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Proiect

DECIZIE nr. 4/___
din „26” iulie 2018

„Cu privire la raportul de executare a bugetului raional
pentru primul semestru al anului 2018”
Examinând raportul privind executarea bugetului raionului pentru 6 luni de activitate în anul
2018, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. 2 lit. (c) al Legii nr. 181 din 25.07.2014 cu privire la
finanţele publice și responsabilității bugetar-fiscale, art.29 alin.3 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003
privind finanțele publice locale, având în vedere avizul pozitiv al comisiei consultative pentru
economie, buget şi finanţe în temeiul art. 43 (1) lit. b) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se aprobă raportul Direcţiei Finanţe privind executarea bugetului pentru semestrul I 2018 la
partea de venituri în sumă de 63888,6 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 60243,1 mii lei,
conform prevederilor anexei, parte integrată a prezentei decizii.
2. Executorii de buget vor întreprinde acțiunile ce se impun pentru:
- asigurarea îndeplinirii integrale a planurilor de venituri şi cheltuieli aprobate în buget;
- asigurarea îndeplinirii calitative a modificărilor aprobate atât la partea de venituri cât și la partea de
cheltuieli conform Legislației în vigoare;
- neadmiterea de formare a datoriilor creditoare şi debitoare cu termen expirat, conform Legii finanțelor
publice datoriile creditoare ale instituțiilor bugetare vor fi achitate din contul și în limita alocațiilor
aprobate pe anul în curs.
3. Direcția Finanțe:
- va efectua cu rolul de ”administrator de buget” modificările necesare în cadrul sistemului
informațional al Ministerului Finanțelor, în funcție de necesitățile de facto a raionului;
- va monitoriza, în limita competențelor, executarea bugetului raional informând Președintele raionului
despre eventuale situații de neexecutare sau executare necompletă a bugetului, pentru întreprinderea
acțiunilor de prevenire a neexecutărilor de buget.
4. Se recomandă Inspectoratului Fiscal, serviciile de colectare a impozitelor să asigure lichidarea
restanţelor la buget şi încasarea integrală a plăţilor curente.
5. Controlul îndeplinirii prevederilor deciziei se pune pe seama Preşedintelui raionului d-na
Diana Manoli.
6. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința persoanelor vizate și intră în vigoare la data
publicării pe site-ul oficial al consiliului raional www.telenesti.md și/sau site-ul www.actelocale.md .
Preşedinte de şedinţă
Secretarul Consulului raional

_________________
Sergiu Lazăr

Anexă la
Decizia nr. 4/ din 26.07.18
Raport
privind executarea bugetului Unității Administrativ-Teritoriale de nivelul II
pentru perioada I semestru al anului 2018
Bugetul raional pentru anul 2018 a fost aprobat inițial la venituri în valoare de 143423,5
mii lei, la cheltuieli în sumă de 143423,5 mii lei. În perioada primului semestru al anului 2018
indicatorii bugetari au fost modificați prin deciziile Consiliului raional din soldul disponibil cât
șic onform H.G. nr.385 din 25.04.2018 urmare a modificărilor operate, indicatorii bugetari au
constituit:
-

La venituri 143744,9 mii lei
La cheltuieli 148156,3 mii lei

Deficitul bugetar al planului apare în urma repartizării soldului dispobibil în sumă de 4411,4 mii
lei.
Tabelul nr.1
Executarea bugetului raional pe I semestru al anului 2018
(mii lei)
Executat față de plan
precizat
Indicatori
Aprobat
Precizat
Executat
Suma
%
1

Venituri
Cheltuieli
Deficit

2

143423,5
143423,5

3

143744,9
148156,3
-4411,4

4

63888,6
60243,1
3645,5

5=4-3

-79856,3
-87913,2
8056,9

6=4/3*100

44,4
40,7
-82,6

Conform datelor Raportului privind executarea bugetului raional pe perioada de gestiune,
veniturile însumează 63888,6 mii lei. Comparativ cu indicatorii precizați, veniturile încasate
constituie 44,4% din suma anuală.
Până la finele anului rămâne de a fi realizat 79856,3 mii lei, dintre care 76698,5 mii lei
sunt transferuri de la bugetul de stat și doar 3157,8 mii lei – venituri proprii.
Partea de cheltuieli a fost realizată în sumă de 60243,1 mii lei, ceea ce constituie 40,7%
din planul precizat. Până la finele anului rămân de a fi realizate cheltuieli în sumă de 87913,2
mii lei, conform planului precizat anual.
La compartimentul realizării bugetului s-a format un execedent în sumă de 3645,5 mii lei, dintre
venituri și cheltuieli.
Executarea bugetului pe tipuri de impozite colectate în perioada de gestiune diferă de la
un tip la altul, așa ca:
-

Impozitul pe venit reținut din salariul persoanelor fizice însumează 2183,5 mii lei,
executat față de precizat la 51,6%, acesta constiuie 3,4 la sută din totalul veniturilor
executate.

