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Repartizara veniturilor în bugetul raional
VENITURILE bugetului
raional la situația din
31.07.2022 au fost
executate în sumă totală
de 109233,7 mii lei sau la
nivel de 59,1 % față de
suma precizată sau cu
17180,5 mii lei mai mult
față de aceeași perioadă a
anului precedent.
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Venituri cu excepția transferurilor încasate în Bugetul raional
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Transferuri
Din suma totală a veniturilor acumulate în bugetul raional, partea preponderentă o constituie
Transferurile de la Bugetul de Stat (101465,58 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 au
însumat 79236,1 mii lei. Nivelul de
executare a acestora a atins
ponderea de 52,9% față de
prevederile anuale.  Transferurile
cu destinație specială sînt alocate
pentru competențele stabilite prin
lege. Nu se permite utilizarea
acestora contrar destinației.

Acumulat

Învațămînt 67950,8 84,6%

Protecție socială 3981,1 5,0 %

1036,8 1,3 %

Scoala sportivă 2035,5 2,5 %
Infrastructura drumurilor 5248,7 6,6%

Serviciul asistență Personală

Evoluția trasnferurilor cu destinație specială pe perioada 2021-2022
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CHELTUIELI
CHELTUIELILE bugetului raional la situația din
31.07.2022 au fost executate în sumă totală de
105885,7 mii lei, sau 55,2 % față de indicatorii
planificați sau cu 20707,3 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 71006,5 mii lei sau cu 6924,8 mii lei mai
mult în comparație cu aceiași perioadă a anului
2021. Din suma totală a cheltuielilor de personal
executate – 54699,17 mii lei (77,03 %) au fost
direcționate pentru ramura Învățămînt.

 

Descifrarea cheltuielilor executate la nivel de clasificație Funcțională
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Descifrarea cheltuielilor executate 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 71006,5
mii lei sau cu 6924,8 mii lei mii lei mai mult în
comparație cu aceiași perioadă a anului 2021.
Cheltuielile au fost executate după cum urmează
pentru:
Bunuri si servicii - 15011,8 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 - 350,8 mii lei (IP „Incubatorul de afaceri”
- 100,0 mii lei, ÎM „Servcom Cimișlia” - 214,0 mii lei,
IMSP din raion - 36,8 mii lei);
Prestatii sociale - 4822,7 mii lei (descifrare detailată
mai jos);
Alte cheltuieli - 389,7 mii lei;
Transferuri acordate APL I - 856,9 mii lei (110,0
mii lei - beneficiari ai cantinelor sociale, 110,0 mii lei
- CL Gura Galbenei, contribuția în cadrul proiectului
MĂ IMPLIC; 550,0 mii lei - CO Cimișlia
implementarea proiectelor de menire socială; 20,0 mii
lei - CL Gradiște, contribuția Consiliului raional
pentru implementarea proiectelor de menire socială și
66,9 mii lei - CL Hîrtop, construcția canalului de
scurgere a apelor pluviale).

 

Cheltuieli de personal (79.39%) Bunuri si servicii (16.78%)

DOBANZI SI ALTE PLATI AFERENTE DATORIEI (0%)

Subventii (0.39%) Prestatii sociale (2.04%)

Alte cheltuieli (0.44%)

Transferuri acordate in cadrul bugetului public national (0.96%)

Muzeul raional de istorie și
etnografie Colective artistice

Școala sportivă, activități
sportive

4 Colective artistice - 525,6
mii lei

1 Muzeu - 329,8 mii lei 1 Centru - 195,0 mii lei

Cheltuieli - 2149,77 mii lei

PLĂȚI   SOCIALE

indemnizaț
ii de

asistență
socială

Susținerea copiilor
rămași fără grija
părintească -  71

beneficiari - 865,88 mii
lei

Aloca
ții

Serviciul de
Asistență Prental
profesionistă - 16

(inclusiv 1 cu
dizabilitate)

beneficiari - 161,4
mii lei

Compens
ații

Casă de Copii

de tip familial -
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transport persoane cu
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beneficiari - 1649,17
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prestații

sociale

Compensații bănești

cadre didcatice - 337

beneficiari - 1348,0 mii

lei

Bani de buzunar
pentru copii din

servici sociale - 34
beneficiari - 149,65

mii lei

ÎNVĂȚĂMÎNT

Licee - 2225 elevi în 100 clase din 4 instituții -
29178,8 mii lei;

Gimnazii - 1728 elevi în 112 clase din 13 instituții -
31767,8 mii lei;

Școli primare - 34 elevi în 5 clase din 2 instituții -
1277,7 mii lei;

Înstituții preșcolare - 62 copii în 3 grupe din 2
instituții - 854,7 mii lei.

Cheltuielile executate pentru
întreținerea instituțiilor de

învățămînt:


