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DECIZIE
PEIIIE}{I4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 20 decembrie 2019 nr. 03/03

Cu privire la executarea bugetului
provizoriu raional pe 9 luni ale anului 20lg

Examindnd informalia cu privire la punerea in aplicare a bugetului provozoriu
raional pentru anul 2019, precum $i raportul cu privire la executarea bugetului
provizoriu raional Basarabeasca pe anul 2Q79, prezentate de cdtre qeful adjunct al
Direc{iei finanle, dna Maria Muntean, Consiliul raional constatd cd activitatea
administraliei publice raionale a fost orientatd spre asigurarea executirii
prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019, a altor acte legislative qi
normative in domeniu.

Bugetul provizoriu raional Basarabeasca a fost pus in aplicare prin dispozilia
pregedintelui raionului nr.160 din 28 decembrie 2018, avAnd suma de 53645,9 mii
lei la venituri gi in sumd de 53645,9 mii lei la cheltuieli.

Pe parcursul perioadei de gestiune venitul total al bugetului raional este
acumulat in sumd de 41308,1 mii lei sau la nivel de 68.9%o.

Transferurile s-au valorificat in propo4ie de 6819o , ceea ce constituie suma
de 38321,1 mii lei, din care transferuri cu destinalie speciald de la bugetul de stat
29180,2 mii lei qi transferuri"cu destina{ie generald 9787,7 mii tei.

Veniturile curente (frrd transferuri) pe perioadd de referenld alcdtuiesc suma
de 2987,0 mii lei sau la nivel de 74,1o/o.

Anahzltnd incasdrile veniturilor pe impozite qi taxe in bugetul raional s-a
constatat:

- Impozitul pe venit pe perioada de gestiune este acumulat in sumd de 2307,0
mii lei sau la nivel de 74,1o/o.

- Impozite qi taxe pe mdrfuri qi servicii sunt incasate in sumd de 62,4 mii lei
sau in mdsurd de 62,4 o/o. *

Alte venituri pe perioada de gestiune sdnt executate in mSrime de 680,0
mii lei sau la nivel de 58,5 %o.

Cheltuielile de casd ale bugetului provizoriu raional pe perioada de gestiune
sunt executate in sumd de 42007 12 mii lei sau la nivel de 68,5 %o.

Volumul de cheltuieli executat in bugetul provizoriu raional sunt expuse pe
codurile principale dupi cum urmeaz6:

- reparalia drumurilor locale - 80214 mii lei;
- cheltuielile de personal (cod 2 Il, 2IZ) - 3lg34,S mii tei;
- plata mdrfurilor gi serviciilor (cod 222) - 4129,8 mii lei;
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- prestalii de asistenld sociald (cod 272) - 1627,t mii tei;
- prestalii sociale ale angajatorilor (cod 273) - 416,6 mii lei;
- active nefinanciare (cod 3) -3828,1 mii lei;
- alte cheltuieli curente (cod 281) - 899,7 mii lei.
La finele perioadei de gestiune in bugetul provizoriu raional au fost

inregistrate datorii debitoare in mdrime de 203,5 mii lei, datorii creclitoare in
mSrime de 430600 mii lei, inclusiv cheltuieli de personal - 281303 mii lei.

Fondul de rezewd pe perioada de gestiune a fost executat cu suma de 196,2
mii lei, planul aprobat pentru anul2019 fiind de - 200,0 mii lei.

linOnd cont de rezultatele executdrii bugetului provizoriu raional pe 9 luni ale
anului 2019 qi in conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. b) al Legii nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administra{ia publica locald, &ft, 28 alin. (3) al Legii nr.
397-){V din 16 octombrie 2003 privind finanlele publice locale, Consiliul raional
Basarabeasca,

DECIDE:
1. Se ia act de bugetul provizoriu raional Basarabeasca pentru anul 2019, pus

in aplicare prin dispozilia preqedintelui raionului Basarabeasca nr. 160 din 28
decembrie 2018.

2. Se ia act de raportul prezentat de cdtre geful adjunct al Direcfiei finanle,
dna Maria Muntean cu privire la executarea bugetului provizoriu raional
Basarabeasca pe 9 luni ale anului 2019.

3. Se aprobd executarea bugetului provizoriu raional pe 9 luni ale anului
2019 la venituri in sumd de 4l308ol mii lei, la cheltuieli in sum6 de 42007,2 mii
lei.

4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcind Comisiei
consultative de specialitate a Consiliului raional pentru economie, buget gi finanle.

5. Prezenta decizie intrd in vigoare la data adoptdrii gi urmeaz d a fr adusd la
cunoqtinld public6.

Preqedinte al qedinlei
Consiliului raional Basarabeasca tr %c e,C<.q Vasile GARARA
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