Notă informativă
Raportul privind executarea bugetului
pentru 12 luni ale anului 2020
pe Primăria REZINA
Explicaţii la rapoartul despre executarea bugetului
Venituri
Analiza efectuată asupra executării bugetului pentru 12 luni ale anului
2020 arată că bugetul la partea de venituri a fost executat în sumă de 39391.6
mii lei. Planul precizat anual fiind de 45413.0 mii lei. Prevederile de acumulări
ale veniturilor pentru perioada vizată sînt executate la nivel de 86.74 %.
Activitatea financiar-economică a autorităţilor publice locale a fost
mobilizată la realizarea obiectivelor şi sarcinilor, care rezultă din funcţia de
bază, şi a fost orientată spre îndeplinirea:
- Legii bugetului de stat pentru anul 20 20;
- Legii nr. 397 din 16.10.2003 privind fin anţele publice locale.
Structura execuţiei în ansamblu a bugetului pe sursele principale de
venituri pentru 12 luni ale anului 2020 se caracterizează prin următorii
indicatori:
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Venituri fiscale
Venituri nefiscale
Taxele locale
Venituri colectate
Granturi capitale primite de la
organizatiile internationale
Transferuri curente primite cu
destinatie speciala intre bugetul de
stat si bugetele locale de nivelul I
pentru invatamantul prescolar,
primar, secund
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Transferuri curente primite cu
destinatie speciala intre bugetul de
stat si bugetele locale de nivelul 1
pentru infrastructura drumurilor
Transferuri capitale primite cu
destinatie speciala intre bugetul de
stat si bugetele locale de nivelul 1
Transferuri curente primite cu
destinatie generala intre bugetul de
stat si bugetele locale de nivelul I
Alte transferuri curente primite cu
destinatie generala intre bugetul de
stat si bugetele locale de nivelul 1

375.00

1

Transferuri capitale primite cu
destinatie speciala intre institutiile
bugetului de stat si institutiile
bugetelor localele de nivelul 1

0,0

4 514,91

10,02

1683.46

4.31

-4 514,91

37.29

Analiza încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi în buget a demonstrat
că nivelul executării în cea mai mare parte revine veniturilor nefiscale 119.23%
taxele locale 100.85 % și veniturile fiscale 91.13% pe cînd veniturile colectate
au inregistrat 56.29 %.

Cheltuieli și active nefinanciare
Planul precizat a anului 2020 la compartimentul „Cheltuieli și active
nefinanciare” constituie 45413.01 mii lei.
Executarea cheltuielilor și activelor nefinanciare pe perioada de 12 luni a
fost de 39391.57 mii lei, la nivel de 86.74 %, dintre care Cheltuieli 26878.73
mii lei (68.23%) și active nefinanciare 12512.83 mii lei (31.77%)
Cheltuielile efective sunt în mărime de 32051.41 mii lei.
Executarea bugetelor sub aspectul de ramură se prezintă în f elul următor:

Executarea guvernării
subprogram 0301 activitatea
00005 Activitatea executivelor locale
Cheltuielile și activele nefinanciare pe subprogramul dat au fost precizate
în sumă de 5323.81 mii lei din care s-au executat 4902.57 mii lei sau 92.09 %.
Pentru cheltuielile de personal planul anual precizat constituie 3341,50 mii
lei din care pentru remunerarea muncii ,2620.80 mii lei, care a fost executat în
sumă de 2482.22 mii lei sau 94.71%. Planul precizat a contribuţiilor de asigurări
sociale de s tat obligatorii pe perioada anului 20 20 este în mărime de 602,80 mii
lei, care a fost executat în sumă de 570.91 mii lei, executarea fiind 94.71 % .
Planul precizat a primelor de asigurări obligatorie de asistență medicală pe
perioada anului 20 20 este în mărime de 117,9 mii lei, care a fost executat în
sumă de 111.70 mii lei, executarea fiind 94.74 %.
Pentru bunuri și servicii planul precizat anual a constituit 1245.60 mii lei şi
a fost executat în sumă de 1112.58 mii lei sau 89.32%
Prestațiile sociale au c onstituit: plan precizat 27.7 mii lei și executat 27.46
mii lei (99.13%). Alte cheltieli: plan precizat 424.21 mii lei și s-au executat
398.38 mii lei (93.91%).
Activele nefinanciare au fost gestionate în felul următor la compartimentul
Mijloace fixe au fo st precizate 64 mii lei dintre care s-au executat 61.66 mii lei
(96.34%). Stocurile de materiale circulante au constituit plan precizat 220.8 mii
lei și s-au executat 137.68 mii lei, sau 62.35%.
Cheltuielile efective pentru anul de gestiune 20 20 au constituit 6746.58
mii lei.

