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DECIZIE
PEIUEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca
din 14 decembrie 2022

nr.05/02
Cu privire la executarea bugetului
raional pe 9 luni ale anulu i1,OZZ

Examinand 
lufollul cu privire la executarea bugetului raional Basarabeascape 9 luni ale anului 2022, prezentat de cdtre geful idjunct al Directiei finanfe,precum gi ludrile de cuv6nt in dezbateri, Consiliul raional constata cd activ itateaadministraliei publice raionale a fost orientata spre asigurarea execut6riiprevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022, ; altor icte legislative ginormative in domeniu.

Bugetul raional Basarabeu.:t_u u fost aprobat de cdtre consiliul raional peanul 2022 in sumd de 712113 mii lei la veniiuri qi in sumd de 7505 2r2 miitei lacheltuieli, fiind balansat cu suma cle 383809 mii lei din soldul disponibil format inurma executdrii bugetului pe anul Z\ZL
Pe parcursul perioadei de gestiune venitul total al bugetului raional esteacumulat in sumd de 53432,0 mii lei, sau la nivel de 7005 o/o, conform planuluiprecizatpe an in sumd de 75g43,2 mii lei.
Transferurile s-au valorificat in proporfie de 6grlohrceea ce constituie sumade 49846'0 mii lei, din care transferuri cu'aestinalie speciald de la bugetul de stat in

il:u 
de 38930,2 mii lei qi transferuri cu destinafie generald in sumd de l09l5og mii
veniturile curente (fbrd trllsferuri) pe perioada de referinld alc6tuiesc sumade 3586,0 mii lei sau la nivel de 97,7o/o,"rir"" planului precizat.
Analizdnd incasdrile veniturilor pe imp oit" $i ta;e in bugetul raional s-aconstatat:
- Impozitul pe venit pe perioada de gestiune este acumulat in sumd. de 26g116

ilil ,t 
sau la nivei de r06,so/u conform ph";l"i; rccizatpe an in sumd de 367000

- Impozitele gi taxele pe mdrfuri qi servicii sunt incasate in sumd de 7417 miiIei sau in mdsura de 62,2 o/o, conform pianulu i fr""irrtpe an in suma de 120,0 miiIei.
- veniturile provenite din alte. activitdli pe perioada de gestiune sunt executatein mirime de 829,8 mii lei sau la nivel oe so"s ;/o, conform planului preciz at pe anin sumd de 1033,0 mii lei.
cheltuielile de cas5 ale bugetului raional pe perioada de gestiune suntexecutate in sumd de 507g7,5 mii lei sau la niver de 65.g %o.



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

1. Cheltuielile de personal (cod. 2II,2I2) - 37114,0 mii lei;
2.Plata mdrfurilor pi serviciilor (cod.222) - 6418,8 mii leio inclusiv:
- reparalia drumurilor locale - 204816 mii lei;
3. Presta{ii de asistentd socialb (cod. 272) - 2581,0 mii lei;
4. Prestalii sociale ale angaja\ilor (cod. 273) - 24001 mii lei;
5. Alte cheltuieli curente (cod 281) - 4218 mii lei;
6. Active nefinanciare (cod. 3) - 4339,5 mii lei.
La finele perioadei de gestiune in bugetr"rl raional au fost inregistrate datorii

debitoare in mdrime cle 560,5 mii lei, datorii creditoare in mdrime de 4761,6 mii
lei, inclusiv cheltuieli de personal - 4341,8 mii lei.

Fondul de rezervd pe perioada de gestiune a fost executat in sumd de 11605

mii lei, fiind planul aprobat pentru anul2022 - 200,0 mii lei.

tindnd cont de rezultatele executdrii bugetului pe 9 luni ale anului 2022 qi in
conformitate cu art, 43 alin. (1) lit. b) din I-egea nr, 43612006 privind administralia
publicd localS (MO nr. 32-35/2007 art,I16), art.28 alin, (3) din Legea nr.39712003
privind finan{ele publice locale (MO nr.24B-253/2003 art.996), Consiliul raional
Basarabeasca

DtrCIDE:
1. Se ia act de raportul prezenlat de cdtre geful adjunct al Direcliei finanle,

dna Maria Muntean cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe 9
iuni ale anului 2022.

2. Se aprobd executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2022 Ia
venituri in sumd de 5343200 mii lei, la cheltuieli ?n sumd de 5078705 mii lei.

3. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcind Comisiei
consr-rltative de specialitate pentru economie, buget gi finanle a Consilir-rlui raional.

4.Prezenta decizie intrS in vigoare Ia data publicdrii in Registrul de Stat al
Actelor Locale qi urmeazd a fi adusi la cunoEtinld publicd prin intermediul paginei
oficiale a Consiliului raional: www.basarabeasca.md.
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