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INFORMAȚII  GENERALE
În 8 luni ale anului 2022, la bugetul public raional au fost acumulate venituri în

sumă de 117,5 milioane lei, fiind în creștere cu 18,6 milioane lei față de perioada
similară a anului trecut. Cheltuielile au constituit 113,3 milioane lei, care comparativ cu
aceeași perioadă a anului 2021, sunt mai mari cu 21,4 milioane lei. Executarea
Bugetului Raional Cimișlia s-a încheiat cu un excedent în sumă de 4,2 milioane lei, iar
soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului raional au constituit 12,6 milioane lei.

 Impozitele și taxele au fost încasate în sumă de 3,9 milioane lei, dintre care: 
impozitul pe venit – 3,8 milioane lei și taxe pe mărfuri și servicii – 0,1 milioane lei.

 Veniturile acumulate de instituțiile bugetare (resurse colectate) în perioada de
referință au constituit 2,3 milioane lei. Comparativ cu perioada similară a anului
trecut acestea s-au majorat cu 0,8 milioane lei.

 Donațiile acumulate în bugetul raional au însumat 2,0 milioane lei.

 Suma transferurilor primite de la bugetul de stat și bugetele locale se raportează la
109,0 milioane lei.

 Suma de bază achitată pentru împrumuturile angajate a constituit 1,4 milioane lei,
inclusiv „Energetic II” – 1,3 milioane lei și „Locunițe sociale” – 0,1milioane lei.

 Gestionarea eficientă a finanțelor publice rămâne prioritate maximă pentru
Consiliul Raional Cimișlia.



EXECUTAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR 
BUGETULUI RAIONAL

Venituri 117511,4
mii lei (63,5 % față de 
suma planificată pe an)

Cheltuieli 113334,7
mii lei (59,0 % față de 
suma planificată pe an)



REPARTIZAREA VENITURILOR BUGETULUI 
RAIONAL

• VENITURILE bugetului raional, la
situația din 31.08.2022, au fost
executate (acumulate) în
sumă totală de 117 522,38 mii
lei sau la nivel de 63,5 % față
de suma planificată pe an sau
cu 18 564,6 mii lei mai mult
față de aceeași perioadă a
anului precedent.
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TRANSFERURILE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ DE LA BUGETUL DE STAT au însumat
85713,4 mii lei sau 75,3% față de prevederile anuale. Tansferurile cu destinație
specială sînt alocate pentru competențele stabilite prin lege.
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TRANSFERURI

încasate de la 
bugetul de stat

Transferuri cu destinație generală - 23311,9 mii lei

Transferuri cu destinație specială - 85713,4 mii lei

Învațămînt -
71667,9 mii lei

84%

Protecție socială 
(plățile sociale) -

4208,5 mii lei

5%

Serviciul asistență 
Personală - 1814,5 

mii lei

2%

Scoala sportivă -
2088,8 mii lei

2%

Infrastructura 

drumurilor -

5864,2 mii lei

7%

mplementarea 

Programul de 

granturi pentru 

tineri - 69,5 mii lei

0%



DINAMICA TRASNFERURILOR PE PERIOADA 
2021-2022 (8 LUNI)
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CHELTUIELILE BUGETULUI RAIONAL REPARTIZATE PE 
GRUPE FUNCȚIONALE

• CHELTUIELILE bugetului
raional la situația din
31.08.2022 au fost
executate în sumă
totală de 113334,7 mii
lei, sau 59,0 % față de
indicatorii planificați sau
cu 21419,2 mii lei mai
mult față de aceeași
perioadă a anului
precedent.

• Cele mai mari cheltuieli
au fost direcționate
pentru ramura
Învățămînt – 75654,0 mii
lei (66,8%).
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DESCIFRAREA CHELTUIELILOR LA NIVEL DE 
CLASIFICAȚIE ECONOMICĂ
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• Din suma totală a cheltuielilor executate
partea preponderentă se atestă la
capitolul „cheltuieli de
personal”, care s-au înregistrat în sumă
de 74507,8 mii lei sau cu 6970,0 mii lei
mai mult în comparație cu aceiași
perioadă a anului 2021.

• Cheltuielile au fost executate după cum urmează:

• Bunuri si servicii – 15722,9 mii lei (energie electrică, gaze
naturale, servicii de locațiune, ș.a);

• Dobînzi aferente datoriei - 59,59 mii lei (aferent proiectului
implementat „Energetic II”);

• Subvenții - 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 (plăți socilae);
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).



CULTURA 
CHELTUIELI TOTALE – 4234,0 MII LEI

Școala sportivă
• Cheltuieli totale -

2088,3 mii lei

Muzeu

• Cheltuieli totale -
309,3mii lei

Ansambluri și formațiuni
• 4 colective artistice

• Cheltuieli totale – 532,4 mii 
lei

Centrul de tineret

• 1 centru de tineret

• Cheltuieli totale 274,7 
mii lei



ÎNVĂȚĂMÎNT
Școala primară-
grădiniță
• 62 copii grădiniță/34

copii școala primară
• Nr. Instituții: 2
• Cheltuieli totale 2185,3 

mii lei

Licee

• 2225 copii

• Nr. Instituții 4
• Cheltuieli totale

31428,4 mii lei

Centrul raional de Creație
a Copiilor și Adolescenților 

Cimișlia
- 60 grupe, 868 copii

- Cheltuieli totale 1630,2

mii lei

Școala de Arte Cimișlia
-369 copii, 63 grupe;

-Cheltuieli totale 3510,4 mii 
lei

Gimnazii 

• 1 728 copii

• Nr. Instituții  13

• Cheltuieli totale  16
32626,9 mii lei

CHELTUIELI TOTALE - 75654,0 mii lei

În domeniu activează 22 instituții, 
dintre care:



PRESTAȚII SOCIALE

Indemnizații 
de asistență 

socială

• Susținerea copiilor 
rămași fără grija 
părintească – 71 copii 
(lunar) - 981,5 mii lei

Alocații

• Serviciul Asistență 
Parental Profesionistă –
16 copii (lunar) – 186,1 
mii lei

• Case de copii de tip 
familial – 8 beneficiari 
(lunar) – 90,6 mii lei

Compensații

• Compensații bănești 
cadre didactice – 337 
cadre – 1348,0 mii lei

• Compensații transport 
persoane cu dizabilități 
– 1625 persoane (mediu 
9 luni) – 1649,2 mii lei

Alte prestații 
sociale

• Bani de buzunar pentru 
copiii din serviciile 
sociale – 34 copii (lunar) 
– 165,8 mii lei  
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Îndemnizații de asistență 
socială 981,9 mii lei 

Alocații 276,7 mii lei

Compensații 2997,2 mii lei

Ajutoare bănești 258,3 mii 
lei

Alte prestații de asistență 
socială 165,8 mii lei 

Îndemnizații la încetarea 
acțiunii contractului de 
muncă 71,6 mii lei 
Îndemnizații pentru 
incapacitatea temporară de 
muncă 238,5 mii lei 
Achitarea indemnizației 
alesuluilocal la expirarea 

mandatului 11,2 mii lei

Alte prestații sociale 
angajaților 19,8 mii lei



MULȚUMESC PENTRU 
ATENȚIE!


