
                                  RAPORTUL 

despre executarea bugetului 

municipiului Strășeni pentru anul 2019 

         Raportul privind executarea bugetului municipal pentru anul 2019 este întocmit în temeiul 

rapoartelor executorilor de buget. Execuția de casă a bugetului corespunde  datelor Trezoreriei 

Teritoriale. 

         Bugetul municipal pentru anul 2019 a fost  aprobat de Consiliul municipal Strășeni, decizia 

nr.10/17 din 07.12.2018 cu următoarele componente : 

 venituri – 44689,8 mii lei 

 cheltuieli- 44689,8 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 55245,37 

mii lei și a constituit 100,8 la sută din volumul alocațiilor precizate, iar partea de cheltuieli 

55613,8  mii lei, ori 95,5 la sută.  

Denumirea Suma anuală 

aprobată în buget 

Suma anuală 

precizată în buget 

Executat la 

31.12.2019 

Devieri 

Venituri total: 44689,8 54778,02 55245,37 -467,36 

I.Impozit pe venit din 
salariu 

7583,0 7321,09 7496,19 -175,1 

II.Impozite pe proprietate 2006,7 2163,72 2205,26 -41,54 

III.Taxe locale 2827,0 3772,69 3936,9 -164,21 

IV. Venituri din 
proprietate 

250,0 192,3 224,21 -31,91 

V. Venituri din vînzarea 

mărfurilor și serviciilor 

2657,0 2576,4 2721,68 -145,28 

VI.Alte venituri 10,0 21,0 25,98 -4,98 

VII. Donații voluntare - 1377,61 1403,5 -25,9 

VII.Transferuri 29356,1 33799,2 33677,64 -121,56 

 IXRambursarea 

mijloacelor bugetare  

- 1456,78 1456,78  

X. Primirea împrumutului - 2097,23 2097,23  

Cheltuieli total 44689,8 58196,68 55613,8 2582,8 

     

      Cheltuielile de casă ale bugetului municipal în anul 2019 au fost executate sub nivelul 

precizat. 

      Nevalorificarea deplină a alocațiilor a fost determinată de faptul că cheltuielile s-au efectuat 

pe măsura încasării mijloacelor bănești la contul bugetului municipal cît și nivelul de execuție a 

lucrărilor și achiziționare de mărfuri. 

      Numărul de unităţi de personal aprobat pe anul 2019 pentru instituţiile bugetare finanţate din 

bugetul municipal a constituit 376,405 unităţi. 

      Din suma totală a serviciilor pentru achitarea serviciilor energetice şi comunale a instituţiilor 

bugetare au fost prevăzute pe anul 2019 mijloace financiare în sumă de 6051,7 mii lei. Conform 

raportului anual au fost efectuate cheltuieli în sumă de 5732,3 mii lei sau 94,7 % din suma 

anuală. Astfel s-au înregistrat economii de 319,4 mii lei. 

       Pentru „Servicii informaţionale şi telecomunicaţii” cheltuielile pe anul 2019 alcătuiesc 97,9 

mii lei faţă de 133,8 mii lei precizate pe an. 



        Pentru „Alte servicii” pe anul 2019 au fost precizate 1461,07 mii lei, real cheltuielile pe 

anul 2019 au constituit 1246,1 mii lei. 

       Alocaţii pentru „Prestări sociale” au fost precizate pe anul 2019 în sumă de 399,89 mii lei. 

Conform raportului operativ, cheltuielile pe anul 2019 au însumat 375,5 mii lei. În această 

categoria de cheltuieli sînt incluse cheltuielile pentru acordarea compensațiilor, ajutoarelor 

băneşti și prestațiile sociale. 

       Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul 2019 au alcătuit în sumă de 19282,8 mii 

lei, fiind executate la situaţia din 31 decembrie 18843,2 mii lei. 

       Procurarea combustibilului şi carburanţilor pe instituţiile publice cheltuielile pentru anul 

2019 au însumat 58,41 mii lei, fiind prevăzute pe an 69,11 mii lei. 

        Procurarea produselor alimentare în instituţiile bugetare au fost prevăzute pentru 3 luni ale 

anului 2019 – 981,42 mii lei. La situaţia din 31 decembrie 2019 au fost efectuate cheltuieli în 

sumă de 981,11 mii lei. 

       Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou pe 

perioada de gestiune au constituit 287,53 mii lei, fiind precizat pe an în buget 313,07 mii lei 

      La compartimentul „Datoria de stat” pentru anul 2019 au fost prevăzute mijloace financiare 

în sumă de 200,0 mii lei. În anul 2019 au fost achitate în total 130,1 mii. 

