


Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului raional  
nr. 23.01 din 21.03.2019 

Notă informativă 
privind executarea bugetului raional Criuleni pentru anul 2018 

 

 În perioada de raportare activitatea economico-financiară a autorităţilor publice raionale a fost 

axată spre asigurarea disciplinei bugetar-fiscale, respectarea metodologiei privind elaborarea, 

aprobarea, modificarea şi gestionarea alocațiilor bugetului raional bazat pe programe în 

conformitate cu Setul metodologic aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 209/2015, 

realizarea planurilor activităților de bază ale secțiilor, direcțiilor și instituțiilor bugetare din 

subordinea Consiliului raional în conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale 

nr. 397/2003, Legii privind finanțele publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, Legii 

bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 şi ale Legii privind administrația publică locală nr. 

436/2006.  

 În perioada anului 2018 au fost desfășurate diverse activități în scopul asigurării sporirii 

încasărilor la buget, modificării politicii bugetar-fiscale, întăririi disciplinii financiare, diminuării şi 

contracarării evaziunilor fiscale. Au fost convocate şi desfășurate şedinţe de lucru, privind 

activitatea serviciilor de colectare din cadrul autorităţilor publice locale de nivelul I în vederea 

asigurării încasării impozitelor şi taxelor locale, extinderii bazei fiscale impozabile.  

 Ca urmare a activităților desfășurate şi a măsurilor întreprinse, bugetul consolidat al raionului 

în perioada de raportare la partea de venituri pe toate componentele a fost executat în sumă de 

306850,4 mii lei sau la nivel de 98,7 % faţă de volumul precizat.  

 Executarea veniturilor la nivelul indicat se explică prin: 

- executarea la nivel de 61,9 % sau în sumă de 12241,5 mii lei din planul precizat pentru 

perioada de raportare de 19761,4 mii lei a volumului transferurilor cu destinație specială (investiții) 

de la Fondul Ecologic Național către bugetele autorităților locale de nivelul I pentru finanțarea 

proiectelor de construcție a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile din raion 

(primăria Bălăbănești, Corjova, Hîrtopul-Mare, Ișnovăț, Izbiște, Măgdăcești, or. Criuleni, Rîșcova, 

Zăicana); 

- executarea la nivel de 86,1 % sau în sumă de 6968,9 mii lei din planul precizat pentru anul 

2018 în volum de 8097,7 mii lei a încasărilor de la prestarea serviciilor cu plată (plata pentru 

locațiunea bunurilor patrimoniului public și alimentarea copiilor în instituțiile de învățământ). 

 Totodată, în perioada de raportare s-a înregistrat o majorare de încasare a veniturilor la 

capitolele: 

- „Impozitul pe venit” a fost executat la nivel de 124,0 %, planul fiind precizat în sumă de 

25260,3 mii lei, acumulările au constituit 31326,7 mii lei; 

- „Impozite și taxe pe mărfuri și servicii” s-au executat la nivel de 105,4 %, planul precizat fiind 

de 13908,2 mii lei, a fost executat în sumă de 14656,4 mii lei; 

- „Transferurile curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale” 

atât de nivelul 2, cât și de nivelul I au fost executate în volum deplin.  

 La partea de cheltuieli bugetul consolidat al raionului s-a executat la nivel de 88,6 % din planul 

precizat și constituie 313410,5 mii lei din suma precizată în volum de 353783,7 mii lei.  

 În perioada de raportare, la compartimentul „Venituri” bugetul raional a fost executat la nivel 

de 100,7 % sau în sumă de 157083,0 mii lei din volumul anual precizat de 156057,7 mii lei.  

 Din suma totală a veniturilor executate în perioada de raportare 22262,5 mii lei constituie 

veniturile acumulate (defalcările de la impozite, taxele şi veniturile colectate), care au fost executate 

la nivel de 113,3 % în raport cu volumul precizat. 

