
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILI{JL RAIONAL BASARABEASCA
MD-6702, or. Basarabeasaa, str. I(. Marx, 55

tel/fax (297) 2-20-Sg, (297) 2-20-5i E-rrrail: co4siliul@basarabea

DECIZIE
PEruEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 25 august 2020 nr.04101
Cu privire la executarea bugetului
raional pe semestrul I al anului 2020

ExaminAnd raportul cu privire la executarea bugetului raional
Basarabeasca pe semestrul I al a3ului 2020, prezentat de cdtre qeful adjunct alDirecliei finanle, precum qi ludrile de cuvdnt in dezbateri, Consiliul raional
constatd cd activitatea administraliei publice raionale a fost orientatd spre
asigurarea executdrii prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020,a altor
acte legislative qi normative in domeniu.

Bugetul raional Basarabeasca a fost aprobat de cdtre Consiliul raional pe
anul2020 in sumd de 66494,7 mii lei la veniiuri qi in sumd de 67g94,7 mii lei lacheltuieli, fiind balansat cu suma de 1400,0 mii iei din soldul disponibil formatin urma executdrii bugetului pe anul 20Ig.

Pe parcursul perioadei de gestiune
acumulat in sumd de 35751,2 mii lei, sau
precizat pe an in sumd de 67394,2 mii lei.

venitul total al bugetului raional este
la nivel de 53r0o/o, conform planului

Transferurile s-au valorificat in proporfie de s3rgoh, ceea ce constituiesuma de 34053,5 mii lei, din care transferuri cu destinalie special6 de labugetul de stat in sumd de 25864,6 mii lei qi transferuri cu destinafie generald insumd de 818808 mii lei. ' '

Veniturile curente (frrd transferuri) pe perioada de referin{d alcdtuiesc
suma de 1697,8 mii lei sau la nivel de 40,0o/o. 

'
Analizand incasdrile veniturilor pe impozite gi taxe in bugetul raional s-aconstatat:
- Impozitul pe venit pe perioada de gestiune este acumulat in sum6 dell84'4 mii lei sau la nivel de 40,0o/o. conform planului precizatpe an in sum6

de 2 962,5 mii lei.
- Impozite gi taxe pe mdrfuri Ei servicii sunt incasate in sumd de 55,3 miilei, sau in mdsurd de 27 r7 o/o, conform planul ui precizat pe an in sumd de 200,0

mii lei.

- venituriie provenite din. alte activitdli pe perioada de gestiune suntexecutate in mirime de 458,0 mii lei sau la nivei de 4214 oh, 
"oniorm 

planuluiprecizaL pe an in sum6 de 1079,0 mii lei.
cheltuielile de casd ale bugetului raional pe perioada de gestiune suntexecutate in sumd de 34555,2 mii lei sau ra nivel ae so,o gzo.



Volumul de cheltuieli executat in
principale dupd cum urmeaz6:

bugetul raional sunt expuse pe codurile

-- cheltuielile de personal (cod 2 r r, 2r2) - 27s00,5 mii rei;
-- Plata mdrfurilor gi serviciilor (cod 2221- 3263,1mii leio inclusiv:
-- Reparalia drumurilor locale _ 1762,9 mii lei:
-- Prestalii de asisten{i sociala (cod 272) - rr74,5 mii tei;
-- Prestalii.sociare are angajatilor (cod zlz! - r09,9 mii rei;
-- Alte cheltuieli curente (cod 2g r ) * 3g,9 mii rei;
-- Active nefinanciare (cod 3) _ 2176,0 mii lei.
La finele perioadei de gestiune in bugetul raional au fost inregistratedatorii debitoare in mirime de 453,3 mii lei datorii creditoare in mdrime de4069,2 mii lei, inclusiv cheltuieli de person al_ 2991,6 mii lei.

Fondul de rezervd pe perioada de gestiune a fost executat cu suma de133'0 mii lei, fiind planul aprobatpentru anur 2020 _ 200,0 mii rei.
findnd cont de rezuh.atele executdrii bugetului pe semestrul I al anului2020 qi in conformitate cu art. 43 alin. (1) lit.i; ur Legii nr.43612006 privindadministralia pubricd locald (Mo nr. s)4s/20(i7 art.ilo1, art.28 alin. (3) alLegii nr' 39712003 privind finanleie publice locale (Mo nr. 24s-2s3/2003

art. 996), Consiliul raional Basarabeasca

DECIDB:
l ' Se ia act de raportul prezentat de cdtre geful adjunct al Direc{ieifinanfe' dna Maria Muniean .u privire la executarea bugetului raionalBasarabeasca pe semestrul I al anulu i 2020.

. .2' Se aprobd executarea bugetului raional pe semestrul I al anulu i 2020la venituri in sum6 de 35751,2 miilei, la cheltuieli in sumd de 34555,2 mii lei.
3 ' Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcindcomisiei consultative d; specialitate pentru economie, buget gi finan{e aConsiliului raional. :
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