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Raport privind executarea bugetului 
raional Străşeni pe 9 luni 2017 

 
Bugetul raional pentru anul 2017 a fost aprobat la şedinţa Consiliului raional din 27 

noiembrie 2016  la venituri  şi cheltuieli în sumă de 157875,3 mii lei. Conform raportului pe 
9 luni încasările la buget la venituri pe toate componentele au fost realizate în sumă de 
104128,5 mii lei sau 65 % din suma anuală prevăzută.  

Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o deţină transferurile 
bugetului de stat către bugetul raional care au alcătuit 95684,2 mii lei sau 92 la sută din 
totalul veniturilor. 

Executarea bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel 
                                                                                                                                         (mii lei) 

 
         În cadrul componentelor, veniturile componentei de bază au fost executate în sumă de 
8444,3 mii lei cu o micşorare faţă 9 luni anul 2016 cu 4693,0 mii lei în legătură cu anularea 
taxei de la drumuri. 
         În sumă totală a veniturilor bugetului raional în anul 2017 impozitele directe şi taxele au 
constituit 6,5 la sută şi au însumat 10707,4 mii lei.   Ca structură în sumă totală pe  veniturile 
nominalizate se caracterizează astfel: 
- impozitul de la persoanle fizice  73 % 
- taxa pentru apă 0,01% 
- taxa pentru extragerea mineralelor utile 12 % 
- încasări de la prestarea serviciilor cu plată 15%. 
         Impozitul de la persoanele fizice a fost încasat în sumă de 6230,1 mii lei cu o majorare 
de 457,2 mii lei faţă de 2016. 
          E de menţionat că majoritatea încasărilor impozitului pe venit din salariu certifică 
despre creşterea veniturilor sub formă de salariu atît din sfera bugetară cît şi sectorul real. 
        Încasările de la taxa pentru extragerea mineralelor utile au constituit 1014,7 mii lei sau  
85% din suma anuală. 
        În legătură cu modificările operate în  Legea bugetului de stat pe anul 2017 şi Legii 
fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 au fost stabilite noi reguli de planificare şi 
repartizare a alocaţiilor din fondul rutier pentru infrastructura drumurilor. Prin urmare , taxa 
de la folosirea drumurilor a fost înlocuită cu transferuri cu destinaţie specială către bugetele 
locale de nivelul al doilea care constituie pe anul 2017 6458,3 mii lei şi este destinat pentru 
întreţinerea, reparaţia şi reconstrucţia drumurilor publice naţionale şi locale. 

 

Nr. 
d/o 

 Plan 2017 Executat 9 luni 2017 
Devieri 

absolută relativă 

 
Bugetul raional pe toate 
componentele inclusiv: 

157875,3 104128,5 - 53746,8 65 

 Componenta de bază 16290,7 8444,3 -7846,4 52 

 Transferuri total inclusiv: 141584,7 95684,2 -45900,5 68 

 
Transferuri cu destinaţie 

generală 
22392,5 17914,0 -4478,5 80 

 
Transferuri cu destinaţie 

specială, învăţămînt 
109272,4 69468,2 -39804,2 64 

 Transferuri cu destinaţie 
specială, şc. sportivă 2449,5 1544,5 -1300,0 63 

 Transferuri cu destinaţie 
specială, asistenţa socială 4651,6 3511,0 -1140,6 75 

 Transferuri din Fondul 
Republican de susţinere a 

populaţiei 2488,7 1738,0 -750,8 70 
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Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli conform clasificaţiei economice 
Conform raportului pe   9 luni 2017 cheltuielile bugetului raional au constituit 108558,3 

mii lei. Comparativ cu 9 luni anul 2016, cheltuielile realizate în anul 2017 sînt în creştere cu   
7648,7  mii lei. 
         Nivelul executării părţii de cheltuieli este rezultatul faptului că finanţarea cheltuielilor s-
a efectuat pe măsura efectuării lucrărilor şi contractării serviciilor 

În aspectul clasificaţiei economice, cheltuielile bugetului raional se caracterizează 
precum urmează. 

Cheltuielile curente însumează  129785,9  mii lei . Real la situaţia din 01 octombrie 
2017 cheltuielile au alcătuit 89395,1 lei sau 69,0 % din suma anuală. 
 