  Ponderea cea mai mare în structura veniturilor proprii executate la bugetul raional revine 

capitolelor: 

- Impozitul pe venitul persoanelor fizice cu suma executată de 9533,0 mii lei sau la nivel de 

126,0 % din volumul anual precizat; 

- Taxele pentru resursele naturale (taxa pentru apă, pentru extragerea mineralelor utile ș.a.) cu 

suma executată de 11037,3 mii lei sau la nivel de 105,8 % din volumul anual precizat; 

- Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor (plata pentru locațiune, plata părinților pentru 

alimentarea copiilor ș.a.) cu suma executată de 1216,2 mii lei sau la nivel de 102,0 % din volumul 

anual precizat. 



 Transferurile primite de la bugetul de stat către bugetul raional se cifrează la suma de 133564,8 

mii lei sau la nivel de 99,4 % faţă de volumul precizat pentru anul 2018, dintre care: 

- Transferurile cu destinație specială pentru învățământul primar, secundar general şi extrașcolar 

au fost finanțate în volum deplin, care constituie 99401,8 mii lei; 

- Transferurile cu destinație specială pentru asigurarea şi asistenta socială în sumă de 3523,8 mii 

lei, ceia ce constituie 82,6 % din volumul anual precizat; 

- Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor, fiind precizate în sumă de 

5470,0 mii lei, au fost finanțate în volum deplin; 

- Transferurile cu destinație specială pentru școala sportivă Criuleni au fost finanțate în sumă de 

2403,0 mii lei sau la nivel de 98,7 % din volumul anual precizat; 

- Transferurile curente primite cu destinație generală cu suma precizată de 22687,7 mii lei, au 

fost finanțate în volum deplin. 

 Pentru anul 2018, la bugetul raional fiind precizate transferuri de la Fondul de Susținere Socială 

a Populației în sumă de 1563,5 mii lei, în anul 2018 au fost executate 725,4 mii lei sau la nivel de 

46,4 %. Nivelul de executare a alocațiilor menționate a fost influențat de nivelul scăzut al alocațiilor 

la serviciul „Sprijin pentru familiile cu copii”, mecanismul de utilizare a transferurilor nominalizate 

fiind stabilit prin circulara Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale doar la 06.08.2018. 

Serviciul menționat, având misiunea de a susține familiile/persoanele defavorizate în contextul 

prevenirii/depășirii situațiilor de dificultate în vederea prevenirii excluziunii socio-economice, 

necesită perioadă de timp pentru evaluarea și identificarea necesităților solicitanților conform 

procedurilor stabilite în managementul de caz, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale. 

 Pentru anul 2018 la compartimentul „Cheltuieli” bugetul raional a fost aprobat inițial în sumă 

de 152975,8 mii lei. Pe parcursul anului volumul alocațiilor bugetare a fost modificat prin majorare 

cu 28011,8 mii lei din contul surselor disponibile, donațiilor de la Fondul de Eficiență Energetică, 

transferurilor inter bugetare, care au influențat la majorarea planului precizat și constituie 180987,6 

mii lei. 

 În perioada de raportare au fost executate cheltuieli în sumă totală de 164205,2 mii lei, ceia ce 

constituie 90,7 % din alocațiile anuale precizate. 

 Sinteza veniturilor şi cheltuielilor a bugetului raional se prezintă în anexa nr. 2. 

 La indicele de executare a cheltuielilor bugetului raional a influențat nivelul scăzut de 

executare a alocațiilor bugetare la capitolele: 

-  „Subsidii” - mijloacele financiare, fiind precizate la suma de 7857,0 mii lei, preponderent 

pentru finanțarea domeniului „Ocrotirea sănătății”, au fost executate în volum de 5116,8 mii lei sau 

la nivel de 65,1 %; 

- „Prestații sociale” – alocațiile fiind precizate la suma de 6480,6 mii lei, au fost executate în 

volum de 4183,0 mii lei sau la nivel de 64,5 %; 

- „Bunuri și servicii”, care presupune achitarea costului serviciilor comunale, de telecomunicații, 

de reparație etc., alocațiile fiind precizate în sumă de 27847,8 mii lei, au fost executate în sumă de 

22328,3 mii lei, sau la nivel de 80,2 %; 

- „Mijloace fixe”, cea mai mare pondere, revenind reparațiilor capitale ale clădirilor, instalațiilor 

de transmisie în curs de execuție, alocațiile bugetare fiind precizate în volum de 18033,7 mii lei, au 

fost executate în sumă de 14755,6 mii lei sau la nivel de 81,8 %.  

