
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx. 55

tel/fax Q97) 2-20-58, (297) 2-20-57 E-mail: consiliul@basarabeasc4.md

DECIZIE
PEIIIEHI,IE

a Consiliului Raional Basarabeasca
din 31 martie 2020 nr.02101

Cu privire la executarea bugetului provizoriu
raional Basarabeasca pe anul 2019

Analizdnd raportul cu privire la executarea bugetului provizoriu raional
Basarabeasca pe anul2019, prezentat de c6tre Eeful adjunct ai Direcliei finan1e,
dna Maria Muntean, Consiliul raional constatd cd activi tatea administraliei
publice raionale a fost orientatd spre asigurarea executdrii prevederilor Legii
bugetului de stat pe anul 2019, a altor acte legislative qi normaiive in domeniu.

Bugetul provizoriu raional Basarabeasca a fost pus in aplicare prin
dispozilia preqedintelui raionului nr.160 din 28 decemUiie zO18 in sum[ de
53645,9 mii lei la venituri 9i in sumi de 53645,9 mii lei la cheltuieli.

Pe parcursul perioadei de gestiune venitul total al bugetului raional este
acumulat in sumd de 61686,0 mii lei, fali de 66381,4 mii lei precizat sau la
nivel de 9219 o/o.

Transferurile s-au valorificat in proporfie de g2r6oh, ceea ce constituie
suma de 57522r7 mii lei, din care transferuri cu destinalie speciald de la bugetul
de stat 42934,3 mii lei, planul fiind d,e 44563,g mii lei.

Veniturile curente (frrd transferuri) pe perioada de referinld alcdtuiesc
suma de 4163,3 mii lei sau la nivel de 97,3oh.

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

- Impozitul pe venit pe perioada de gestiune este acumulat in sumd de
3051,7 mii lei sau la nivel de 101,3 %o.

- Impozitele Ei taxele pe mdrfuri gi servicii sunt incasate in sumd de 132.2
mii lei sau la nivel de 132,2 o/o.

- Acumularea veniturilor colectate sunt executate in mdrime de 951.5 mii
lei sau la nivel de l0l,8o/o;

- Alte venituri - 27 19 mii lei. .r
Cheltuielile de casd ale bugetului provizoriu raional pe perioada cle

gestiune sunt executate in sumd de 6214114 mii lei sau la nivel de 91,6 o/o.

Volumul de cheltuieli executat in bugetul provizoriu raional este expus pe
codurile principale dupd cum urmeazd:

- repara\ia drumurilor locale (cod222500) _ 1334,,4 mii lei;
- cheltuieli de personal (cod zrr,2r2) - 42770,s mii lei;
- plata mdrfurilor qi serviciilor (cod 222) - s494,4 mii rei;
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- subsidii (cod 25) - 70,5 mii lei;
- prestalii de asistenld socialS (cod 272) - 2472,9 mii lei;
- prestalii sociale aIe angajatorilor (cod273) - 455,8 mii lei;
- alte cheltuieli curente (cod 281) - 23,3 mii lei;
- active nefinanciare (cod 3) - 9529,6 mii lei.
La finele perioadei de gestiune in bugetul raional au fost inregistrate

datorii debitoare in mdrime de 1088,2 mii lei, datorii creditoare in m[rime de
7353,9 mii lei, inclusiv cheltuieli de personal - 6583,9 mii lei.

Fondul de rezervS pe perioada de gestiune a fost executat cu suma de
196,2 mii lei, fiind planul aprobat pentru anul 2019 - 200,0 mii lei.

Jindnd cont de rezultatele executirii bugetului provizoriu raional pentru
anul2019, in conformitate cu prevederile art. 43 alin. (l) lit. b'), art. 53 alin. (l)
lit. h) qi lit. i) din Legea nr.43612006 privind administralia public6 localS (MO
nr.32-35/2007 art. 116),art,I3 alin. (3), art.31 alin. (3), art.32lit.0, art.33 lit.
o) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanlele publice locale (MO
nr. 248-253/2003 art, 996), art.73 alin. (3) din Legea nr. 181 din 25.07.2014
privind finanlele publice Ei responsabilitdlii bugetar fiscale (MO nr. 223-
2.30/2014 art. 519), Consiliul raional Basarabeasca

DECIDE:
l. Se ia act de raportul prezentat de cdtre geful adjunct al Direcliei finanfe,

dna Maria Muntean cu privire la executarea bugetului provizoriu raional
Basarabeasca pe anul 2019.

2. Se aprobd executarea bugetului raional pentru anul 2019 la venituri in
sumd de 61686,0 mii lei qi la cheltuieli in sumd de 62141,4 mii lei.

3. Se stabilegte, in bugetul paional, soldul disponibil de mijloace bdneqti in
m[rime de 1415,9 mii lei, constituit la situalia din 01.01.2020, in urma
executdrii bugetului pe anul 2019, care va fi folosit la acoperirea deficitului
bugetar pentru anul 2020.

4. PreEedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr Puqcari, in calitatea sa de
administrator de buget, va"asigura acoperirea integrald a deficitului bugetar pe
anul 2020 qi va intreprinde in conformitate cu prevederile legislaliei bugetare,
toate mdsurile necesare pentru menlinerea echilibrului bugetar pe paroursul
anului de gestiune.

5. Controlul asupra executirii prezentei deaizii se pune in sarcinb Comisiei
consultative de specialitate pentru economie, buget gi finanle.

6. Prezenta decizie intrd in vigoare la data adoptdrii qi urmeazd a fi adusd la
cunoqtinld publicS prin plasarea pe pagina oficiald a Consiliului raional:
www.basarabeasca.md.

Pregedinte al gedinlei
Consiliului raional Ba i/ t{kt*6u hsile GARABA

Contrasemneazd:
Secretar interimar
Consiliului raional
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