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                                                                                                                    PROIECT                          

                                                        DECIZIE  nr. 4/ 

      din  05 noiembrie 2020 

  

        „Cu privire la raportul de executare a bugetului raional 

                 pentru primul semestru al anului 2020” 

 

         Examinând raportul privind executarea bugetului raional pentru 6 luni de 

activitate în anul 2020, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. 2 lit. c) al Legii nr. 

181/2014 cu privire la finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale, art.29 alin.3 

al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, având în vedere avizul comisiei 

consultative pentru economie, buget și finanțe în temeiul art. 43 (1) lit. b) al Legii 

nr.436/2006 privind Administrația publică locală, Consiliul raional. 

                                                    Decizie: 

1. Se aprobă raportul Direcției Finanțe privind executarea bugetului pentru 

semestrul I 2020 la partea de venituri în sumă de 88101.2 mii/lei și la partea de 

cheltuieli în sumă de  80 166,3 mii/lei  conform prevederilor raportului, parte integrală 

a prezentei decizii. 

2. Executorii de buget vor întreprinde acțiunile ce se impun pentru: 

- asigurarea îndepliniri integrale a planurilor de venituri și cheltuieli aprobate în buget; 

- asigurarea îndeplinirii calitative a modificărilor aprobate atât la parte de venituri cât 

și la partea de cheltuieli confirm Legislației în vigoare; 

- neadmiterea de formare a datoriilor creditoare și 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 factor 

a raionului; 

  - va monitoriza, în limita competențelor, executarea bugetului raional informând 

Președintele raionului despre eventualele situații de neexecutate sau executare 

necompletă a bugetului, pentru îndeplinirea acțiunilor de prevenire a neexecutărilor de 

buget. 

        4. Se recomandă Inspectoratului Fiscal, serviciile de colectare a impozitelor să 

asigure lichidarea restantelor la buget și încasarea integrală a plăților curente. 
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       5. Controlul îndeplinirii prevederilor deciziei se pune pe seama Președintelui 

raionului.  

       6. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se 

publică pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ ”Monitorul de 

Telenești” şi intră în vigoare la data includerii în Registru de stat al actelor locale.          

 

Președinte de ședință                                                       

                                                    

Secretarul interimar al Consiliului raional                       Vasilii Bulat              

 

 

 

 
 

 

RAPORT 

privind executarea bugetului  raional  UAT de nivelul II Telenești 

pe perioada I semestru 2020 

Pentru anul 2020 partea de venituri a bugetului raional a fost aprobat în sumă totală de 

188226,2 mii lei. Ținând cont de precizările bugetului pe parcursul anului planul la veniturile 

inițiale au fost majorate cu 2408,1 mii lei și constituie, la perioada de gestiune 190634,3 mii lei.  

Precizările s-au efectuat în următoarele compartimente: 

1 . Prin deciziile Consiliului raional au fost majorat bugetul cu 903.8 mii lei  

Donațiile voluntare cu 903,8 mii lei, inclusiv: 

-  330,0 mii lei (donații voluntare pentru prevenirea si combaterea virusului COVID-19) 

- 28.8mii lei(donatii voluntare pentru procurarea echipamentului sportiv) 

- 45.0mii lei(donatii voluntare pentru procurarea mijloace fixe) 

- 500.0mii lei(donatii voluntare pentru renovarea memorialului) 

2. Prin corelarea bugetului raional cu bugetul de stat s-au efctuat mai multe schimbări, în 

totlamente s-a majorat cu 1504.3 mii lei.  

- s-au majorat transferurile cu destinatie speciala pentru asistența socială cu 196.7 mii lei   

164.7 mii lei (achitarea imdemnizației pentru copii adoptați sub tutelă/curatelă) 32.0 mii lei 

(pentru achitarea indemnizatiilor unice angajaților infectați cu COVID-19 în timpul exercitării 

atribuțiilor de serviciu) 

- s-au majorat transferurile curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat su bugetele 

localede nivelul II cu 210.0mii lei 

- s-au majorat transferurile primite cu destinatie specialaintre intre  institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul II cu 1707.0 mii lei (în scopul instituirii a 64.5 unități 

suplimentare de asistenti personali, pentru perioada 01.06.2020-31.12.2020. 