 Ponderea cea mai mare în structura cheltuielilor executate la bugetul raional revine: 

- cheltuielilor de personal cu suma de 95249,4 mii lei sau 61,9 %; 

- plata pentru bunuri și servicii cu suma de 22328,3 mii lei sau 14,5 %; 

- reparația și procurarea mijloacelor fixe cu suma de 14755,6 mii lei sau 9,6 %; 

- procurarea valorilor materiale cu suma de 10902,5 mii lei sau 7,1 %; 

- prestații sociale în suma de 4183,0 mii lei sau 2,7 %. 

 Conform condițiilor contractuale, în perioada de raportare a fost achitată dobânda la 

împrumutul acordat de către Ministerul Finanțelor pentru construcția „Casei sociale” din or. 

Criuleni în sumă de 261,0 mii lei și rambursarea împrumutului la bugetul de stat în sumă de 1982,9 

mii lei. 

 Volumul de finanțare al cheltuielilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional variază în 

dependență de funcția (domeniul de activitate) al acestora. 



 Executarea alocațiilor bugetare la compartimentul „Servicii de stat cu destinație generală” a 

fost executat la nivel de 90,4 % sau în sumă de 8076,4 mii lei. 

 La grupa funcțională nominalizată executare scăzută a alocațiilor se atestă la achitarea: 

- serviciilor energetice și comunale cu suma executată de 270,2 mii lei sau la nivel de 87,1 %; 

- serviciilor de reparații curente cu suma executată de 189,9 mii lei sau la nivel de 89,3 %; 

- procurarea valorilor materiale în sumă de 1038,8 mii lei, sau la nivel de 88,6 %. 

 Finanțarea cheltuielilor la compartimentul „Apărarea naţională” a fost efectuată la nivel de 88,0 

% sau în sumă de 140,3 mii lei. La acest compartiment executare scăzută se atestă la componentele 

de cheltuieli: servicii de informații și telecomunicații cu executare la nivel de 70,3 %, servicii de 

reparație cu executare la nivel de 35,7 %, servicii de locațiune cu executare la nivel de 76,6 %, 

procurarea valorilor materiale cu executare la nivel de 91,4 %. 

 La grupa „Ordine publică și securitatea națională”, alocațiile bugetare fiind precizate în sumă 

de 176,5 mii lei, a fost finanțată suma de 166,5 mii lei pentru achitarea costului uniformei de 

serviciu colaboratorilor Inspectoratului de Poliție Criuleni și procurarea carburanților pentru 

transportul special din dotarea Secției Situații Excepționale Criuleni în scopul asigurării 

intervențiilor prompte în situații de forță majoră.           

 Volumul de cheltuieli la compartimentul „Servicii în domeniul economiei” a fost executat în 

sumă de 10764,8 mii lei, sau la nivel de 96,4 % din planul precizat în volum de 11165,6 mii lei. 

Suma menționată constituie 108,0 % comparativ cu alocațiile bugetare executate în anul 2017. 

 Cea mai mare pondere în grupa nominalizată constituie cheltuielile pentru reparația şi 

întreținerea drumurilor locale cu executare în sumă de 9381,8 mii lei sau la nivel de 97,4 %, din 

care suma de 5470,0 mii lei constituie alocații din transferuri cu destinație specială de la bugetul de 

stat, iar 3911,8 mii lei sunt mijloace alocate din soldul bugetului raional. În programul indicat sunt 

încorporate și transferurile de la bugetul local de nivelul 2 către bugetele locale de nivelul I 

executate în sumă de 1849,0 mii lei pentru reparația drumurilor locale.  