Cheltuieli de personal 
Cheltuielile de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul raional pentru anul 

2017 constituie 95906,1 mii lei , fiind executate pe 9 luni 70141,5 mii lei. 
Creşterea cheltuielilor de personal este cauzată de majorările salariale, care au 

continuitate , conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  
Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor bugetului raional pentru 9 luni 

2017  constituie 65 la sută în totalul cheltuielilor bugetului raional aprobat pe anul 2017. 
Bunuri şi servicii 

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii pe anul 2017  însumează 20885,4 mii lei sau 20 % 
din cheltuielile totale. Ca pondere în cheltuielile totale la categoria respectivă se atestă o 
reducere dat fiind modificarea reflectării acestora conform clasificaţiei bugetare, fiind 
atribuite parţial la „Active nefinanciare”. Factorii principali care au determinat volumul 
acestora reprezintă indexarea cheltuielilor la indecele preţului de consum. 

Din suma totală a serviciilor pentru achitarea serviciilor energetice şi comunale a 
instituţiilor bugetare au fost prevăzute pe anul 2017 mijloace financiare în sumă de 10097,9 
mii lei. Conform raportului pe 9 luni au fost efectuate  cheltuieli în sumă de 5987,7 mii lei 
sau 59 % din suma anuală. 

Pentru „Servicii informaţionale şi telecomunicaţii”  cheltuielile pe  9 luni 2017 
alcătuiesc 447,3 mii lei faţă de 852,6 mii lei planificate pe an. 

Pentru  „Deplasări de serviciu”  au fost efectuate cheltuieli în sumă de 176,5 mii lei. 
Pentru „Alte servicii” pe anul 2017 au fost prevăzute 4985,0 mii lei , real cheltuielile pe 9 
luni au constituit 663,5 mii lei. 

Pentru  „Subsidii” acordate instituţiilor publice au fost prevăzute mijloace în sumă de 
137,4 mii lei. Pe 9 luni 2017 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 93,5 mii lei. 

Alocaţii pentru  „Prestări sociale” au fost planificate pe anul 2017 în sumă de 9051,8 
mii lei.  Conform raportului operativ,  cheltuielile  au însumat 4918,9 mii lei. În categoria 
dată de cheltuieli sînt incluse cheltuielile pentru acordarea ajutoarelor băneşti, achitarea 
indemnizaţiilor pentru copii înfiaţi şi orfani, cheltuieli pentru plata indemnizaţiilor familiilor 
cu copii, indemnizaţiilor unice pentru construcţia spaţiului locativ şi altele. 

 
Mijloace fixe 

Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul 2017 au fost prevăzute în sumă de 
3528,5  mii lei sau 0,02 % din totalul de cheltuieli.  Pe 9 luni curent au fost efectuate 
cheltuieli în sumă de 2023,6 mii lei. 

 Pentru reparaţii capitale a clădirilor  sînt prevăzute alocaţii în sumă de 19906,3 mii lei, 
fiind utilizate pe 9 luni 6463,2 mii lei.  

Pentru reparaţia curentă a clădirilor pentru anul 2017 în bugetul raional au fost 
prevăzute mijloace financiare în sumă de 2479,3 mii lei, real la situaţia din 01 octombrie au 
fost efectuate cheltuieli în sumă de 1082,5 mii lei. 

Pentru procurarea combustibilului şi carburanţilor, cheltuielile pentru 9 luni au însumat 
1468,9 mii lei, fiind prevăzute pe an 2123,9 mii lei. 
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Pe anul 2017 pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor au fost prevăzute 6458,3 mii lei. 
Pe 9 luni au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1242,3 mii lei. 
 Pentru procurarea produselor alimentare în instituţiile bugetare finanţate din bugetul 

raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2017 – 68690,5 mii lei. La situaţia din 01 
octombrie 2017 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 4051,1 mii lei. 

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou pe 
perioada de gestiune au constituit 840,0 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 1404,5 mii lei 

La compartimentul „Datoria de stat” pentru anul 2017 sînt prevăzute mijloace în sumă 
de 1965,9 mii lei, inclusiv pentru deservirea datoriei de stat interne 465,9 mii lei şi pentru 
deservirea datoriei de stat externe 1500,0 mii lei. Pe 9 luni au fost achitate în total 1235,5 mii 
lei . 