- s-au majorat cu 101.1 mii lei alte transferuri curente cu destinație specială pentru achitarea 

titlului executoriu de compensație a valorii bunurilor confiscate în urma represiunilor politice 



- s-au micsorat transferurile cu destinatie speciala penrtu invatamint cu 710.5 mii lei (suma data, 

a fost transmisa de la nivelul II a institutiei „gradinita Bogzesti„ nivelul I  primaria Bogzești) 

Raport privind executarea bugetului la partea de venituri 
mii lei 

 

 

Denumirea 

Executa

t I sem.  

2019 

2020 

Aprobat Precizat Executat 

I sem. 
Executat față de 

precizat 

Executat anul 

curent față de 

Devieri 

(+/-) 

în % Devieri 

(+/-) 

în % 

Total venituri 78312.0 188226.2 190634.3 88101.2 -102533.1 46.2 9789.2 112.5 

Impozitul pe venit 

persoane fizice 

2505,5 2894,5 2894,5 1249,3 -1645,2 43,2 -1256,2 49,9 

Alte taxe pentru 

mărfuri și servicii 

91,9 234,5 234.5 

 

84.4 -150.1 36.0 -7.5 91.8 

 Venituri din 

vânzarea mărfuri-
lor si serviciilor 

823.6 1243.6 1243.6 513.3 -730.3 41.3 -310.3 62.3 

Donații voluntare - 40,0 943.8 372.7 -571.1 39.5 _- 372.7 

Transferuri 74891.0 183813.6 185317.9 85881.5 -99436.4 46.3 11990.5 114.7 

 

În perioada de gestiune partea de venituri a bugetului raional este executată în mărime de 

88101,2 mii lei ceea ce constituie 46,2% față de planul anual precizat. 

 În semestrul I al anului 2020 încasările veniturilor s-au majorat cu 9789,2 mii lei sau 

circa 112.5 % comparativ cu perioada similară a anului 2019. Separat pe fiecare impozit situația 

este în felul următor: 

 Impozitul pe venit persoanelor fizice fiind executat în mărime de 1249.3mii lei. În anul 

precedent încasarea venitului dat a constituit 2505.5 mii lei, deci încasarea impozitului 

dat a perioadei de gestiune a anului 2020 cu anul 2019 s-a micșorat cu 1256,2 mii lei. 

Micșorarea dată se datorează faptului că începând cu 1 ianuarie 2020 cotele defalcărilor 

de la impozitul pe venitul persoanelor fizice au fost modificate în vederea asigurării și 

extinderii autonomiei locale, unitățile administrativ-teritoriale de nivelul, cu excepția 

orașelor – reședință de raion, venitul colectat din teritoriu urmează a fi defalcat 100 % în 

unitatea administrativ - teritorială de nivelul I. La bugetu raional vin defalcările în 

mărime de 25 % doar din volumul total colectat pe teritoriul orașelor-reședință de raion. 

 Impozite si  taxe pentru mărfuri și servicii au fost încasate 84.4 mii lei ce constituie 

36.0% față de planul anual precizat - 234.5mii lei, comparativ cu perioada similară a 

anului precedent venitul dat a fost încasat in suma de 91.9 mii lei deci s-a micșorat cu 7,5 

mii lei. În compartimentul dat sunt incluse așa taxe ca; 

- Taxe pentru apa care s-au acumulat in suma de 38.6mii lei, comparativ cu perioada 

similară a anului precedent venitul dat a fost încasat în sumă de 11.3 mii lei, deci s-a 

majorat cu 27.3 mii lei 

- Taxa pentru extragerea mineralelor utile, planul precizat constituie 170.0mii lei executat 

45.1mii lei procentul executării fiind 26.5 la suta, anul precedent executatul a constituit 

80.6mii lei cu 35.5mii lei mai mult fata de anul 2020. 

 Venituri din vânzarea mărfurilor si serviciilor comparativ cu perioada similară a anului 

precedent venitul dat s-a micșorat cu310.3 mii lei. Planul precizat constituie 1243.6mii 

lei, încasat 513.3 mii lei. În componenta venitului dat sunt incluse; - Taxa la cumpărarea 



valutei planul precizat - 47.0 mii lei, executat 22.6mii lei,executarea anului precedent 

constituie 24.1 mii lei 

 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată - precizat - 844.7mii lei, executat 357.8 mii 

lei ce constituie 42.4%, față de perioada similară unde au fost încasate 634.9 mii lei, 

încasările din 2020 s-au micșorat cu277.1 mii lei. În compartimentul dat în planul anual 

au fost incluse și achitarea foilor de odihnă de la cele două tabere  pentru copii care în 

anul 2020 n-au activat. 

- Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public-precizat 351.9mii lei, executat 

133.0mii lei ,executarea fata de plan constituie 37.8% 

- Donații voluntare in perioada de gestiune planul precizat constituie 943.8mii lei executat 

doar 372.7mii lei , procentul executării fiind 39.5 la suta în perioada similară a anului 

precedent venitul dat nu se regăsește.  Din cele 372.7 mii lei au fost încasate mijloace de 

343,9 mii lei ca donații voluntare pentru prevenirea și combaterea virusului Covid-19. 

 Transferurile precizate la situația din 30.06.2020 constituie 185317.9mii lei executat 

85881.5mii lei ce constituie 46.3% din suma precizata anuala. 

Evoluția executării veniturilor pe perioada I semestru 2020 

mii lei 

 

Din contextul diagramei este vizibil nu numai evoluția veniturilor încasate în anul 2020 

comparativ cu anul 2019 ci și ponderea lor din total buget raional după cum urmează; 

- Impozitul pe venit - 1.4% din totalul veniturilor  bugetului raional 

- Impozitul și taxe pe mărfuri si servicii - 01.% 

- Veniturile din vânzarea mărfurilor si serviciilor - 0.6% 

- Donațiile voluntare - 0.4% 

- Transferurile de la bugetul de stat - 97.5% 

CHELTUIELILE bugetului raional în 2020 a fost precizat de la suma aprobata de 

188226.2 mii lei la 191994.1 mii lei, astfel planul fiind majorat cu 3767.9 mii lei. Comparativ cu 

precizarea veniturilor anuale partea de cheltuieli este mai majoră cu 1359.8 mii lei, deci deficitul 

bugetar la situația din 30.06.2020 constituie cheltuielile alocate din soldul disponibil prin 

deciziile consiliului raional. 

74891.0

0.0

823.6

91.9

2505.5

78312.0

85881.5

372.7

513.3

84.4

1249.3

88101.2

Transferuri

Donații voluntare

Venituri din vînzarea mărfurilor și 

serviciilor

Alte taxe pentru mărfuri și servicii

Impozitul de venit pers. fizice

Total venituri

Executat I semestru 2020

Executat I semestru 2019



În semestru I 2020 cheltuielile executate au constituit 80166.3 mii lei, reprezentând o 

diminuare cu 102.9 mii lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Cauza principală a 

diferenței dintre cheltuielile efectuate în I semestru a anului 2020 cu cele din I semestru 2019 

fiind sistat procesul educațional începând cu luna martie.  

În aspect economic cheltuielile si activele nefinanciare ale bugetului raional au evaluat 

după cum urmează 

Structura cheltuielilor pe categorii economice 

Mii lei 

 

Cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor executate în mărime de 76,1% constituie 

cheltuielile de personal ale direcțiilor si secțiilor, instituțiilor Consiliului raional. Pentru anul 

2020 la acest capitol de cheltuieli, planul anual  precizat este de 126063.5 mii lei, executarea 

fiind de  60965.5 mii lei sau în mărime de 48.4% din suma precizată. Conform raportului FD-50 

”Raport operativ privind statele si efectivul de personal din instituțiile bugetare„  în mediu pentru 

anul 2020 pe instituțiile finanțate din bugetul raional s-au executat 1258.6 unități din 1328.3 

precizate. 

Bunuri și servicii 

Cheltuielile pentru bunuri și servicii pentru anul de gestiune sunt precizate în sumă de 

26922.4 mii lei sau 14.2% din cheltuielile totale. De facto au fost executate cheltuieli în sumă de 

11373.8 mii lei ori 42.2% din suma cheltuielilor anual precizate la capitolul dat. Cota 

preponderentă din acest capitol de cheltuieli le deține serviciul de reparații curente suma 

executata constituie 8568.9 mii lei, urmată de serviciile pentru energia electrică în sumă de 

736.3mii lei gaze în sumă de 609.9 mii lei servicii informaționale - 301.9 mii lei. 

SUBSIDIILE 

Pentru subsidii acordate instituțiilor publice au fost prevăzute mijloace în sumă de 1063.4 mii 

lei. Pe perioada de raportare au fost executate cheltuieli în sumă de 601.1 mii lei, ceea ce 

constituie 56.6% din planul anual precizat.  Ponderea subsidiilor din total buget constituie 0.7%. 