 

Cheltuielile bugetului municipal în cadrul grupelor funcţionale principale 

 

 Aparatul primăriei şi serviciile de suport 

 

    În bugetul municipal pentru anul 2019 la grupa dată au fost aprobate alocaţii în sumă de 

6287,4 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 5627,5 mii lei sau 

la nivel de 88,8 % din suma anuală aprobată. 

    Din suma totală cheltuielile de personal constituie 3250,47 mii lei, ceea ce constituie 57,76  la 

sută din suma de cheltuieli.  

    Pentru servicii energetice şi comunale 104,51 mii lei 

    Pentru servicii informaţionale şi de telecomunicaţii 61,7 mii lei 

    Pentru servicii de reparaţii curente 48,52 mii lei 

    Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 100,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 

280,83 mii lei 
 

Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă 

 

    Pe anul 2019 la compartimentele menţionate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 

878,68  mii lei inclusiv: 

102,48  mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică  

535,21  mii lei pentru servicii de tineret 

240,98 mii lei pentru servicii în domeniul culturii. 

 

Învățământ 

    Obiectivul general în domeniul învățământului este dezvoltarea unui sistem eficient de 

gestionare a finanţelor publice pentru serviciile educaţionale. 

     Pentru ramura dată au fost aprobate în bugetul municipal mijloace financiare în sumă de 

27042,2 mii lei. Pentru învățământ în anul 2019 s-au utilizat 30993,6 mii lei, inclusiv: 

   Educație timpurie -24593,08 mii lei 

   Școala de Arte – 6390,65 mii lei 

   Învățămînt liceal- 9,89 mii lei 

  

 

Protecţie socială 

Protecţie împotriva excluziunii sociale 73,4  mii lei. 



     La situația din 31.12.2019  în bugetul municipal au fost înregistrate datorii în sumă de 2227,7 

și creanțe în sumă de 398,9. 

 

    În bugetul municipal la situația din 31.12.2019 n-au fost înregistrate datorii cu termen expirat. 

    În instituțiile preșcolare conform planului sunt 1178 copii. 

Școala de Arte- 430 copii. 

La începutul anului soldul disponibil constitui -3642,98 mii lei 

La sfîrșitul anului soldul disponibil constitie -3270,53 mii lei 

 

 

 

 

 

RAPORTAREA BUGETULUI MUNICIPAL 

PENTRU ANUL 2019 PE BAZĂ DE 

PERFORMANŢĂ Program 03 01- Exercitarea guvernării (Aparatul 

primăriei) 
 

     Programul 0301 și-a propus pentru anul 2019: asigurarea eficienței activității Aparatului 

primăriei în realizarea politicilor publice la nivel local conform competențelor legale, prin: 
 

 Îmbunătățirea și asigurarea transparenței procesului decizional; 

 Îmbunătățirea managementului resurselor umane; 

 Monitorizarea implementării Programului de dezvoltare social-economică a rmunicipiului; 

 

 

 

Program 0802 – Gestionarea fondului de rezervă 

    Alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului municipal conform 

deciziilor pentru anul 2019. 

 

     

Program 6402 – Dezvoltarea drumurilor 

       Acest program a avut drept scop reabilitarea drumurilor locale. 

 

Program 8502 - Dezvoltarea culturii (Căminul cultural s.Făgureni/Biblioteca publică) 

     Pentru anul 2019 programul 85 02- Dezvoltarea culturii, a avut drept scop promovarea 

patrimoniului cultural prin asigurarea respectării drepturilor fundamentale referitor la 

libertatea de expresie şi creaţie, şanse egale şi accesul liber la cultură, acces la informaţie 

pentru întreaga comunitate independent de cerinţe, de naţionalitate, de orientare politică şi 

religioasă prin colecţii de calitate şi servicii moderne. 

Program 8602 – Sport (Activități în domeniul sportului) 

     Scopul, obiectivele și indicatorii de performanță stabilite pentru programul 86 02 au fost 

îndeplinite în proporție de 95%. 
 

Program 8603 - Activități pentru tineret 

     Scopul, obiectivele și indicatorii de performanță stabilite pentru programul 86 02 au fost 

îndeplinite în proporție de 95%. 

 



 

Program 8802 - Educație timpurie 
 

În municipiul învăţământul preşcolar se realizează în baza principiilor democratice, a 

drepturilor copiilor la educaţie şi protecţie. Administraţiile instituţiilor preşcolare asigură 

bunele condiţii educaţionale, asigură dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

personalităţii copilului potrivit ritmului propriu şi tendinţelor sale, sprijinind formarea 

autonomă şi creativă a acestuia.  

 

Program 9012 – Protecție socială în cazuri  

     Gradul de realizare a programului 9012 a fost realizat în proporție de 100%. Pe perioada de 

gestiune cererile solicitate au fost soluționate integral. 

 

       Specialist pentru planificare                                            Tatiana Rodideal 