 
Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcţionale principale 

Executivul şi serviciile de suport gr. 01 
În bugetul raional pentru anul 2017 la grupa dată au fost aprobate alocaţii în sumă de 

9923,0 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 5025,5 mii lei 
sau la nivel de 5 % din suma anuală aprobată. 

 
Autorităţi legislative şi executive 0111 

Pentru autorităţi legislative şi executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă 
de 2821,0 mii lei real la situaţia din 01 octombrie au fost executate 1855,5 mii lei. 

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 1819,1  mii lei, ceea ce constituie 65 
la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului, executării planului de finanţare, 
cheltuielile de casă la situaţia din 01 octombrie constituie 1407,1 mii lei. 

Pentru bunuri şi servicii au fost planificate alocaţii în sumă de 639,0 mii lei inclusiv: 
     - pentru servicii energetice şi comunale 10,9  mii lei 
     - pentru servicii informaţionale şi de telecomunicaţii 129,0 mii lei 
      - pentru servicii de reparaţii curente 37,5 mii lei 
     - pentru alte cheltuieli curente 187,5 mii lei. 
Pe 9 luni cheltuielile de casă alcătuiesc 168,5 mii lei sau 27 % din suma anuală. 
Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an, 68,4 mii lei, real cheltuielile au 

constituit 63,4 mii lei. 
 

Servicii de suport pentru executarea guvernării 0133 
La compartimentul dat au fost aprobate în buget mijloace în sumă de 5523,2 mii lei. La 

situaţia din 01 octombrie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2195,7 mii lei. 
Din suma totală cheltuielile de personal constituie 512,8 mii lei sau 10 % din volumul 

de cheltuieli. Pentru bunuri şi servicii au fost prevăzute pe alocaţii în sumă de 2162,0 mii lei, 
real cheltuielile pe 9 luni au însumat 560,4 mii lei. 

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice şi comunale alcătuiesc 580,9 mii lei 
fiind executate la situaţia din 01 octombrie 394,9 mii lei. 

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 377,7 mii lei fiind utilizate la 01 octombrie 139,2 
mii lei. 

Pentru inventar de producere şi gospodăresc au fost planificate alocaţii în sumă de 10,0 
mii lei, real cheltuielile au constituit 9,9 mii lei. 

Pentru combustibil, carburanţi şi lubrifianţi au fost aprobate mijloace financiare în sumă 
de 227,0 mii lei, pe 6 luni au fost efectuate cheltuieli în sumă de 83 mii lei. 

 
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal   0112 

Pentru compartimentul dat sunt prevăzute pe an alocaţii în sumă de 1307,5 mii lei. Pe 9 
luni 2017 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 973,2 mii lei. Cheltuielile de personal pe 
perioada de gestiune au constituit 884,3 mii lei sau 91 % din volumul total de cheltuieli. 



 4 

Pentru bunuri şi servicii sînt preconizate cheltuieli pe an în sumă de 67,0 mii lei. La 
situaţia din 01 octombrie au fost valorificate 39,2 mii lei. 

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 25,0 mii lei, fiind executate pe perioada 
de gestiune 13,7 mii lei. 

Pentru combustibil pe 9 luni s-au utilizat 10,2 mii lei din 35,0 mii lei prevăzute pe an. 
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou au fost procurate în sumă de 15,0 mii 

lei din 46,5 mii lei prevăzute pe an. 
 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 02 
La compartimentul  „Apărarea Naţională” sînt aprobate alocaţii în sumă de 420,0 mii lei 

real la situaţia din 01 octombrie s-au executat 306,6 mii lei sau 73 %.   Din suma totală a 
cheltuielilor 36 % sau 150,9 mii lei sînt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate pe 
perioada de gestiune 90,0 mii lei. Pentru serviciile comunale şi informaţionale sînt prevăzute 
132,0 mii lei sau 32 la sută din bugetul instituţiei. Cheltuielile pe compartimentul menţionat 

pe 9 luni constituie 39,3  mii lei. 
 

Servicii în domeniul economiei gr.04 
La grupa funcţională menţionată au fost aprobate pe anul 2017 – 8124,1 mii lei inclusiv:     

 185,0 mii lei pentru întreţinerea serviciului relaţii financiare şi cadastru 
 1100,0 mii lei pentru întreţinerea Direcţiei agricultura,  dezvoltare economică şi a 

teritoriului 
 6458,3 mii lei pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor. 