Denumirea categorii 

economice 

Executat  Ponderea 

(% față 

de 

cheltuieli 

total) 

Plan 

precizat 

Executat Devieri % 

executării 

CHELTUIELI ȘI 

ACTIVE 

NEFINANCIARE 

80 269,2 191 994,1 80 166,3 -111 827,8 41,8 100 

Cheltuieli de personal 59356,6 126063,5 60965,5 -65098,0 48,4 76.1 

Bunuri și servicii 7824,5 26922,4 11373,8 -15548,6 42,2 14.2 

Subsidii 294,4 1063,4 601,1 -462,3 56,5 0.7 

Prestații sociale 3424,2 8191,1 3339.9 -4851.2 40.8 4.2 

Alte cheltuieli 342,4 7200,8 143,4 -7057,4 2,0 0.2 

Mijloace fixe 1736,5 10116,4 1049,9 -9066,5 10,4 1.3 

Stocuri de materiale 

circulante 

4870,1 12436,5 2692,8 -9743,7 21,7 3.3 



PRESTĂRI SOCIALE 

Mijloacele financiare pentru prestări sociale au fost planificate pe anul 2020 în sumă de 

8191.1mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile executate pe perioada I semestru au 

constituit 3339.9 mii lei procentul executării fiind de 40.8 la sută. În componenta capitolului dat 

sunt incluse:  

- Indemnizațiile de asistența socială planul precizat - 2298.0 mii lei executat -517.6 mii lei  

- Alocații - planul precizat-959.4 mii lei executat-375.6 mii lei  

- Compensații - precizat -3064.4 mii lei executat -1855.2 mii lei 

- Ajutoare banesti-886.4 mii lei executat  - 214.4 mii lei  

- Alte prestații de asistența socială – precizat - 592.1 mii lei – executat - 134.6 mii lei  

- Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale 

angajatorilor-precizat-348.8mii lei-executat-134.6mii lei 

Ponderea prestațiilor sociale constituie -4,2% din totalul cheltuielilor 

MIJLOACE FIXE 

Capitolul dat se formează din ..  

- Reparații capitale a clădirilor 

- Procurarea mașinilor si utilajelor 

- procurarea mijloacelor de transport 

- procurarea inventarului de producere și gospodăresc 

Planul precizat la capitolul ,,Mijloace fixe,, este de 10116.4 mii lei executat - 1049.9 mii lei, 

procentul executării - 10.4, ponderea din total buget - 1.3%. 

 

STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE 

Planul precizat a capitolului dat constitue-12436.5mii lei executat-2692.8mii lei executarea 

fata de planul precizat fiind de 21.7% , ponderea din total buget e de 3.3%. In componenta 

capitolului dat sunt incluse următoarele cheltuieli; 

- Procurarea combustibilului, carburanților si lubrifianților 

- Procurarea pieselor de schimb 

- Procurarea produselor alimentare 

- Procurarea medicamentelor ,materialelor pentru scopuri didactice,materialelor de uz 

gospodăresc și altele 

Executarea compartimentului dat comparativ cu perioada de gestiune a  anului precedent este 

în diminuare cu 2177.3 mii lei.  



Structura funcțională cheltuielilor bugetului raional este rezultatul politicii bugetar - fiscal, 

care determina cheltuielile realizate in perioada respectivă. Pentru perioada de gestiune au fost 

determinate 8 funcții de bază,dintre care:  

Structura cheltuielilor conform clasificației funcționale 

Mii lei 

 

Serviciul de stat cu destinație generală, codul funcției 01, a fost executat în mărime de 

33.5%, planul precizat fiind 8341.8mii lei, executat 2792.7 mii lei. Comparativ cu perioada dată 

a anului precedent, cheltuielile sau diminuat cu 112.7 mii lei. 

Apărarea națională, codul funcției 02, a fost executat în mărime de 25.5%, planul precizat 

fiind 524,5mii lei, executat 133,7 mii lei. 

Ordinea publică si securitatea națională, codul funcției 03, a fost executată în mărime de 

42.6%, planul precizat fiind de 1392.6mii lei, executat 593.8 mii lei.  

Serviciul în domeniul economiei, codul funcției 04, fiind executat la 46.8%, planul precizat 

fiind 19436.6 mii lei, executat 9109.8 mii lei. 

Ocrotirea sănătății, codul funcției 07, planul precizat 1044.4mii lei executat 601.1mii lei 

procentul executării constituie 57.5 la sută. 

