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Raport privind executarea bugetului 
raional Străşeni pe semestrul întîi  anul 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 
semianual încasările la buget la venituri pe toate componentele au fost realizate în sumă de 
77549,4 mii lei sau 44 % din suma anuală prevăzută.  

Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o deţină transferurile 
bugetului de stat către bugetul raional care au alcătuit 71840,0 mii lei sau 93 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 
5709,3 mii lei cu o micşorare faţă de I semestru anul 2016 cu 2222,2 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 10 la sută şi au însumat 16290,6 mii lei.   Ca structură în sumă totalăp  veniturile 
nominalizate se caracterizează astfel: 
- impozitul de la persoanle fizice  47,6 % 
- taxa pentru apă 0,01% 
- taxa pentru extragerea mineralelor utile 0,7% 
- taxa de la folosirea drumurilor de către autovehicule 37% 
- încasări de la prestarea serviciilor cu plată 0,7%. 
         Impozitul de la persoanele fizice a fost încasat în sumă de 4069,6 mii lei cu o majorare 
de 457,2 mii lei faţă de 2016 şi deţine 75% din suma veniturilor proprii. 
          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 528,5 mii lei sau  
44% 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 I sem. 2017 
Devieri 

absolută relativă 

 
Bugetul raional pe toate 
componentele inclusiv: 

157875,3 71840,0 -76285,0 48,5 

 Componenta de bază 16290,7 5709,3 -4983,1 53,4 

 Transferuri total inclusiv: 141584,7 71840,0 -76285,0 48,5 

 
Transferuri cu destinaţie 

generală 
22392,5 13435,5 -8957,0 60 

 
Transferuri cu destinaţie 

specială, învăţămînt 
109272,4 54530,7 -54741,7 50 

 Transferuri cu destinaţie 
specială, şc. sportivă 2449,5 965,6 -1483,9 39,4 

 Transferuri cu destinaţie 
specială, asistenţa socială 4651,6 1722,1 -3011,5 36,4 

 Transferuri din Fondul 
Republican de susţinere a 

populaţiei 2488,7 978,3 -1510,4 39,3 
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        Reeşind din faptul că începînd cu 01 ianuarie 2016, Legea nr.181 din 25-07-2014 
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale a intrat integral în vigoare la componenta 
de bază au fost transferate şi veniturile colectate de către instituţiile publice. 
         

Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli conform clasificaţiei economice 
Conform rezultatelor I semestru  2017 cheltuielile bugetului raional au constituit 

75787,4 mii lei. Comparativ cu I semestru 2016, cheltuielile realizate în anul 2017 sînt în 
creştere cu   868,3  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  131477,9  mii lei .Real la situaţia din 01 iulie 2017 
cheltuielile au alcătuit 67108,7 lei sau 51,0 % din suma anuală. 
 

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

2017 constituie 93584,43 mii lei şi sînt în creştere cu 1185,0 mii lei sau cu 1,2 la sută faţă de 
cele aprobate pe anul 2016.  

Creşterea cheltuielilor de personal este cauzată de majorările salariale, care au 
continuitate , conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Pe 6 luni au fost efectuate cheltuieli 
în sumă de 53213,0 mii lei.  

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor bugetului raional pentru I 
semestru anul 2017  constituie 68,6 la sută în totalul cheltuielilor bugetului raional aprobat pe 
anul 2017. 

Bunuri şi servicii 
Cheltuielile pentru bunuri şi servicii pe anul 2017  însumează 29599,9 mii lei sau 31,6 

% 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 9988,7 
mii lei. Conform raportului semianual au fost efectuate  cheltuieli în sumă de 5662,0 mii lei 
sau 54,5 % din suma anuală. 

Pentru „Servicii informaţionale şi telecomunicaţii”  cheltuielile pe I semestru 2017 
alcătuiesc 290,3  mii lei faţă de 824,1 mii lei planificate pe an. 

Pentru  „Deplasări de serviciu”  au fost efectuate cheltuieli în sumă de 120,3 mii lei. 
Pentru „Alte servicii” pe anul 2017 au fost prevăzute 4985,0 mii lei , real cheltuielile pe 6 
luni au constituit 663,5 mii lei. 

