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DECIZIE
PEIIIEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 16 decembrie 202I nr.06102

Cu privire la executarea bugetului
raional pe 9luni ale anului202I

ExaminAnd raportul cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca
pe 9 luni ale anului 2021, prezentat de cdtre geful adjunct al Direcliei finanle,
precum qi ludrile de cuvdnt in dezbateri, Consiliul raional constatd cd, activitatea
administra{iei publice raionale a fost orientatd spre asigurarea execut6rii
prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 202I, a altor acte legislative qi
normative in domeniu.

Bugetul raional Basarabeasca a fost aprobat de cdtre Consiliui raional pe
anul 2021 in sumd de 71089,2 mii lei la veniiuri qi in sumd, de 72384,6 mii lei la
cheltuieli, fiind balansat cu suma de 1295,4 mii tei din soldul disponibil format in
urrna executdrii bugetului pe anul 2020.

Pe parcursul perioadei de gestiune venitul total
acumulat in sum6 de 47411,1 mii lei sau la nivel de
precizat pe an in suma de 71353,2 mii lei.

Transferurile s-au valorificat in proporfie de 68r4oh, ceea ce constituie suma
de 4522A1 mii lei, din care transferuri cu destina{ie speciaid de la bugetul de stat in
suma de 3391801 mii lei gi transferuri cu destinalie generald,insllma a. t1SOZ,0 mii
lei.

Veniturile curente (fbrd transferuri) pe perioadi de referinlai alcbtuiesc suma
de 2191,0 mii lei sau la nivel d,e 41,9o/o ronfoi* planului precizai.

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

- Impozitul pe venit pe perioada de gestiune este acumulat in sumd de 1513,1
mii lei sau la nivel de 38r4o/o, conform planului precizat pe an in sum6 de 3943,5
mii lei.

- Impozite qi taxe pe mdrfuri qi servicii sr,rnt incasate in sr-rmd rlc '20,S rnii lei,
sau in mbsurd de 28r2o/o, conform planului precizatpe an in sumd de 250,0 mii lei.

- Veniturile provenite din alte activitdli pe perioada de gestiune sunt executate
in mdrime de 60714 mii lei sau la nivel de 58,6 ;/o, confor- f,lunului precizat pe an
in surnd de 1036,0 mii lei.

Cheituielile de casd ale bugetului raional pe perioada rle gestiune sunt
executate in sumd de 46828 17 mii rei sau la nivel de 64,i o/o,

Volumul de cheltuieli executat in bugetul raional este expus pe codurile
principale dupd cum urmeaz6:

1. cheltuielile de personal (cod. 2rr, 2r2) - 37509,7 mii lei;

ale bugetr,rlui raional este
66 r{oh, cor-r{brm planului



2.Plata mdrfurilor qi serviciilor (cod .222) - 34L5,4 mii leio ircliisiv:
- repara\ia drumurilor locale - ll15,2mii lei.
3. Prestalii de asistenld socialE (cod. 272)-2147,5 mii lei;
4. PrestaJii sociale ale angaja\ilor (cod. 273) - 181,5 mii lei;
5. Alte cheltuieli curente (cod 281) - 60,8 mii lei;
6. Active nefinanciare (cod. 3) - 3492,1 mii lei;
La finele perioadei de gestiune in bugetul raional au fost irile'glistrate datorii

debitoare in mdrime de 578,6 mii lei, datorii creditoare in mirinr e de 4925,9 mii
lei, inclusiv cheltuieli de personal - 4278,5 mii lei.

Fondul de rezervd pe perioada de gestiune a fost executat cu suma de L99,0
mii lei, fiind planul aprobat pentru anul202I - 250,0 mii lei.

findnd cont de rezultatele executlrii bugetului pe 9 luni ale anului 2027 qi in
conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. b'), afi. 53 alin. (1) lit. h) qi i) din Legea nr.
43612006 privind administralia publicir 1oca16 (MO nr. 32-35/2007 qt.t.I l6), art.3I,
art.32 lit. 0, art.33 lit.o) din Legea nr.39712003 privind finan{ele publice locale
(MO nr.249-253/2003 art.996), art. 72 aIin. (2) din Legea nr. 18112014 finanlelor
publice Ei responsabilitefli bugetar-fiscale (MO nr.223-230/2014 art. SIg),
Consiliul raional Basarabeasca.

DECIDE:
1. Se ia act de raportul prezentat de cltre qeful adjunct al Direcliei finanle,

dna Maria Muntean cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe 9
luni ale anului 202I.

2. Se aprobd executarea bugetului raional pe 9 luni ale eLnului 2021 la
venituri in sumS de 474llrl mii lei, la cheltuieli in sumd de 46828,7 ruii iei.

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

4. Ptezenta decizie intrd in vigoare la data publicdrii in Registrul de Stat al
Actelor Locale, urmeazd, a fi adusd la cunoqtinla persoanelor cointeresate, precum qi
la cunogtinld publicd prin plasarea pe pagina oficiald a Corrsiliului raional:
www,bgsurubeascu.md,

Preqedintele gedinlei
Consiliului raional Basarabeasca k1 ry!?'Deq

i1e GARABA

Contrasemneazd:
S ecretarul Consiliului
raional Basarabaesca Gheorghe LIVITCHI

Maria IvIINTEAN
Coordonat:

$eful adjunct al Di