Petrol și gaze naturale
Subprogram 5802 activitatea 00319
Planul precizat pentru grupa respectivă este în mărime de 363.96 mii lei
executarea fiind în suma de 304.25 mii lei sau 59.71 %,
Resursele financiare au fost preci zate și executate pentru constructia
gazoductului de presiune medie din s. Stohnaia ( 245,55 mii lei) și s. Ciorna.
(58,7 mii lei), care urmreaza a fi efectuate prin procedurile de achiziție publică.
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Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție
Subprogram 0802 activitatea 00020
Planul anual aprobat pentru grupa respectivă este în mărime de 720 mii lei
executarea fiind în suma de 0 mii lei sau 0 %, iar precizatul fiind de 288 mii lei.
Resursele financiare care au contribuit la precizarea planului cu minus 432 mii
lei au fost folosite pentru acordarea ajutoarelor financiare unice cetățenilor din
teritoriul administrat prin deciziile consiliului orășenesc desfășurate pînă la data
de 31.12.2020.

Dezvoltarea drumurilor
subprogram 6402 activitatea 00395
La compartimentul respectiv au fost precizate mijloace bănești în sumă de
4811,76 mii lei, care a fost executate în mărime de 4288,99 mii lei, la nivel de
89,14%.
Mijloacele financiare au fost precizate pentru lucrări de reparație a drumului de
pe str. Păcii.

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe și serviciilor comunale
subprogram 7502 activitatea 00333
La compartimentul respectiv au fost precizate anual mijloace în sumă de
6732,20 mii lei, respectiv s -a executat în mărime de 6286,59 mii lei,executar ea
fiind la nivel de 93,38 %. Cheltuielile efective fiind de 6197.59 mii lei.
S-au efectuat lucrări:
-servicii de curățenie și igeinizare în or.Rezina - 5539,02 mii lei
-Iluminarea stradală ( pentru energia electrica) – 664,94 mii lei
- pregătirea proiectu lui noului cimitir - 82,63 mii lei

Aprovizionarea cu apă
Proiecte de investiții Publice
subprogram 7503 activitatea 00319
Pentru compartimentul dat s -au precizat mijloace în sumă 4699,62 mii lei
și s-au executat 542,46 mii lei sau 11,54%. Mijloacele financiare au fost
executate pentru:
- -Extinderea unei rețelei de din str. Decebal, str.Gogol, str. Dacia -542,46 mii
lei. Cheltuielile efective fiind de 26.19 mii lei.

Iluminarea stradală
subprogram 7505 activitatea 00335 și activitatea 00319
Pentru compartimentul dat s -au precizat mijloace în sumă de 3420,01 mii lei,
respectiv s -a executat în sumă de 3373,96 mii lei, la nivel de 98,65 %.
Depăşirea limitelor a cheltuielilor efective nu s -a depistat, fiind de 3175.83 mii
lei.
Sa-u efectuat:
-sevicii de întreținere a iluminatului public -2893,64 mii lei
- Renovarea iluminatului public sectorul: str. Lomonosov, or. Rezina podul
peste rîul Nistru, or. Rîbnița - 214,61 mii lei
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- garanția de bună executie la iluminatul public stradal - 265,71 mii lei.