 Comparativ cu perioada anului 2017, în anul 2018 au fost executate lucrări de reparație a 

drumurilor locale și comunale la nivel de 110,2 % sau cu 868,0 mii lei mai mult. 

  La compartimentul „Gospodăria de locuințe şi gospodăria serviciilor comunale”, alocațiile 

fiind precizate în volum de 4680,3 mii lei, au fost executate în sumă de 3788,9 mii lei sau la nivel 

de 81,0 %. La fel ca și la compartimentul precedent, în volumul alocațiilor precizate sunt incluse și 

transferurile de la bugetul local de nivelul 2 către bugetele locale de nivelul I în sumă de 3771,4 mii 

lei - suport financiar acordat de la bugetul raional autorităților publice locale de nivelul I pentru 

achitarea costului lucrărilor (contribuției) în cadrul proiectelor de investiții capitale de construcție a 

sistemelor de apeduct și canalizare. Din volumul alocațiilor menționate a fost finanțată suma de 

3692,1 mii lei, la care au fost confirmate lucrările efectuate. 

  În perioada de raportare n-au fost executate lucrări la proiectului „Evacuarea apelor reziduale 

din or. Criuleni la stația de epurare din s. Onițcani”. 

 La grupa de cheltuieli „Ocrotirea sănătății”, în condițiile legislației în vigoare, Consiliul 

raional, fiind fondator al instituțiilor medico-sanitare publice, în perioada anului 2018, în limita 

alocațiilor precizate sub formă de subsidii în sumă de 8112,6 mii lei, dintre care 7962,6 mii lei - 

mijloace destinate pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor menționate, în cadrul 

programului „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății”, au fost 

executate cheltuieli în sumă de 5437,0 mii lei sau la nivel de 67,0 %. 

 În anul 2018 au fost executate și finanțate lucrări de reparație a instituțiilor din domeniul 

menționat cu 4247,5 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară 2017. 

  La grupa de cheltuieli „Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă”, alocațiile anuale fiind precizate 

în sumă de 10865,1 mii lei, au fost executate în sumă de 9423,0 mii lei sau la nivel de 86,7 %. Din 

volumul total al mijloacelor bugetare precizate la grupa dată, suma de 2061,0 mii lei sunt mijloace 

financiare alocate de la bugetul raional pentru susținerea bugetelor locale de nivelul I. În perioada 

anului 2018 din suma menționată autorităților publice locale s-au transferat în baza actelor 

confirmative prezentate mijloace financiare în sumă de 2048,2 mii lei. Alocațiile bugetare executate 

în anul 2018 depășesc cu 3767,7 mii lei volumul mijloacelor financiare executate în anul 2017 și 

constituie 166,6 %. 

 Nivelul de executare a cheltuielilor a fost influențat și de finanțarea la capitolele : 

- Servicii energetice și comunale  – cu executare la nivel de 72,5 %; 

- Servicii informaționale și de telecomunicații - cu executare la nivel de 80,5 %; 



- Servicii de reparații curente – executare la nivel de 10,7 %;  

- Active nefinanciare (reparații capitale, procurări de mijloace fixe și valori materiale) – la nivel 

de 75,7 %, nefiind utilizate pe deplin alocațiile pentru reparaţii capitale, procurări de mijloace fixe 

și a valorilor materiale. 

 Volumul de cheltuieli la compartimentul „Învățământ”, fiind precizat în sumă de 118282,1 mii 

lei, au fost finanțate cheltuieli în volum de 110559,0 mii lei, sau la nivel de 93,5 % din alocațiile 

precizate. Din alocațiile bugetare executate - suma de 98263,0 mii lei constituie mijloace financiare 

din contul transferurilor cu destinație specială, ceia ce constituie 88,9 %. 

 Comparativ cu perioada anului 2017, în 2018 au fost executate cheltuieli la nivel de 113,3 % 

sau cu 13004,8 mii lei mai mult.  

