
DECIZIE
PEIUEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca
din25 martie 2021 B'vs\'v'r 

nr. 0ll01
Cu privire la executarea bugdului
raional Basarabeasca pe,unil 2020

Analizdnd raportul cu privire la executarea bugeturui raional Basarabeasca peanul 2020, ptezentat de caft; qeful adjunct ut oir.r1[i finanle, dna Maria Muntean,consiliul raional constatd cd activitatea administraliei publice raionale a fost orientatdspre asigurarea execut[rii prevederilor Legii uug"t rui de stat pe anul 2020,a altoracte legislative qi normativJin domeniu.
Pe parcursul perioadei de gestiune venitul total ar bugetului raional este

;:;tr:)^:in 
sumd de 67633,4 mii tei, rap de 6e702,7 miir"i pr"?irat sau ra niver de

Transferurile s-au valorificat in proporfie de ggr2o/orceea ce constituie suma de64284'6 mii lei, din care transferuri_r, o.rtinafie speciald o. iu bugetul de stat48470,8-m.ii lei, planul fiind de 49410,5 mii lei. '
veniturile curente (frrdtransferuri) pe perioada de referinld alcdtuiesc suma de3348,8 mii lei sau la nivei de 79o/o.
Analizdnd incasdrile veniturilor

constatat:
pe impozite gi taxe in bugetul raional s_a

- Impozitul pe venit pe perioada de gestiune este acumulat in sumS de 2322,4mii lei sau la nivel d,e 7gr4 o/o.

- rmpozitele gi taxele pe marfuri qi servicii sunt incasate in sumd d,e 16212 miilei sau la nivel de gl,l yr.
- Acumularea veniturilor colectate sunt executate in mdrime de g34,6 mii lei saula nivel de 80,9 o/o;

- Alte venituri _29,6 mii lei.
cheltuielile de casd ale bugetului raional pe perioada de gestiune au fostexecutate in sumd de 6g096,4 miilei sau tu r,irr.i-i e 95,3 %o.

o.,rril:tfflriili:ffi*,executat in bugetul raional este expus pe codurle
- repararia drumurilor locale (r:9. 222500) - 2420,r mii tei;- cheltuietife f personal (.gd. 2tI,2IZ1l 4fU21,8 mii lei;- plata mdrfurilor gi serviciilor.(coi 2; _'6332,6mii rei;- subsidii (cod. 25) _ ttt,g mii lei:
- presta{ii de asistenld sociard (cod. 272) - 2g32,zmii rei;- prestalii sociare ale angajar-l:: 1coa. zlzj - zzl,smii lei;- alre cheltuieli curente 1.o0. 2g1) _ ggirnii f.i,/ - active nefinanciare (cod. 3) -g's47,s'-ii-i"i.



- active nefinanciare (cod. 3) -9547,8 mii lei.
La finele perioadei de gestiune in bugetul raional au fost inregistrate datorii

debitoare ?n mdrime de 88302 mii lei, datorii creditoare in mdrime de 4125,6 mii lei,
inclusiv cheltuieli de personal-3472,7 mii lei.

Fondul de rezervd pe perioada de gestiune a fost executat cu suma de 199,5
mii lei, fiind planul aprobat pentru anul2020 - 200,0 mii lei.

finAnd cont de rezultatele exesut6rii bugetului raional pentru anul 2020, in
conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. bi), art. 53 alin. (1) lit. h) Ei i) din
Legea nr. 43612006 privind administralia publicd locald (MO nr. 32-35/2007 art.
116), art.l3 alin. (3), art.31 alin. (3), art. 32 Iit. D, art.33 lit. o) din Legea nr.
39712003 privind finanJele publice locaie (MO nr. 248-253/2003 art. 996), aft.73
alin. (3) din Legea nr. 18Il20l4 privind finanlele publice gi responsabilitdlii bugetar
fiscale (MO nr. 223-230/2014 qrt. 519), Consiliul raional Basarabeasca.

DECIDE:
1. Se ia act de raportul prezentat de cdtre qeful adjunct al Direcliei finanfe, dna

Maria Muntean cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pentru anul
2020.

2. Se aprobd executarea bugetului raional pentru anul 2020 la rrenituri in sumd
de 67633,4 mii lei qi la cheltuieli in sumd de 6809604 mii lei.

3. Se stabileqte, in bugetul raional, soldul disponibil de mijloace bdnegti in
mdrime de 95312 mii lei, constituit la situalia din 01.01 .2021, in urma executdrii
bugetului pe anul 2020, care urmeazd a fi folosit in mod obligatoriu la acoperirea
defi citului bugetar pentru anul 2021 .

4. PreEedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr Puqcari, in calitatea sa de
administrator de buget, va asigura acoperirea integral6, a deficitului bugetar pe anul
2021 qi va intreprinde in conformitate cu prevederile legislafiei bugetare, toate
masurile necesare pentru menfinerea echilibrului bugetar pe parcursul anului de
gestiune.

5. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcind Comisiei
consultative de specialitate pentru economie, buget qi finanfe.

6. Prezenta decizie intrd in vigoare la data publicdrii in Registrul de Stat al
Actelor Locale Ei urmeazd a fi. adusd la cunoqtinld public6, prin plasarea pe pagina
oficiald a Consiliului raional: www.basarabeasca.md.

Preqedinte al qedinlei
Consiliului raional ile GARABA

Contrasemneazd:
Secretar interimar
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