilor proprii la primăriile: Găuzeni 81,3%, Răspopeni 81,5%, Climăuții de Jos 81,7%, Cușmirca 82,2%, Poiana 83,8% ș.a..  La 

cel mai înalt nivel s-a aflat acumularea veniturilor proprii la primăriile Rogojeni 134,6%, Șipca 117,3%, Chipeșca 108,3%, Alcedar 108,0%, 

Dobrușa și Șestaci cîte 100,7%.  

               Comparativ cu situația din 1 ianuarie 2018 restanţa la impozite şi plăţi s-a majorat cu 59,4 mii lei şi a constituit 412,0 mii lei. 

              Executarea  părţii  de cheltuieli  s-a efectuat  reeşind  din  posibilităţile create în  urma executării  părţii  de  venituri . Astfel ,  pe 

perioada anului 2018, din  bugetul  raionului s-au  efectuat  cheltuieli  în  volum total de 165832,3 mii lei , ceea ce constituie 85,2 la sută din 

prevederile  planului precizat pe perioada de gestiune. Totodată, au fost precizate cheltuielile spre majorare la implementarea proiectelor 

”Aprovizionarea cu apă și canalizare” în sumă de 6703,2 mii lei, s-a executat 3225,3 mii lei sau 48,1%,  iluminarea stradală  s-au precizat  13729,7 

mii lei, s-au executat 4580,9 mii lei sau 33,4%.  

                            Din cheltuielile prioritare au fost plătite integral  fondurile salariale preconizate şi fondurile de stimulare  în sumă de 74043,9 mii lei 

,efectuate transferuri la bugetul asigurărilor sociale 15907,5 mii lei şi asigurarea medicală obligatorie 3323,0 mii lei, achitate servicii 23310,3 mii lei, 

reparaţii capitale a clădirilor instituţiilor bugetare 9374,9 mii lei. S-au efectuat cheltuieli pentru alimentație în sumă de 8398,0 mii lei. Aceasta a 

constituit în mediu cîte 20,96 lei pentru un copil în zi din contul bugetului și a mijloacelor speciale în grădiniţe şi 9,45 lei în şcoli  contra normativelor 

medii respective de 24,25 şi 9,47 lei. 

              În perioada raportată din   bugetul  raionului în total au fost întreţinute  174 instituţii  bugetare  cu   un  efectiv mediu de 1720,4 unităţi 

statale . Salariul mediu lunar al unei unităţi  a constituit 3587 lei, inclusiv pe ramurile de bază :  

- serviciul de stat      -  3962lei , 

- învăţămînt              -  3767 lei, 

- cultura                     -  2241 lei, 



-  asistenţa socială      -  2864 lei.  
 

          Din  suma  totală executată a părţii  de  cheltuieli    55,4 la  sută  sau 91824,6 mii  lei  sînt cheltuielile bugetului  raional, care s-au 

îndeplinit la nivel de 94,2%. Partea primăriilor  în  volumul  total  executat al  cheltuielilor bugetului raionului  este   respectiv  de 44,6 la  sută   sau 

constituie 74007,7 mii  lei , nivelul îndeplinirii constituind 76,1 procente  din  suma  precizată pe  perioada  dată.  

              Cea mai mare pondere de cheltuieli , 70,1 la sută , în suma totală executată a  bugetului raional o are ramura învăţămîntului sau 64352,8 mii 

lei, urmată de protecția socială 13,5% sau 12372,8 mii lei, servicii în domeniul economiei 8,3% sau 7627,0 mii lei şi  serviciul de stat 4,2 % sau 3827,6 

mii lei. 

              Din ramurile de bază ale bugetului raional cel mai slab  executată  a fost ramura Cultura, sport, tineret, culte 82,3 la sută din prevederile 

precizate, urmată de Serviciile de stat cu destinație generală cu 82,9 la sută. Cele mai favorizate au fost restul cheltuielilor de ordin social, unde 

executarea a constituit în mediu 95,1%. 

     La situaţia din 1 ianuare 2019, datorii debitoare cu termen expirat nu s-au înregistrat.  La aceeaşi situație datoriile creditoare cu termenul 

expirat s-au înrejustrat în sumă de 12,0 mii lei, fiind în descreștere cu perioada analogică a anului trecut cu 507,8 mii lei și aparținînd totalmente 

primăriei Răspopeni cu FEE. 

              Reeșind din cele expuse se constată, că în perioada raportată, activitatea financiară a autorităţilor publice locale de ambele niveluri cu unele 

rezerve a fost mobilizată întru executarea atribuţiilor funcţionale legate de  executarea pe deplin a prevederilor bugetare , a deciziilor şi  actelor  

normative respective. Urmează ca pe parcursul anului curent de intensificat lucru în domeniu, folosind toate rezervele expuse.   

 