 La indicele de executare a bugetului la grupa nominalizată în perioada de raportare a influențat 

nivelul de executare a alocațiilor bugetare la componentele: 

- Servicii energetice și comunale  – cu executare la nivel de 93,8 %; 

- Alte servicii (servicii bancare, poștale, neatribuite altor alineate)-cu executare la nivel de 47,8 %; 

- Active nefinanciare (reparații capitale a clădirilor, procurări de mijloace fixe și valori materiale) 

cu executare la nivel de 90,7 % ș.a. 

Ponderea cea mai mare în structura cheltuielilor la grupa menționată revine „Cheltuielilor de 

personal” și constituie 69,5 %, „Activelor nefinanciare” - cu indicele 19,4 %. 

 Finanţarea cheltuielilor pentru domeniul „Protecţie socială”, alocațiile fiind precizate în sumă 

de 18079,8 mii lei, au fost executate în sumă de 15679,2 mii lei sau la nivel de 86,7 %. Din volumul 

mijloacelor financiare executate suma de 4249,2 mii lei a fost finanțată din contul transferurilor cu 

destinație specială, iar 11430,0 mii lei sau 72,9 % - din contul bugetului raional. Comparând cu 

indicii anului 2017, s-a constatat o diminuare a executării alocațiilor bugetare cu 270,1 mii lei.  

 Nivelul de executare a cheltuielilor la grupa menționată a fost influențat de nivelul de executare 

a alocațiilor bugetare la capitolele: 

-  Îndemnizații de asistență socială – cu executarea la nivel de 71,1 % din volumul alocațiilor 

precizate în sumă de 1987,2 mii lei; 

- Ajutoare bănești – cu executarea la nivel de 36,5 % din volumul alocațiilor precizate în sumă 

de 1389,2 mii lei, ca urmare a diminuării numărului beneficiarilor (care variază pe parcursul 

anului), perfectarea îndelungată a dosarelor beneficiarilor noi incluși în liste. 

 Din suma transferurilor cu destinație specială alocate de la bugetul de stat au fost finanțate 

următoarele servicii și măsuri sociale: 

-  compensațiile nominative pentru serviciile de transport şi compensarea cheltuielilor de deservire 

cu transport a persoanelor cu dizabilități a aparatului locomotor în total pentru 3422 beneficiari în 

sumă totală de 1196,0 mii lei sau la nivel de 90,5 % din suma alocațiilor precizate; 

- În cadrul activității „Serviciul asistență personală”, fiind înregistrate 83 persoane beneficiare de 

serviciile oferite, volumul cheltuielilor achitate constituie 3566,6 mii lei sau la nivel de 96,6 % din 

alocațiile precizate; 

- În cadrul activității „Servicii de deservire socială la domiciliu” sunt înregistrați 238 de 

beneficiari, volumul cheltuielilor achitate constituie 1540,2 mii lei sau la nivel de 92,8 % din suma 

alocațiilor;   

- Întru susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească, în perioada de raportare fiind 

înregistrați în mediu 123 persoane, au fost achitate îndemnizații în sumă de 1177,0 mii lei sau la 

nivel de 70,1 % din alocațiile precizate; 

- Compensarea cheltuielilor și îndemnizațiilor de asistentă socială tinerilor specialiști, angajați în 

instituțiile de învățământ din raion în număr de 23 persoane în sumă de 219,1 mii lei din suma de 

292,2 mii lei precizată sau la nivel de 75,0 % din alocații. 

 Cum a fost menționat mai sus, pentru anul 2018 la bugetul raional fiind precizate transferuri de 

la Fondul de Susținere Socială a Populației în sumă de 1563,5 mii lei, în perioada de raportare au 

fost executate 725,4 mii lei, din motivul adoptării mecanismului de utilizare a transferurilor 

nominalizate doar în luna august 2019 pentru serviciile sociale conform pachetului minim și 

timpului insuficient pentru identificarea necesităților solicitanților conform procedurilor stabilite în 

managementul de caz. 

 Conform prevederilor deciziilor Consiliului raional nr. 17.06, nr. 17.08 din 07.03.2018, nr. 

