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Repartizara veniturilor în bugetul raional
VENITURILE bugetului
raional la situația din
31.05.2022 au fost
executate în sumă totală
de 67238,55 mii lei sau la
nivel de 38,7 % față de
suma precizată sau cu
11724,89 mii lei mai mult
față de aceeași perioadă a
anului precedent.
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Tranfseruri
Din suma totală a veniturilor acumulate în bugetul raional, partea preponderentă o constituie
Transferurile de la Bugetul de Stat (61198,52 mii lei). Descifarea Transferurilor de la Bugetul de Stat,
se reflectă mai jos:

79,2% 20,8%
Protecție Socială

Transferuri cu destinație specială

Transferurile cu destinație
specială de la Bugetul de Stat sunt
alocate pentru competențele
stabilite prin lege. Nu se permite
utilizarea acestora contrar
destinației.

Acumulat

Învațămînt 44040,19 90,7 %

Protecție socială 1793,86 3,7 %

581,42 1,2 %

Scoala sportivă 1364,64 2,8 %

Infrastructura drumurilor 765,82 1,6%

Serviciul asistență Personală

Evoluția trasnferurilor cu destinație specială pe perioada 2021-2022
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CHELTUIELI
CHELTUIELILE bugetului raional la situația din
31.05.2022 au fost executate în sumă totală de
63 876,58 mii lei, sau 35,3 % față de indicatorii
planificați sau cu 8686,03 mii lei mai mult față de
aceeași perioadă a anului precedent. 
Cele mai mari cheltuieli se raportează la capitolul
„cheltuieli de personal”, care s-au înregistrat în
sumă de 44328,0 mii lei sau cu 33681,55 mii lei
mai mult în comparație cu aceiași perioadă a anului
2021. Din suma totală a cheltuielilor de personal
executate – 26 825,43 mii lei au fost direcționate
pentru ramura Învățămînt.
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Descifrarea cheltuielilor la nivel de clasificație Economică
Din suma totală a cheltuielilor executate partea
preponderentă se atestă la capitolul „cheltuieli de
personal”, care s-au înregistrat în sumă de 44327,95
mii lei sau cu 3681,55 mii lei mai mult în comparație
cu aceiași perioadă a anului 2021. Din suma totală a
cheltuielilor de personal executate – 33632,98 mii lei
au fost direcționate pentru ramura Învățămînt.  
Cheltuielile au fost executate după cum urmează
pentru:
Bunuri si servicii - 9 380,19 mii lei (cheltuieli pentru
energie electrică, gaze naturae, servicii de locațiune,
ș.a);
Dobînzi aferente datoriei - 59,59 mii lei (aferent
proiectului implementat „Energetic II”);
Subventii - 267,30 mii lei (IP „Incubatorul de afaceri”
- 100,0 mii lei, ÎM „Servcom Cimișlia” - 149,0 mii lei,
IMSP din raion - 18,3 mii lei);
Prestatii sociale - 3 342,74 mii lei (descifrare
detailată mai jos);
Alte cheltuieli - 230,65;
Transferuri acordate APL I - 76,50 mii lei
(beneficiari ai cantinelor sociale).
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Transferuri acordate in cadrul bugetului public national (0.5%)

CHELTUIELILE bugetului raional
la situația din 31.05.2022 au fost
executate în sumă totală de 63 876,58
mii lei, sau 35,3 % față de indicatorii
planificați sau cu 8686,03 mii lei mai
mult față de aceeași perioadă a anului
precedent. 
Cele mai mari cheltuieli se raportează
pentru ramura Învățămînt, care s-au
înregistrat în sumă de 46204,28 mii
lei sau cu 8618,76 mii lei mai mult în
comparație cu aceiași perioadă a
anului 2021.