Cultura, sport, tineret, culte si odihnă, codul funcției 08, planul precizat 7858.1mii lei, 

executat 2747.2 mii lei, procentul executării constituie 34.9 la sută.  

Învățământul, codul funcției 09, planul precizat 128320.9 mii lei, executat 55144.2 mii lei,  

procentul executării 43.0 la sută. 

Protecție socială, codul funcției 10, planul precizat 25033.2 mii lei, executat 9030.2 mii lei, 

procentul executării față de planul precizat 36.1 la sută. 

Din tabela se constată că cea mai majoră funcție din bugetul raional o constituie funcția 09 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL circa 68,8 % din total cheltuieli. 

Denumirea categorii 

economice 

Executat 

I sem. 

2019 

2020 Ponderea 

Plan 

precizat 

Executat 

1 sem. 

Devieri 

3-4=5 

% 

executării 

Servicii de stat cu 

destinație generală 

2905,45 8 341,80 2 792,71 - 5549,09 33,47 3,48 

Apărare națională 140,55 524,50 133,74 - 390,76 25,50 0,17 

Ordine publica si 

securitate națională 

591,68 1 392,60 593,85 - 798,75 42,64 0,74 

Servicii în domeniul 

economiei 

4 405,96 19 436,60 9109,78 - 10326,82 46,87 11,36 

Ocrotirea sănătății 264,36 1 044,40 601,07 - 443,33 57,55 0,01 

Cultură, sport, tineret, 

culte și odihnă 

2 816,96 7 858,10 2747,18 - 5110,92 34,96 3,43 

Învățământ 59 634,54 128320,91 55144,23 - 73176,68 42,97 68,80 

Protecție socială 9 166,79 25 033,20 9 030,17 - 16003,03 36,07 11,27 



- Analizând datele prezentate de instituțiile de nivelul II în raportul semianual se constată o 

micșorare a creanțelor cu 578,8 mii lei, față de începutul anului, suma totală fiind de 1178,1 mii 

lei și anume au fost achitate plați preventive pentru: 

- Servicii  - 190,5 mii lei 

- Prestații de asistență socială – 528,0 mii lei 

- Reparații capitale ale clădirilor – 10,5 mii lei 

- Procurarea inventar gospodăresc – 26,8 mii lei (G. Brînzenii Noi – 26,7) 

- Procurarea combustibilului – 42,7 mii lei, dintre care 42,6 mii lei Direcția Generală 

Educație 

- Procurarea produselor alimentare – 26,9 mii lei 

În același timp datoriile creditoare înregistrate de instituțiile de nivelul II, la data de 

01.07.2020 sunt de 16523,2 mii lei, cu 6927,1 mii lei mai mari comparativ cu începutul anului 

2020. 

O majorare esențială a datoriilor creditoare s-a înregistrat la capitolul cheltuieli pentru 

remunerarea muncii de 5716,2 mii lei față de începutul anului. Această majorare se datorează 

faptului că în luna iunie au fost calculate concediile cadrelor didactice care au fost achitate în 

luna iulie. 

Pe lângă cheltuielile de personal s-au mai înregistrat datorii la:  

- servicii informaționale de - 15,3 mii lei 

- servicii de telecomunicații – 10,7 mii lei 

- energie electrică – 27, 4 mii lei 

- reparații capitale ale clădirilor – 145,3 mii lei (Gimnaziul Inești – 143,7 mii lei) 

- procurarea inventarului de producere și gospodăresc – 56,8 mii lei (Asistența Socială) 

În perioada de la 30.06.2020 datorii și creanțe cu termen de achitare expirat nu au fost 

înregistrate, toate datoriile raportate fiind datorii curente. 

Obiectivele principale  

1. Controlul privind îndeplinirea prevederilor deciziilor Consiliului raional ce tin de 

executarea bugetului. 

2. Respectarea priorităților la efectuarea cheltuielilor de la bugetul raional. 

3. Identificarea cauzelor privind admiterea datoriilor și creanțelor. Monitorizarea diminuării 

acestora pe parcursul anului. 

4. Menținerea tendinței de echilibrare bugetară și neadmitere a formării datoriilor cu termen 

de achitare expirat, precum și achitarea datoriilor restante pe măsura acumulării 

mijloacelor financiare la contul bugetului raional. 

 

          Șef Direcția Finanțe                                  Ludmila DARII 
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