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RAPORTUL

privind executarea bugetului pe anul 2020

Bugetul raional Cimiqlia pe anul 2020,lapartea de venituri, a fost executat
in sumd de 164,1mln lei, sau97,7Yo fa!6 de precizat, sau cu 27,7 mln lei mai mult
decit in anul 2019.Impozitul pe venit a fost executat in sumd de 4,3 mii lei sau cu
1,9 mln lei mai pulin decit in anul 20lg.Impozite pe taxe pe mdrfuri gi servicii au
fost executate in sumd de 175,3 mii lei, sau cu 22,7 mii lei mai pulin decit in anul
2019. La capitolul alte venituri, in care intr6 qi servicii cu platd, localiune, amerr;ile,
donaliile voluntare, suma incasdrilor s-a inregistrat in mdrime de 3,6 mln lei, sau cu
789,3 mii lei mai mult decit in anul 2019. Transferurile primite in cadrul bugetului
pentru arrul2020 s-au inregistrat in sumd de 155,9 mln lei, sau cu 3,9 mln lei mai
pulin decit cele precizate, sau cu 28,8 mln lei mai mult ca in anul2019.

Pe parcursul anului bugetul raional a fost modificat din partea bugetului de
stat pentru:

- compensarea veniturilor ratate din impozitul pe venit, in sumd de 308,1 mii lei;
- transfer pentru pachetul minim de servicii sociale, in sum6 de 1680,0 mii lei qi

destinat pentru serviciul de asistenld personald;
- transfer destinat pentru compensarea cheltuielilor pentru conectarea la

conducta de gaze naturale, in sumd de L2,0 mii lei;
- transfer pentru achitarea indemniza{iei COVID-19 pentru personalul infectat

din instituliile medicale ;i administralia publicd, in sumd de 1472,0 mii lei;
- transfer pentru gcoala sportivd, in sumd de 49,7 mii lei, pentru implementarea

Legii rc.27012018;
- transfer pentru achitarea indemnizaliei persoanelor supuse represiunile politice,

in sumd de 548,7 mii lei, dar neachitate din calza decesului beneficiarului;

Bugetul raional Cim$lia pe anul 2020, la partea de cheltuieli, a fost
executat in sumd de 160,3 mln lei, sau cu 19,9 mln lei mai mult decit in anul 20L9,
sau cu 12,6 mln lei fafi de bugetulprecizat.

Ctrettuietile de personal pentru arnl2020s-au inregistrat in sumd de 93,7 mln
lei, sau 58,5 yo din suma totalS de cheltuieli .



. Bunurile gi serviciile care sint destinate serviciilor energetice, reparafiilor
curente, serviciilor comunale, informafionale, telefonie, pogtale au fost executate in
sumd de 23,8 mln lei, sau cu 4,5 mln lei mai mult decit in anul 20lg.Dobinda pentru
achitarea imprumutului angajat in cadrul Proiectului Energetic II a fost fost
inregistratd de 182,6 mii lei.

Subsidiile s-au executat pentru anul2020in sumd de 672,0mii lei, sau cu 50,0
1ji lei mai pulin decit suma precizatdqi a fost destinatdpentru IMSP Spitalul raional
Cimiqlia (247,0 mii lei), 

^suslinerea 
IP Incubatorului de Afaceri Cimigliia in sum6 de

150,0 mii lei, susfinerea IM "servcom cir iqlia" in sum6 de 250,0 mii lei.

Prestaliile sociale au fost executate in sumd de 5,6 mln lei, sau cu 0,7 mln lei
mai mult decit in anul 2019 gi sint destinate pentru achitarea indemnizaliilortinerilor
specialigti, suslinerea copiilor rdmagi f6rd ingrijirea pdrinteascd, alocafii pentru
asistenla parentalS profesionistd, case de copii di tip familial, compensafii pentru
serviciile de transport, tinerilor specialigti, cadrelor didactice, conectarea la conducta
de gaze naturale, ajutoare bdnegti pentru serviciul social de sprijin pentru familiile
cu copii, pentru serviciul social de suport monetar, ajutoare pentru achitarea
indemnizaliilor unice COVID-l9, ajutoare unice pentru persoane socialmente
vulnerabile, prestafii sociale copiilor plasali in serviciile sociale ca bani de buzunar
9i indemniza,tii la incetarea acliunilor contractului de muncd qi incapacitatea
temporard de muncd.

Alte cheltuieli au fost executate in sum6 de 328,4 mii lei gi sint destinate
indemnizaliilor alegilor locali pentru participare la gedinlele consiliului raional si
contracte temporare cu persoane fizice

Transferurile acordate intre bugetele locale din raionul Cimi;lia au fost
inregistrate in sumd de 947,16 mii lei gi care au fost destinate cantinelor de ajutor
social, pachetelor alimentare, primdriei G
la implementarea proiectului cu panouril
sportiv din satul Gura Galbenei, 100,0

fintinii arteziene,,. 
pentru cofinanlarea proiectului "Forarea

Mijloacele fixe s-au inregistrat in bugetul raional in sum6 de 28,6mln lei, sau
| 2019 qi este destinat pentru reparulia capitald
utilajelor, unitdlilor de transport, uneltelor gi

Stocurile de materiale circulante au fost executate in sumd de 6,3 mln lei sau
cu 1,6 mln lei mai pufin decit in anul 20Ig gi este destinat pentru procurarea
produselor alimentare in instituliile bugetare, alimentalia elevilor, proc'rarea
medicamentelor, materialelor sanitare gi de uz gospoddresc gi rechizitelor de birou.
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