18.01 din 18.05.2018, nr. 19.03 din 03.08.2018, nr. 22.22 din 13.12.2018 cu privire la rectificarea 

bugetului raional aprobat pentru anul 2018 şi alocarea unor mijloace financiare, din sursele 



disponibile ale bugetului raional au fost redistribuite și alocate mijloace financiare în sumă de 

28011,8 mii lei bugetelor satelor (comunelor), or. Criuleni şi instituțiilor bugetare din subordinea 

Consiliului raional pentru investiții şi reparații capitale, contribuții la proiecte investiționale, 

achitarea cheltuielilor curente, acordarea ajutoarelor materiale, precum urmează: 

 
Nr. 

d/o Sursa 
Suma totală, 

mii lei 

Inclusiv bugetelor 

Nivelul I Nivelul II 

1.  Soldul disponibil al bugetului raional 20255,4 8152,6 12102,8 

2. 
Componenta raională a transferurilor categoriale alocații 

2018 
345,8  345,8 

3. 
Componenta raională a transferurilor categoriale, sold 

neutilizat la situația din 31.12.2017 
2938,6  2938,6 

4. 
Soldul alocațiilor neutilizate ale instituțiilor de 

învăţământ la situația din 31.12.2017  
2820,0  2820,0 

5. Fondul de rezervă al Consiliului raional 344,3 227,9 116,4 

 Total: 26704,1 8380,5 18323,6 

  

 Un capitol aparte în procesul exercițiului bugetar constituie starea decontărilor cu furnizorii de 

bunuri și servicii. Conform datelor rapoartelor de executare a bugetelor instituţiilor bugetare 

finanţate de la bugetul raional s-a constatat că, la situaţia din 31.12.2018, imobilizarea mijloacelor 

bugetare în datorii debitoare (cu excepția datoriilor la cheltuieli de personal) se cifrează la suma de 

1492,6 mii lei dintre care: 

- 478,8 mii lei - investiţii capitale şi 644,6 mii lei - alte cheltuieli curente finanţate din grantul 

extern al proiectului transfrontalier „Managementul deșeurilor solide”; 

- 4,1 mii lei -  plata părinților pentru alimentarea elevilor (LT Mălăiești, Gimnaziul Dolinnoe);  

- 46,9 mii lei – pentru carburanți/lubrifianți (Direcţia Educație – 30,0 mii lei, Proiectul 

Transfrontalier „Managementul deșeurilor solide” -15,4 mii lei;  

- 35,0 mii lei – pentru serviciile judiciare (Consiliul raional); 

- 188,7 mii lei constituie compensațiile și ajutoarele bănești transferate de către Direcția 

Asistență Socială și Protecție a Familiei IS „Poșta Moldovei”, pentru persoanele care beneficiază de 

astfel de mijloace bănești, care până la 31.12.2018 nu au fost primite de către beneficiari; 

- 9,3 mii lei pentru servicii informaționale (Direcția Educație – 4,3 mii lei, LT Măgdăcești- 1,0 

mii lei, Gimnaziul Ratuș – 1,2 mii lei, Gimnaziul Balțata – 0,6 mii lei și alte institiții) ; 

- 41,7 mii lei pentru procurarea uneltelor, inventarului de producere și gospodăresc (Gimnaziul 

Slobozia Dușca); 

- 14,4 mii lei pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou. 

 În perioada de gestiune datoriile debitoare s-au majorat cu 246,5 mii lei, comparativ cu situația 

la 01.01.2018 

 Datoriile creditoare admise de instituțiile bugetare finanțate de la bugetul raional la situația din 

31.12.2018 (cu excepția cheltuielilor de personal) constituie 15504,8 mii lei, din care: 

- cheltuieli capitale – 13957,5 mii lei, din ele 13376,6 mii lei, pentru lucrările efectuate la 

schimbarea ferestrelor şi ușilor în instituțiile de învățământ în anul 2014; 580,9 mii lei - datoriile 

anului curent pentru lucrările de reparații capitale efectuate de instituțiile de învățământ;  

- gaze naturale- 351,6 mii lei; 

- servicii informaționale și de telecomunicație – 145,7 mii lei; 

- produse alimentare – 24,9 mii lei; 

- energia electrică- 23,5 mii lei; 

- servicii de reparații curente – 853,4 mii lei; 

- alte servicii – 81.8 mii lei; 

- combustibil, carburanți și lubrifianți – 60.4 mii lei. 