Dezvoltarea culturii - subprogram 8502
Planul precizat în ansamblu pe compartimentul dat constituie 1434,00 mii lei
care a fost executat în sumă de 975,98 mii lei sau la nivel de 68,04 %.
Cheltuielile efective nu depăşesc limitele prevăzute şi se cifre ază cu suma de
912.48 mii lei. Analizînd fiecare instituţie în parte se poate spune următoarele:

Acţiuni culturale
subprogram 8502 activitatea 00224
Pentru măsurile cultural educative planul anual precizat este în sumă de
370,40 mii lei care este execut at în sumă de 314,59 mii lei, la nivel de 84,93 %.
Cheltuielile efective fiind de – 201.58 mii lei.
Dintre cheltuielile executate pot fi mentionate:
Pentru necesitățile de organizare a masurilor culturale de sărbători 221,04
mii lei. Pentru servicii de organizarea a masurilor culturale de sărbători s -au
folosit 75,04 mii lei. Pentru procurarea unor mijloace fixe - 18,51 mii lei.

Biblioteci
subprogram 8502 activitatea 00231
Planul precizat pentru întreţinerea a 3 biblioteci c onstituie 496,15 mii lei
care s-a executat în sumă de 183,38 mii lei sau 36,96%, cheltuielile efective 185.29 mii lei.
Unităţile statale la perioada de gestiune constituie 3,75 unităţi.
Pentru cheltuieli de personal planul anual precizat constituie 378,60 mii
lei, care a fost executat în sumă de 130,54 mii lei sau 34,48 %.
Pentru bunuri și servicii planul precizat anual a constituit 68,1 mii lei şi a
fost executat în sumă de 23,88 mii lei sau 35,06 %.
Prestațiile sociale au constituit: plan precizat 1,17 mii lei și s-au executat
0,84 mii lei (71,79%).
Activele nefinanciare au fost gestionate în felul următor la compartimentul
Mijloace fixe au fost precizate 5,29 mii lei dintre care s -au executat 0,0 mii lei
(0%). Stocurile de materiale circulante au con stituit plan precizat 42,99 mii lei
și s-au executat 28,12 mii lei, sau 65,41%.

Cămine culturale
subprogram 8502 activitatea 00234
În prezent îşi desfăşoară activitatea 3 cămine culturale. Pentru întreţinerea
căminelor culturale s-au precizat surse în mă rime de 567,85 mii lei şi s-au
executat în sumă de 478,02 mii lei sau 84,18 %. Cheltuielile efective n -au
depăşit nivelul surselor prevăzute și se cifrează în sumă de 525.61 mii lei.
Unităţile de statate la perioada de gestiune constituie 3.5 unităţi.
Pentru cheltuieli de personal planul anual precizat constituie 452 mii lei,
care a fost executat în sumă de 399,06 mii lei sau 88,28%.
Pentru bunuri și servicii planul precizat anual a constituit 38,85 mii lei şi a
fost executat în sumă de 15,40 mii lei sau 42,95%.
Prestațiile sociale au constituit: plan precizat 1,93 mii lei și executat 1,9
mii lei (99,99%).
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Activele nefinanciare au fost gestionate în felul următor , au fost precizate
în sumă de 79,07 mii lei dintre care s -au executat 61,65 mii lei (78,96%). La
compartimentul mijloacele fixe, acestea au fost precizate în sumă de 4,1 mii lei
dintre care s -au executat 0,0 mii lei (0%). Stocurile de materiale circulante au
constituit plan precizat 79,97 mii lei și s -au executat 61,65 mii lei, sau 83,34%.

Sport
subprogram 8602 activitatea 00230 și activitatea 00319
Pentru cultura fizică şi sport anul acesta s -au precizat surse în mărime de
1334,23 mii lei care s-au executat în sumă de 1230,90 mii lei sau 92,26%.
Aceste sume au fost executate pentru construcția uniu centru
multifuncțional de pe str. Păcii. Cheltuielile efective au fost de 11.0 mii lei.

Tineret
subprogram 8603 activitatea 00239
Pentru subprogramul tineret anul acesta s -au precizat surse în mărime de
50,00 mii lei car e s-au executat în sumă de 15,69 mii lei sau 31,38%.
Executarea fiind pentru manifestații organizate pentru tineret . Cheltuielile
efective au fost de 15.69 mii lei.