-

Alte taxe pentru mărfuri și servicii constituie 93,7 mii lei, procentul executării fiind
de 43,2 la sută, ponderea impozitului dat în bugetul raional fiind de 0,14%

În componenta impozitului dat sunt incluse:
- Taxa pentru apă
- Taxa pentru extragerea mineralelor utile
- Taxa pentru lemnul eliberat pe picior
- Taxe și plăți administrative au fost încasate 19,4 mii lei, procentul executării față de
planul precizat constituie 43,2.
- Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare au fost
încasate 608,2 mii lei, procentul executării față de plan constituie 40,4 la sută.
În componența impozitului dat sunt incluse:
-

-

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public

Amenzi și sancțiuni contravenționale fiind încasate 4,8 mii lei, executarea față de
planul precizat constituie 9,5%. În componența amenzilor date sunt incluse:
- Amenzi și sanțcțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul II
- Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier
Venituri neidentificate în sumă de 12,8 mii lei (venituri incorect transferate).
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Total executarea bugetului la partea de venituri pentru primul semestru anul 2018 fără
transferuri de la bugetul de stat sunt executate în sumă de 2922,4 mii lei, față de planul precizat
anual executarea constituie 48,1%. Ponderea din total buget constituie 4,6%.
Ponderea principală în totalul resurselor bugetului raional revin transferurilor bugetului
de stat direcționate bugetului raional și constituie 60966,2 mii lei față de planul anual precizat,
executarea fiind realizată la nivel de 44,3 la sută. Ponderea din total buget constituie 95,4%.
Transferurile de la bugetul de stat sunt divizate în următoarele tipuri:
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat pentru
învățământ au fost executate în sumă de 41178,1 mii lei (planul fiind de de 97053,5 mii lei),
procentul executării constituie 42,4 la sută

Transferuri curente primite cu destinație specială pentru asigurare și asistența
socială au fost executate în sumă de 1286,5 mii lei (planul fiind de de 3826,2 mii lei), procentul
executării constituie 33,6 la sută
Transferuri curente primite cu destinație specială pentru școli sportive au fost
executate în sumă de 896,1 mii lei (planul fiind de de 1960,9 mii lei), procentul executării
constituie 45,7 la sută
Transferui curente primite pentru infrastructura drumurilor au fost executate în
sumă de 3600,5 mii lei (planul fiind de de 9638,7 mii lei), procentul executării constituie 37,4
la sută
Transferui curente primite cu destinație generală au fost executate în sumă de
13786,1 mii lei (planul fiinde de 22976,8 mii lei), procentul executării constituie 60,0 la sută
Transferuri primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile de nivelul II au
fost executate în sumă de 117,8 mii lei (planul fiinde de 2107,5 mii lei), procentul executării
constituie 5,6 la sută
În componenta transferurilor date sunt incluse:
-

-

Transferuri pentru fondul republican de susținere a populației, planul precizat fiinde
de 1989,7 mii lei, la perioada de gestiune încasări la bugetul local nu au fost
înregistrate
Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului, planul
precizat fiin de 117,8 mii lei, executat fiind 117,8 mii lei.

Transferurile cu destinație specială sunt executate de bugetul de stat doar la solicitarea
cheltuielilor în Sistemul Informațional al Ministerului Finanțelor.
Transferurile cu destinație generală sunt transferate de la un buget la altul conform
planului lunar, de aici rezultă că transferurile generale sunt executate la nivel de 60,0% din suma
planului anual precizat, iar transferurile cu destinație specială avem o executare de 42,4%,
33,6%, 45,7% și 37,4%.
Tabelul nr.2
Executarea veniturilor bugetului raional al I semestru în anii 2016-2018
(mii lei)
Indicatori
1

Precizat
pe an
Executat
Devieri
Procentul
executării

2016

Anii
2017

2018

2

3

4

126627,9 133922,0 143744,9
65559,1
61068,8

57754,2
-76167,8

63888,6
-79856,4

51,8

43,1

44,4

Devieri 2018-2017
(+/-)
%
5=4-3

6=4/3*100

2018-2016
(+/-)
%
7=4-2

8=4/2*100

9822,9

107,3

17117,0

113,5

6134,4
x

110,6
x

-1670,5
x

97,5
x

x

x

x

x

Analiza datelor din tabel denotă că veniturile executate în I semestru al anului 2018 față
de perioada similară a anului 2017 relevă o tendință de creștere cu 6134,4 mii lei mai mult, ce
constituie 110,6%. Planul precizat depășește planul perioadei precedente cu 9822,9 mii lei, ce
constituie 107,3%.

În comparație cu anul 2016 al aceeași perioade denotă că planul precizat s-a majorat cu
171117,0 mii lei, pe când încasarea veniturilor s-a diminuat cu 1670,5 mii lei. Cauza principală
fiind neâncasarea în anul 2018 al veniturilor din fondul de susținere a populației.