       Comparativ cu datoriile creditoare înregistrate la situația din 31.12.2017, suma acestora la 

31.12.2018 s-a majorat cu 66,4 mii lei. 

       Pentru a îmbunătăți starea lucrurilor, se impune aplicarea de către toţi conducătorii instituțiilor 

bugetare finanțate de la bugetul raional a principiului responsabilității şi controlului, întru 

minimalizarea acestor datorii şi utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate. 



Direcţia finanţe va solicita de la şefii direcţiilor, secţiilor, conducătorii instituţiilor bugetare 

finanţate de la bugetul raional, să întreprindă măsuri eficiente întru diminuarea creanțelor și 

datoriile creditoare admise. 

 Executarea prevederilor deciziilor menționate a ţinut de perfectarea şi prezentarea 

documentelor, ce justifică achiziționarea lucrărilor, serviciilor, valorilor materiale de către 

beneficiarii obiectivelor stipulate. 

 La întocmirea Notei informative s-a ținut cont de prevederile Metodologiei de efectuare a 

expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative, prin urmare nu sunt prezenți factori de risc, 

ce ar determina apariția riscurilor de corupție.  

 

 

  Șef Direcție  finanțe                                                                                Vera ANII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului raional  

nr. 23.01 din 21.03.2019 

 
Informație cu privire la executarea bugetului raional Criuleni  

la partea de venituri și cheltuieli la situația din 31.12.2018 

Denumirea Cod Venituri                                mii lei 

Aprobat Precizat Executat Executat față de 

precizat 

devieri 

(+/-) 

în %% 

Impozit pe venitul reținut din salariu 111110 7200,0 7200,0 8959,6 1759,6 124,4 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice 

spre plată/achitat 
111121 364,7 364,7 561,9 197,2 154,1 

Impozit pe venitul aferent operațiuni 

de predare în folosință a proprietății  
111130 

  
11,5 11,5 

 

Taxa pentru apa 114611 10784,8 9839,8 10342,8 503,0 105,1 

Taxa pentru extragerea mineralelor 

utile 
114612 583,7 583,7 686,7 103,0 117,6 

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 4,1 4,1 7,6 3,5 185,4 

Taxa pentru exploatarea construcțiilor 

subterane 
114624 

  
0,1 0,1 

 

Defalcări de la profitul net al 

întreprinderilor de stat 
141232 

 
39,2 57,4 18,2 146,4 

Arenda terenurilor cu destinație 

agricolă încasată în buget local nivel 2 
141532 

  
1,2 1,2 

 

Taxa de înregistrare asociații obștești 

încasată în bugetul local de nivelul 2 
142212 

  
1,6 1,6 

 

Plata pentru certificatele de urbanism 

și autorizările de construire sau 

desființare în bugetul local  nivelul 2 

142214 2,0 2,0 1,5 -0,5 75,0 

Taxa la cumpărarea valutei străine de 

persoane fizice în case schimb valutar 
142245 50,0 50,0 57,1 7,1 114,2 

Încasări de la prestarea serviciilor cu 

plată 
142310 968,0 960,9 992,3 31,4 103,3 

Plata pentru locațiunea bunurilor 

patrimoniului public 
142320 258,5 231,4 223,9 -7,5 96,8 

Amenzi și sancțiuni contravenționale 

încasate în bugetul local de nivelul 2 
143120 40,0 12,6 11,8 -0,8 93,7 

Amenzi aplicate de secțiile de 

supraveghere ale traficului rutier 
143220 35,0 

 
0,1 0,1 

 

