
CHELTUIELI: 
Conform clasificației funcționale, în componența cheltuielilor totale executate, 

partea preponderentă de 57% revine cheltuielilor pentru instituțiile de învățământ, 
care au fost executate în sumă de  1 272 607,3 mii lei sau la nivel de 57,2 la sută față 
de planul precizat pentru anul 2019, în sumă de 2 226 714,2 mii lei. 

Cheltuielile ce țin de serviciile în domeniul economiei dețin ponderea de 17,3% 
din cheltuielile totale și s-au executat în sumă de 385 515,4 mii lei sau 54,2% față de 
planul precizat în sumă de 710 629,0 mii lei, dintre care pentru transportul rutier s-au 
executat 378 506,0 mii lei sau 41,5% la sută. 

Cheltuielile ce țin de gospodăria locativ-comunală dețin ponderea de 9,0% și s-au 
executat în sumă de  201 791,8 mii lei sau 39,6 la sută față de planul precizat în sumă 
de 509 533,7 mii lei, cu o pondere de 9 la sută. 

Cheltuielile pentru protecția socială dețin ponderea de 8,9 la sută și au fost 
executate în sumă de 199 906,7 mii lei sau 55,8% față de planul precizat pentru anul 
curent în sumă de 358 359,7 mii lei. 

Cheltuielile pentru cultură dețin ponderea de 4,6 la sută și au fost executate în 
sumă de 103 234,2 mii lei sau 47,4 la sută din planul precizat pentru anul curent în 
sumă de 217 832,8 mii lei. 

Cheltuielile pentru ocrotirea sănătății dețin ponderea de 0,9 la sută și au fost 
executate în sumă de 20 243,8  mii lei sau 19,5 la sută din planul precizat pentru anul 
curent în sumă de 103 996,2 mii lei. 

 
Din punct de vedere economic, ponderea majoră de 47,6 la sută din cheltuielile 

executate revine cheltuielilor de personal, în sumă de 1 062 509,3 mii  lei sau 64,6 la 
sută din prevederile alocațiilor anului curent, cu o creștere comparativ cu anul 
precedent de 31 la sută. 

Cheltuielile pentru bunuri și servicii dețin ponderea de 26,3 la sută și au fost 
executate în sumă de 587 829,3 mii lei sau 48,2 la sută din prevederile alocațiilor 
anului curent,  cu o creștere comparativ cu anul 2018 de 12,1 la sută. 

Pentru procurarea și reparația capitală a mijloacelor fixe s-au executat cheltuieli 
în sumă de 194 423,3 mii lei, fiind utilizate alocațiile anuale la nivel de 25,8 la sută, 
cu o creștere comparativ cu anul 2018 de circa 4 ori. Ponderea acestor cheltuieli în 
totalul cheltuielilor executate constituie 8,7 la sută. 

Prestațiile sociale s-au executat în sumă de 151 800,0 mii lei , fiind utilizate 
alocațiile anuale la nivel de 61,3 la sută, cu o creștere comparativ cu anul 2018 de 4,5 
la sută. Ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor executate constituie 6,8 la 
sută. 

În perioada de gestiune s-au acordat subsidii, inclusiv întreprinderilor 
municipale, în sumă de 108 740,40 mii lei, fiind utilizate alocațiile anuale la nivel de 
39,8 la sută, cu o creștere comparativ cu anul 2018 de 55 la sută. Ponderea acestor 
cheltuieli în totalul cheltuielilor executate constituie 4,8 la sută. 



Cheltuielile ce țin de procurarea materialelor circulante (combustibil, produse 
alimentare, materiale de uz gospodăresc etc.) au fost executate în sumă de 95 260,9 
mii lei, fiind utilizate alocațiile anuale la nivel de 37,1 la sută, cu o creștere 
comparativ cu anul 2018 de 13,1 la sută. Ponderea acestor cheltuieli în totalul 
cheltuielilor executate constituie 4,2 la sută. 

Transferurile către alte bugete s-au executat în sumă de 30 154,42 mii lei, fiind 
utilizate alocațiile anuale la nivel de 29,6 la sută, cu o creștere comparativ cu anul 
2018 de 16,5 la sută. Ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor executate 
constituie 1,35 la sută. 

Dobânzile pentru împrumuturi au constituit 10 067,02 mii lei, dintre care la 
împrumuturile interne - 1 310,9 mii lei, împrumuturile externe - 7 936,8 mii lei, 
împrumuturile recreditate - 819,3 mii lei. Ponderea acestor cheltuieli în totalul 
cheltuielilor executate în semestrul I constituie 0,4 la sută.  

 
O problemă prioritară,  (ținând cont de prevederile art. 67 alin. (2)  din Legea 

finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014),  este 
determinarea sursei de acoperire a cheltuielilor de personal pentru angajații din 
autoritățile/instituțiile bugetare din competența proprie a bugetului municipal, urmare 
a implementării noului  sistem de salarizare aprobat prin Legea nr. 270 din 23.11.2018 
„Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”.  

 
 
 

 


