
  mil. lei

Pe an
Pe perioada de 

gestiune
Devieri (+,-) %% Devieri (+,-) %% Devieri (+,-) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 I. Venituri, global 39.1 17.7 37.4 -1.7 95.7 19.7 >200 2.1 35.3 >200

I.I. Venituri fara granturi si transferuri    

Veniturile curente    

Incasări nefiscale    

 Alte incasări    

Granturi interne   0.1 -0.1

Granturi externe 37.0 15.6 36.0 -1.0 97.3 20.4 >200 36.0  

Transferuri de la bugetul de stat componenta proiecte 0.8 0.8 0.3 -0.5 37.5 -0.5 37.5 1.3 -1.0 23.1

Transferuri de la BUAT componenta de baza 1.2 1.2 1.0 -0.2 83.3 -0.2 83.3 0.7 0.3 142.9

Transferuri de la BUAT componenta mijloace speciale 0.1 0.1 0.1 100.0 100.0 0.1  

Transferuri de la BUAT componenta fonduri speciale    

 II. Cheltuieli, global 237.4 41.8 15.4 -222.0 6.5 -26.4 36.8 15.8 -0.4 97.5
 Serviciile de stat cu destinație generală 1.9 0.7 0.1 -1.8 5.3 -0.6 14.3 0.1  
 Activitatea externă    
 Apărarea națională    
 Menținerea ordinii publice și securitatea națională    

 Învățămîntul 0.8 0.8 0.5 -0.3 62.5 -0.3 62.5 1.0 -0.5 50.0

* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat 0.5 0.5 0.5 100.0 100.0 0.5 100.0

 Ştiinţa și inovarea    
 Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret 7.1 1.2 0.1 -7.0 1.4 -1.1 8.3 0.1 100.0

* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat    

 Ocrotirea sănătății 1.4 0.4 -0.4  
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat    

 Asigurarea și asistența socială    
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat    

 Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor 15.4 0.1 0.1 -15.3 0.6 100.0 0.1  
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat    

 Protecția mediului inconjurător și hidrometeorologia    
 Industria și construcțiile    
 Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicațiile și informatica  0.1 0.1 0.1 100.0 100.0 0.1  

* inclusiv transferuri in baza BUAT

* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat 0.1 0.1 0.1 100.0 100.0 0.1  

Gospodaria comunala si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte 169.0 13.5 2.7 -166.3 1.6 -10.8 20.0 14.1 -11.4 19.1

* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat 0.2 0.2 0.2 100.0 100.0 0.2  

Tabelul 1.2.4

Raport privind executarea 

bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale – proiecte finantate din surse externe
la situația din 28 februarie 2014

Executat în 

perioada 

respectivă a 

anului 2013

Executat în perioada de 

gestiune 2014 faţă de perioada 

de gestiune 2013Indicatorii

Prevazut Executat în 

perioada de 

gestiune

Executat fata de prevazut pe an
Executat fata de prevazut pe 

perioada de gestiune



Pe an
Pe perioada de 

gestiune
Devieri (+,-) %% Devieri (+,-) %% Devieri (+,-) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Executat în 

perioada 

respectivă a 

anului 2013

Executat în perioada de 

gestiune 2014 faţă de perioada 

de gestiune 2013Indicatorii

Prevazut Executat în 

perioada de 

gestiune

Executat fata de prevazut pe an
Executat fata de prevazut pe 

perioada de gestiune

 Complexul pentru combustibil și energie    
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat    

 Alte servicii legate de activitatea economică 14.5 12.3 2.8 -11.7 19.3 -9.5 22.8 2.8  

* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat    

 Activități și servicii neatribuite la alte grupe principale 27.2 12.7 9.0 -18.2 33.1 -3.7 70.9 0.6 8.4 >200
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat    

 III. Deficit (-) / Excedent (+) -198.3 -24.1 22.0 220.3 <0 46.1 <0 -13.7 35.7 <0
  Surse de finanțare 198.3 24.1 -22.0 -220.3 <0 -46.1 <0 13.7 -35.7 <0

    Surse interne 3.3 3.3  3.3  0.2 3.1 >200

Alte surse interne    
inclusiv:    
        -Alte surse interne    
        -Rambursarea altor surse interne    
Mijloace depuse in banci la conturile depozitare    
inclusiv:    
        -Mijloace depuse in banci la conturile depozitare    
        -Rambursarea mijloacelor de la conturile depozitare ale bancilor    
Diferenta dintre cursul de schimb a surselor valutare 3.3 3.3  3.3  0.2 3.1 >200
    Surse externe 150.0 -150.0  21.2 -21.2
 Împrumuturile altor state    
 inclusiv:    

 -Împrumuturi acordate de alte state    
 -Rambursare a împrumuturilor acordate de alte state     

 Împrumuturile acordate de organizații financiare internaționale 150.0 -150.0  21.2 -21.2
 inclusiv:    

 -Împrumuturi acordate de organizații financiare internaționale 150.0 -150.0  21.2 -21.2
 -Rambursare a împrumuturilor acordate de organizații financiare    

Modificarea soldurilor 48.3 24.1 -25.3 -7.7

Soldul la începutul perioadei 48.3 24.1 66.8 18.5 138.3 42.7 >200 18.5 48.3 >200

Soldul la sfîrșitul perioadei 0.0 0.0 92.1 92.1 >200 92.1 >200 26.2 65.9 >200