Învățămînt, Educație timpurie
grupa 8802 activitatea 00199, activitatea 00448 și act ivitatea
00492
Planul precizat anual pentru anul 20 20 este în mărme de 19228,71 mii lei
care a fost executat în sumă de 15728,46 mii lei sau 81,79 %.
Pentru cheltuieli de personal planul anual precizat constituie 10839,0 mii
lei, care a fost executat î n sumă de 10687,30 mii lei sau 98,60%.
Pentru bunuri și servicii planul precizat anual a constituit 1994,54 mii lei şi
a fost executat în sumă de 1076,06 mii lei sau 53,95 %.
Prestațiile sociale au constituit: plan precizat 200 mii lei și executat 161,02
mii lei (80,51%).Dintre care pentru compensații cadrelor didactice (2000 lei
anual) au fost acordate 14 2 mii lei.
Activele nefinanciare au fost gestionate în felul următor la compartimentul
Mijloace fixe au fost precizate 2209,14 mii lei dintre care s -au executat 1929,50
mii lei (87,34%). Stocurile de materiale circulante au constituit plan precizat
3394,74 mii lei și s-au executat 1828,00 mii lei, sau 53,84 %.
Cheltuielile efective pentru anul de gestiune 2020 au constituit 14139.95
mii lei
În prezent funcţionează 4 instituţii cu 800 locuri pentru copii.
Numărul mediu al grupelor care funcţionează pe perioada de gestiune
constituie – 32 grupe, numărul mediu a copiilor constituie
606 copii.
Completarea medie este îndeplinită în număr de 19 copii la o grupă.
Numărul mediu îndeplinit pe perioada de gestiune a unităţilor în state
constituie – 148,4 unităţi.
Zile-copii de frecvenţă a instituţiilor pe perioada de gestiune constituie –
32626 zile/copii, planul anual precizat 135790 zile/copii, frecven ţa constitue
24,02 %.
Pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare au fost efectuate
achiziții pentru alimentaţie în mărime de 820.9 mii lei.
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Pentru plata părintească s -au incasat 312,89 mii lei. Cheltuielile medii la
un copil pe zi pentru alim entaţie a constituit 23,94 lei (norma pe zi fiind de
26,25 lei (mijloace bugetare – 17,50 lei, plata părintească – 8,75 lei).

Protecții sociale
subprogram 9012/activitatea 00292 și activitatea 00291
Cheltuielile la protecțiile sociale au fost precizate în mărime de 432 mii lei
care a fost executate în sumă de 432,0 mii lei (100,00%), inclusiv ajutoare unice
populaţiei conform deciziilor publice locale – 432,0 mii lei. Cheltuielile
efective pentru anul de gestiune 20 20 au constituit 432,0 mii lei.

Alte servicii de protecție socială
subprogram 9019/activitatea 00348
Prestarea altor servicii sociale unor categorii de populație, au fost precizate
mijloace băneşti în mărime de 98,0 mii lei, care a fost executate în mărime de 98
mii lei sau la nivel de 100,0%. Aceștia au fost valorificați pentru asigurarea cu
pachete sociale pentru 490 persoanele social vulnerabile și în etate.
Cheltuielile efective pentru anul de gestiune 2020 au constituit 98.0 mii lei.

Datoriile debitoare şi creditoare
mi i le i
Nr.d/o
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Denumirea furnizorului

debit

credit

3

4
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Bemol Retail SRL
Bioenerg Construct SRL
GENESIS INTERNATIONAL SRL
MF TR Chisinau Bugetul de Stat I.P. Agentia Servicii Publice
SA MOLDTELECOM
SA FEE-Nord
SA Moldovagaz
SC CADOM-GAZ SRL
SC RANAO-TRANSCOM SRL
SRL Becad
SRL Enelconstruct
SRL InstalVest Grup
SRL LEONFORCE
SRL Litarcom
Uniunea Avocatilor din Republica Moldova
Total

Contabil şef
Specialist principal

2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
17,3

0,0
29,8
467,1
0,6
3,4
73,8
31,5
76,2
26,9
14,9
46,7
1111,2
2,1
1616,6
0,0
3500,7

Sliviskaya Tatiana
Ala Morari
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