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DECIZIE
PEIUEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 24 septembrie 202L nr. 05/03

Cu privire la executarea bugetului
raional pe semestrul I al anului 2021

ExaminAnd raportul cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe
simestrul I al anului202I,prezentatde cdtre geful adjunct al Direcliei finan{e, pr""u-
qi ludrile de cuvAnt in dezbateri, Consiliul raional constatd cb activitatea
administraliei publice raionale a fost orientatd spre asigurareaexecutdrii prevederilor
Legii bugetului de stat pe anul 2021, a altor acte legislative qi normative in domeniu.

Bugetul raional Basarabeasca a fost aprobat de cbtre Consiliul raional pe anul
2021in sumd de 71089,2 mii lei la venituri gi in sumd de 72384,6 mii lei la cheltuieli,
fiind balansat cu suma de 1295,4 mii lei din solclul disponibil format in urma
executdrii bugetului pe anul 2020.

Pe parcursul perioadei de gestiune venitul total al bugetului raional este
acumulat in sumd de 35641,5 mii lei sau ia nivel cle 50,0%o, conform planului
precizat pe an in sumd de 71353,2 mii lei.

Transferurile s-au valorificat in proporfie de 5lr6yo, ceea ce constituie suma de
34124,1 mii lei, din care transferuri cu destina{ie speciala de la bugetul de stat in
sumi de 2564706 mii lei gi transferuri cu clestinalie generald in sumd de 8476,5 mii
tei. ' e

Veniturile curente (fdrd transferuri) pe perioadd de referinld alcdtuiesc suma de
1517,4 mii lei sau la nivel de 29,0o/o.

Analizdnd incasdrile veniturilor pe imp ozite gi taxe in bugetul raional s-a
constatat:

- Impozitul pe venit pe perioada de gestiune este acumulat in sumd de l000og
mii lei sau la nivel de 25r4o/o, conform planului precizatpe an in sumd de 394305 miilei. r

- Impozite gi taxe pe mdrfuri gi servicii sunt incasate in sum6 de 36,0 mii lei
sau in mdsurd de l4r4o/o, conform pianului precizatpe an in sumb de 250,0 mii lei.

- Veniturile provenite din alte activitdli pe perioada de gestiune sunt executate
?n mdrime de 48006 mii tei sau la nivel de 4614 o/o, conform planuluiprecizatpe an in
sumd de 1036,0 mii lei.

Cheltuielile de casd ale bugetului raional pe perioada de gestiune sunt executate
in sumd de 34125,7 mii lei sau la nivel de 46,8 o/o,

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

1 . cheltuielile de personal (cod. 2ll, 2lz) - zg434,g mii tei;



2. Plata mdrfurilor gi serviciilor (cod . 222) - 2lBt,Z mii lei, inclusiv:- reparalia drumurilor locale - 191,g mii lei.
3. Prestalii de asistenld sociard (cod. 272) - rs24,7 mii lei;
4. Prestalii_sociale ale angaja!ilor (cod. 273) - 143,0 mii lei;
5. Alte cheltuieli curente (cod 2g l) _ 3Z,g mii lei;
6. Active nefinanciare (cod. 3) - l7ggo9 mii lei;
La finele perioadei de gestiune in bugetul raional au fost inregistrate datorii

debitoare ?n m5rime de 537,8 mii leio datoriicreditoare in mdrim e de 4977,7 mii lei,inclusiv cheltuieli de person aL - 4592,6 mii lei.
Fondul de rczewd pe perioada de gestiune a fost executat cu suma de 199,0 miiIei, fiind planul aprobat pentru anul202i _ ZSO,0 mii lei.
tinand cont de rezultatele executdrii bugetului pe seme.strul I al anulu i 2021 qi

in conformitate cu_art. 43 alin. (1) 
1it. b) din Legea nr. 436/2006 privind adminis tratriapublicb 1oca16 (Mo nr. 32-35/2007 art.l16), ui. zg alin. (3) din Legea nr. 397/2003privind finan{ele publice locale (MO nr.248-253/2003 ait.996), Consiliul raional

Basarabeasca

1.

al anului

DECIDE:
Se ia act de raportul prezentat de citre geful adjunct al Direcliei finanle, dna

:u privire la executarea bugetului raionaiBasarab.ur.u pe semestrul I
2021.

2' Se aprobd executarea bugetului raional pe semestrul I al anulu i 2021 lavenituri in sumd de 3564105 mii lei, la cheltuieli in sum6 de 34125,7 mii lei.
3 ' Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcini Comisiei

consultative de specialitate pentru econbmie, buget qi finan1e a consiliului raional.

Preqedinte al gedinlei
Consiliului raional Basa
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