Pentru  „Subsidii” acordate instituţiilor publice au fost prevăzute mijloace în sumă de 
150,0 mii lei. Pe I semestru 2017 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 88,0 mii lei. 

Alocaţii pentru  „Prestări sociale” au fost planificate pe anul 2017 în sumă de 8570,9 
mii lei.  Conform raportului operativ,  cheltuielile pe I semestru au însumat 3150,9 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 
2673,9  mii lei sau 0,06 % din totalul de cheltuieli.  Pe I semestru curent au fost efectuate 
cheltuieli în sumă de 605,8 mii lei. 
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 Pentru reparaţii capitale a clădirilor  sînt prevăzute alocaţii în sumă de 1503,4 mii lei, 
fiind utilizate pe 6 luni 2057,3 mii lei.  

Pentru reparaţia curentă a clădirilor pentru anul 2017 în bugetul raional au fost 
prevăzute mijloace financiare în sumă de 4393,1 mii lei, real la situaţia din 01 iulie au fost 
efectuate cheltuieli în sumă de 591,3 mii lei. 

Pentru procurarea combustibilului şi carburanţilor, cheltuielile pentru I semestru au 
însumat 1110,2 mii lei, fiind prevăzute pe an 2126,5 mii lei. 

Pe anul 2017 pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor au fost prevăzute 6458,3 mii lei. 
Pe I semestru au fost efectuate cheltuieli în sumă de 219,7 mii lei. 
 Pentru procurarea produselor alimentare în instituţiile bugetare finanţate din bugetul 

raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2017 – 5664,5 mii lei. La situaţia din 01 iulie 
2017 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2859,3 mii lei. 

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou pe 
perioada de gestiune au constituit 1437,5 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 501,0 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 I semestru au fost achitate în total 901,5 
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 

9040,6 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2924,4 mii lei 
sau la nivel de 32 % din suma anuală aprobată. 

 
Autorităţi legislative şi executive 0111 

Pentru autorităţi legislative şi executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă 
de 2740 mii lei real la situaţia din 01 iulie au fost executate 1273,5 mii lei. 

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 1792,0  mii lei, ceea ce constituie 65 
la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului, executările financiare privind planul de 
finanţare, cheltuielile de casă la situaţia din 01 iulie constituie 961,0  mii lei. 

Pentru bunuri şi servicii au fost planificate alocaţii în sumă de 538,0 mii lei inclusiv: 
     - pentru servicii energetice şi comunale 10,5  mii lei 
     - pentru servicii informaţionale şi de telecomunicaţii 130,0 mii lei 
      - pentru servicii de reparaţii curente 37,5 mii lei 
     - pentru alte cheltuieli curente 185 mii lei. 
Pe I semestru cheltuielile de casă alcătuiesc 100,7 mii lei sau 19 % din suma anuală. 
Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 105,0 mii lei, real cheltuielile au 

constituit 75,4 mii lei. 
 

Servicii de suport pentru executarea guvernării 0133 
La compartimentul dat au fost aprobate în buget mijloace în sumă de 3115,0 mii lei. La 

situaţia din 01 iulie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1013,7 mii lei. 
Din suma totală cheltuielile de personal constituie 323,5 mii lei sau 32 % din volumul 

de cheltuieli. Pentru bunuri şi servicii au fost prevăzute pe alocaţii în sumă de 2046,7 mii lei, 
real cheltuielile pe I semestru au însumat 416,5 mii lei. 

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice şi comunale alcătuiesc 738,8 mii lei 
fiind executate la situaţia din 01 iulie 340,4 mii lei. 

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 320,8 mii lei fiind utilizate la 01 iulie 109,6 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. 
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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 1326,6 mii lei. Pe 6 
luni 2017 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 637,1  mii lei. Cheltuielile de personal pe 
perioada de gestiune au constituit 579,0  mii lei sau 91 % din volumul total de cheltuieli. 

Pentru bunuri şi servicii sînt preconizate cheltuieli pe an în sumă de 61,0 mii lei. La 
situaţia din 01 iulie au fost valorificate 25,3 mii lei. 

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 36,0 mii lei, fiind executate pe perioada 
de gestiune 19,3 mii lei. 

