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Cu privire la executarea bugetului
raional pe semestrul I al anului 2022

Examindnd raportul cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe
semestrul I al anului 2022, prezentat de cdtre geful adjunct al Direcliei finanfe,
precum gi 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 2022, a altor acte legislative gi normative in domeniu.

Bugetul raional Basarabeasca a fost aprobat de cdtre Consiliul raional pe anul
2022 in sumi de 71213,3 mii lei la venituri gi in sumi de 75052,2 mii lei la cheltuieli,
fiind balansat cu suma de 3838,9 mii lei din soldul disponibil format in urrna
executdrii bugetului pe anul 202L

Pe parcursul perioadei de gestiune venitul total al bugetului raional este
acumulat in sumd de 3884902 mii lei sau la nivel de 5lr3o/o, conform planului
precizat pe an in suma de 75758,8 mii lei.

Transferurile s-au valorificat in proporfie de 50r4oh, ceea ce constituie suma de
36333,7 mii lei, din care transferuri cu destinalie speciald de la bugetul de stat in
sumd de 28146,8 mii lei qi transferuri cu destinalie generald in sumd de 8186,9 mii
lei.

Veniturile curente (fbrd transferuri) pe perioadd de referinld alcdtuiesc suma de
25l5ri mii lei sau la nivel de 68150/o conform planului precizat.

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

- Impozitul pe venit pe perioada de gestiune este acumulat in sumd de 1855,9
mii lei sau la nivel de 73r7o/o, conform planului precizat pe an in sumd de 251700 mii
lei.

- Impozitele qi taxele pe mdrfuri gi servicii sunt incasate in sumd de 34,6 mii
lei sau in misurd de28r9oh, conform planului preclzatpe an in sumd de 12000 mii lei.

- Veniturile provenite din alte activitdli pe perioada de gestiune sunt executate
in mdrime de 62510 mii lei sau la nivel de 60,5 o/o, conform planului precizat pe an in
sumd de 1033,0 mii lei.' 

Cheltuielile de casd ale bugetului raional pe perioada de gestiune sunt executate
in sumd de 3582106 mii lei sau la nivel de 46,4 o/o.

Volumul de cheltuieli executat in busetul raional
principale dupd cum urmeazd:

1. Cheltuielile de personal (cod. 2lI,212) - 27856..8

este expus pe codurile

mii lei;



I

I

2.P\ata mdrfurilor gi serviciilor (cod.222) -347s,3 mii lei, inclusiv:
I- reiparatia drumurilor locale -24lr0mii lei.

a ni
3. Pqestafii de asisten{d sociald (cod. 272)- 1459,0 mii lei;
4. P{estatii sociale ale angaja{ilor (cod. 273) - lg!,9 mii lei;
5. Afte cheltuieli curente (cod 281) - 4217 mii lei;
6. Abtive nefinanciare (cod. 3) -2744,9 mii lei;
La $nele perioadei de'gestiune in bugetul raional au fost inregistrate datorii
re ip mdrime de 560'7 mii lei, datorii creditoare in mdrime de 5538,2 mii lei,
v ctleltuieli de personal - 47ggr7 mii lei.
ondtrl de rezervd pe perioada de gestiune a fost executat cu suma de 65,0 mii
rd planul aprobat pentru anul2022 - 200,0 mii lei.
lindnd cont de rezultatele executirii bugetului pe semestrul I al anului 2022 Si
forniitate cu art. 43 alin. (1) lit. b) din Legeanr'.436/2006 privind administralia

lo$a16 (uO nr. 32-35/2i007 art.II6), ai.28 alin. (3) dinLegea $.3g7/2003
firxanlele publice locale (MO nr.248-253/2003 art.996), Consiliul raional

2. Se aprobi executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2022 Ia
lei, la cheltuieli in sumi de 35821,6 mii lei.i inisumd de 38849,2 mii

iului raional Basarabeasca / erxese Vasile GARABA

rrul lConsiliului
I Bdsarabeasca Gheorghe LIVITCHI
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l l _1: $. ia act de raportul prezentatde cdtre geful adjunct al Direc{iei finante, dna

fr.YTl:T cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe semestrul I
ui 2022.
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