Donații voluntare pentru cheltuieli 

curente din surse interne pentru 

susținerea bugetului local de nivel 2 

144112 
  

10,0 10,0 
 

Donații voluntare pentru cheltuieli 

curente din surse interne pentru 

instituțiile bugetare 

144114 
 

32,8 32,8 0 100,0 

Donații voluntare pentru cheltuieli 

capitale din surse interne pentru 

instituțiile bugetare 

144214 
 

487,9 487,9 0 100,0 

Impozitul unic perceput de la rezidenții 

parcurilor  
145161 

  
1,3 1,3 

 

Transferuri curente primite cu 

destinație specială între bugetul de stat 

și bugetele locale de nivelul 2 pentru 

învățământul preșcolar, primar, 

secundar general, special și extrașcolar 

191111 98773,7 99401,8 99401,8 0 100,0 



Transferuri curente primite cu 

destinație specială între bugetul de stat 

și bugetele locale de nivelul 2 pentru 

asigurarea și asistența socială 

191112 3535,7 4267,0 3523,8 -743,2 82,6 

Transferuri curente cu destinație 

specială între bugetul de stat și bugete 

de nivelul 2 pentru școli sportive 

191113 2430,9 2434,8 2403,0 -31,8 98,7 

Alte transferuri curente primite cu 

destinație specială între bugetul de stat 

și bugetele locale de nivelul 2 

191115 
 

43,5 43,5 0 100,0 

Transferuri curente cu destinație 

specială între bugetul de stat și bugete 

de nivelul 2 pentru infrastructura 

drumurilor 

191116 5470,0 5470,0 5470,0 
 

100,0 

Transferuri curente primite cu 

destinație generală între bugetul de stat 

și bugetele locale de nivelul 2 

191131 22687,7 22687,7 22687,7 0 100,0 

Alte transferuri curente primite cu 

destinație generală între bugetul de stat 

și bugetele locale de nivelul 2 

191139 
 

35,0 35,0 0 100,0 

Transferuri curente primite cu 

destinație specială între instituțiile 

bugetului de stat și instituțiile 

bugetelor locale de nivelul 2 

191310 1990,4 1563,5 725,4 -838,1 46,4 

Transferuri primite între bugetele 

locale de nivelul 2 și bugetele locale de 

nivelul 1  

193111 
 

345,8 344,0 -1,8 99,5 

Total venituri 

 
155179,2 156057,7 157083,0 1025,3 100,7 

Cheltuielile bugetului raional  

    (mii lei) 

 

 
Grupa Denumirea Aprobat Precizat Executat Devieri(+,-) % 

 
  

01 
Servicii de stat cu destinație 

generală 
7668,3 8930,2 8076,4 -853,8 90,4 

 
02 Apărare națională 158,7 159,5 140,3 -19,2 88,0 

 

03 
Ordinea publică și securitatea 

națională 
 186,5 176,5 -10,0 94,6 

 
04 Servicii în domeniul economiei 6867,0 11165,6 10764,8 -400,8 96,4 

 
05 Protecția mediului  526,0 160,0 -366 30,4 

 

06 
Gospodăria de locuințe și 

serviciilor comunale 
5890,6 4680,3 3788,9 -891,4 81,0 

 

07 Ocrotirea sănătății 5157,8 8112,6 5437,0 -2675,6 67,0 
 

08 Cultură, sport, tineret și odihnă 7632,2 10865,1 9423,0 -1442,1 86,7 
 

09 Învățământ 103187,2 118282,1 110559,0 -7723,1 93,5 
 

10 Protecție socială 16414,0 18079,8 15679,2 -2400,6 86,7 
  

Total  152975,8 180987,6 164205,2 -16782,4 90,7 
  

Rambursarea împrumutului 

recreditat între bugetul de stat si 

bugetele locale de nivelul 2 

2203,4 2203,4 1982,9 -220,5  

  
Total general 155179,2 183191,0 166188,1 -17002,9 90,7  

                Șef Direcție finanțe                                                                    Vera ANII 