Pentru combustibil pe I semestru s-au utilizat 5,1 mii lei din 35,0 mii lei prevăzute pe 
an. 

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou au fost procurate în sumă de 6,0 mii 
lei din 48,0 mii lei prevăzute pe an. 

 
Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 0259 

La compartimentul  „Apărarea Naţională” sînt aprobate alocaţii în sumă de 420,0 mii lei 
real la situaţia din 01 iulie s-au executat 239,8 mii lei sau 57%.   Din suma totală a 
cheltuielilor 48,5 % sau 164,5 mii lei sînt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate 
pe perioada de gestiune 63,8 mii lei. Pentru serviciile comunale şi informaţionale sînt 
prevăzute 106,0 mii lei sau 25 la sută din bugetul instituţiei. Cheltuielile pe compartimentul 
menţionat pe 6 luni constituie 78,5  mii lei. 
 

Servicii în domeniul economiei gr.04 
La grupa funcţională menţionată au fost aprobate pe anul 2017 - 7285,0 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 
 6000,0 mii lei pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor. 

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1252,0  mii lei sau 15 % 
din suma anuală inclusiv: 

 104,5  mii lei pentru întreţinerea serviciului relaţii financiare şi cadastru 
 427,6 mii lei pentru întreţinerea Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a 

teritoriului. 
 219,7 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 300,0 mii lei. Pe I semestru au fost efectuate cheltuieli 
în sumă de 88,0 mii lei sau 29 % din suma anuală planificată. 

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

Pentru grupa dată pentru anul 2017 au fost planificate 7571,3 mii lei inclusiv: 
 2833,6  mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică 
 400,0 mii lei pentru servicii de tineret 
 3847,0 mii lei pentru servicii în domeniul culturii 
 450,0 mii lei pentru întreţinerea secţiei cultură 
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Pe I semestru 2017 la compartimentele menţionate au fost efectuate cheltuieli totale în 
sumă de 3747,5 mii lei inclusiv: 

 1162,9  mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică 
 400,9 mii lei pentru servicii de tineret 
 1949,9 mii lei pentru servicii în domeniul culturii 
 233,8 mii lei pentru întreţinerea secţiei cultură 

 
Învăţămînt gr. 09 

Pentru compartimentul menţionat au fost prevăzute alocaţii în bugetul raional în sumă 
de 125413,5  mii lei, ceea ce constituie 72,5 la sută din volumul bugetului raional. 

Pentru educaţie timpurie şi învăţămînt primar sînt prevăzute 292,8 mii lei, cheltuielile 
de casa pe perioada de gestiune au constituit 117,0 mii lei. 

Pentru învăţămîntul gimnazial au fost aprobate în buget 47315,7 mii lei. Cheltuielile de 
casă pe perioada de gestiune constituie 24742,2 mii lei sau 52 % faţă de suma anuală. 

Pentru întreţinerea învăţămîntului liceal sînt preconizate alocaţii în sumă de 66781,0 mii 
lei, s-au valorificat pe I semestru 31696,6 mii lei. 

Pentru învăţămîntul nedifinit după nivel sînt preconizate 7409,8 mii lei fiind utilizate pe 
6 luni 1521,3 mii lei. 

Pentru serviciile afiliate învăţămîntului, cheltuielile aprobate în buget constituie 1825,7 
mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 844 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 
2017sunt prevăzute mijloace financiare pentru asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi 
speciale sînt prevăzute alocaţii în sumă de 16914,2 mii lei inclusiv: 

 2555,7 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 6655,5 mii lei sau 40 % din suma anuală 
inclusiv: 

 588,3 mii lei pentru serviciul asistenţă personală 
 857,0 mii lei pentru servicii de deservire la domiciliu 
 434,8 mii lei pentru servicii prin intermediul Centrului de reabilitare 
 998,0 mii lei pentru compensaţia serviciilor de transport. 
 925,7 mii lei pentru serviciul comunitar 
 642,1 mii lei pentru tutela 
 803,8 mii lei Fondul de susţinere 

 
 
 
                 
Şef al Direcţiei  finanţe                    Vera  MANOLI, 
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