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2081,0 mii lei sau 19 % 
din suma anuală inclusiv: 

 127,2 mii lei pentru întreţinerea serviciului relaţii financiare şi cadastru 
 711,6 mii lei pentru întreţinerea Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a 

teritoriului. 
 1242,3 mii lei pentru reparaţie şi întreţinerea drumurilor. 

 
Sănătatea publică şi serviciile medicale gr. 07 

Pentru servicii de sănătate publică pe anul 2017 pentru asigurarea cu medicamente a 
unor categorii de bolnavi, care sînt stipulaţi în Programul naţional în mărime de 50 la sută şi 
pentru reparaţia capitală a instituţiilor medico-sanitare publice sînt prevăzute în anul curent 
alocaţii din bugetul raional în sumă de 1105,0 mii lei. Pe  9 luni au fost efectuate cheltuieli în 
sumă de 141,9 mii lei sau 13 % din suma anuală planificată. 

 
Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă gr.08 

Pentru grupa dată pentru anul 2017 au fost planificate 9565,8 mii lei inclusiv: 
 3628,9 mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică 
 528,0 mii lei pentru servicii de tineret 
 4920,3 mii lei pentru servicii în domeniul culturii 
 489,6  mii lei pentru întreţinerea secţiei cultură 

 
Pe 9 luni 2017 la compartimentele menţionate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă 

de 5322,5 mii lei inclusiv: 
 2145,3  mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică 
 532,4 mii lei pentru servicii de tineret 
 2796,2 mii lei pentru servicii în domeniul culturii 
 380,9 mii lei pentru întreţinerea secţiei cultură 

 
Învăţămînt gr. 09 
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Pentru compartimentul menţionat au fost prevăzute alocaţii în bugetul raional în sumă 
de 125633,6  mii lei, ceea ce constituie 72,0 la sută din volumul bugetului raional. 

Pentru educaţie timpurie şi învăţămînt primar sînt prevăzute 769,2 mii lei, cheltuielile 
de casa pe perioada de gestiune au constituit 142,2 mii lei. 

Pentru învăţămîntul gimnazial au fost aprobate în buget 47180,0 mii lei. Cheltuielile de 
casă pe perioada de gestiune constituie 30758,3 mii lei sau 66 % faţă de suma anuală. 

Pentru întreţinerea învăţămîntului liceal sînt preconizate alocaţii în sumă de 66620,0 mii 
lei, s-au valorificat pe 9 luni 43864,5 mii lei. 

Pentru învăţămîntul nedifinit după nivel sînt preconizate 7435,3 mii lei fiind utilizate pe 
9 luni 3952,8 mii lei. 

Pentru serviciile afiliate învăţămîntului, cheltuielile aprobate în buget constituie 1825,7 
mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 1273,3 mii lei. 

 
Protecţie socială gr. 10 

O cotă semnificativă  în capitolul de cheltuieli a bugetului raional o deţine cheltuielile 
pentru protecţia socială a păturilor socialmente vulnerabile. Asfel în buget pentru anul 2017 
sunt prevăzute mijloace financiare pentru asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale 
sînt prevăzute alocaţii în sumă de 18029,5 mii lei inclusiv: 

 2578,7 mii lei Fondul de susţinere a populaţiei 
 1653,4 mii lei pentru serviciile asistenţă personală 
 1546,0 mii lei pentru serviciile de deservire la domiciliu 
 1181,8 mii lei pentru servicii prin intermediul Centrului de reabilitare pentru 

bătrîni 
 1973,6 mii lei Serviciul comunitar 
 2285,4 mii lei pentru compensaţia serviciilor de transport. 
 1344,0 mii lei Tutela 

Pe perioada de gestiune s-au valorificat 11339,1 mii lei sau 63 % din suma anuală 
inclusiv: 

 890,6 mii lei pentru serviciul asistenţă personală 
 1546,0 mii lei pentru servicii de deservire la domiciliu 
 737,0 mii lei pentru servicii prin intermediul Centrului de reabilitare 
 1398,0 mii lei pentru compensaţia serviciilor de transport. 
 1392,9 mii lei pentru serviciul comunitar 
 942,7 mii lei pentru tutela 
 1575,1 mii lei Fondul de susţinere 

 
 
 
                 
Şef al Direcţiei  finanţe                    Vera  MANOLI 

 
                    
 
 




