RAPORTUL
despre executarea bugetului
municipiului Strășeni pentru anul 2017
Raportul privind executarea bugetului municipal pentru anul 2017 este întocmit în temeiul
rapoartelor executorilor de buget. Execuția de casă a bugetului corespunde datelor Trezoreriei
Teritoriale.
Bugetul municipal pentru anul 2017 a fost aprobat de Consiliul municipal Strășeni prin
decizia nr.5/23 din 09.12.2016, cu următoarele componente :



venituri – 32008,0 mii lei
cheltuieli- 32008,0 mii lei lei

Pe parcursul anului, în indicatorii aprobați au fost introduse modificări conform nivelului
efectiv de executare a veniturilor și necesarul de asigurare financiară a anumitor cheltuieli.
Ca urmare, partea de venituri a bugetului municipal a fost executată în sumă de 41672,458
mii lei și a constituit 102,3 la sută din volumul alocațiilor precizate, iar partea de cheltuieli
39947,515 mii lei, ori 97,7 la sută.
Denumirea
Venituri total:
I.Impozit pe venit din
salariu
II.Impozite pe
proprietate
III.Taxe locale
IV.Alte venituri
V.Mijloace speciale
VI. Granturi primite
VII.Transferuri
Cheltuieli total

Suma anuală
aprobată în buget
32008,0
3863,4

Suma anuală
precizată în buget
40898,846
3616,888

Executat la
31.12.2017
41672,458
3905,023

969,517
288,135

1065,4

1916,680

1931,9

15,22

2000,0
230,0
3094,6
21754,6
32008,0

2950,949
1035,916
3352,964
732,341
27293,108
40898,846

3045,668
858,038
3953,878
732,341
27245,610
39947,515

94,719
18,027
600,914
0
-47,498
755,426

Din suma totală au fost executate următoarele cheltuieli:
1. Salarizarea – 13959,035 mii lei
2. Asigurărea socială –2935,951 mii lei
3. Asigurărea medicală – 580,786 mii lei
4. Energia electrică – 1037,880 mii lei
5. Gaze – 2232,454 mii lei
6. Apă și canalizare – 683,107 mii lei
7. Servicii comunale – 35,323 mii lei
8. Servicii informționale – 58,637 mii lei
9. Servicii de telecomunicații – 53,538 mii lei
10. Reparații curente – 117,176 mii lei
11. Ajutoare bănești – 61,8 mii lei
12. Reparații capitale – 3845,440 mii lei
13. Investiții capitale – 4410,174 mii lei
14. Produse alimentare – 3013,257 mii lei
15. Alte cheltuieli – 6922,957

Devieri

În instituțiile publice finanțate de la bugetul local activează- 409 angajați.
În instituțiile preșcolare conform planului sunt 1192 copii.
Școala de Arte - 467 copii.
La sfîrșitul anului soldul disponibil a constituit - 1924,047 mii lei
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