
Executarea bugetului  municipal Chișinău 
pe semestrul I al anului 2019  

2019 

Direcția generală finanțe a  
Consiliului municipal Chișinău 



BUGETUL MUNICIPAL CHIȘINĂU 
 

CHELTUIELI 
(precizat - 4 316,8 mil.lei) 

VENITURI 
(precizat - 3 989,6 mil. lei) 

2 234,0 mil. lei 

2 229,8 mil. lei 

       În bugetul municipal Chișinău la 
situația din 30.06.2019 au fost încasate 
venituri în sumă de 2 219 830,6 mii lei 
sau la nivel de 55,6 la sută din 
prevederile bugetului precizat pe anul 
2019 în sumă de 3 989 683,5 mii lei. 
      Comparativ cu perioada respectivă 
a anului precedent, veniturile s-au 
majorat cu 282 537,4 mii lei sau 14,6 
la sută, în fond din contul 
transferurilor de la bugetul de stat. 
       Partea de cheltuieli a fost 
executată în sumă de 2 234 054,3 mii 
lei   sau la nivel de 51,8 la sută din 
prevederile bugetului precizat în sumă 
4 316 870,66  mii lei. 
 Comparativ cu perioada 
respectivă a anului precedent, 
cheltuielile bugetului municipal sunt 
în creștere cu 504 331,7 mii lei sau cu 
29,2 la sută. 
 Este de menționat că din contul 
transferurilor de la bugetul de stat s-au 
efectuat 57,4 la sută din totalul 
cheltuielilor executate.  
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Transferuri din bugetul de stat

Defalcări de la impozite și taxe 
de stat 

Venituri proprii

Venituri colectate

Granturi

Precizat – 2 275 980,4 
Executat – 1 282 386,2 (56,3%) 
2019/2018 - 302 487,6 (30,9%) 

Precizat – 1 115 840,1 
Executat – 588 873,8 (52,8%) 
2019/2018 – (-30 179,5 (-4,9%) 

Precizat – 478 703,1 
Executat – 291 503,0 (60,9%) 
2019/2018 - 5 467,4 (1,9%) 

Precizat 
Executat – 99,3 
2019/2018 

Precizat – 119 159,9 
Executat – 56 968,3 (47,8%) 
2019/2018 – 4 672,6 (8,9%) 

2 219 830,6 mii lei 
(14,6% sau cu 282 537,4 mii lei 

 mai mult comparativ  
cu 30.06.2018) 

 
Executat – 55,6%  
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Impozite pe proprietate 154 862,5 mii lei (74,4%)

Taxe locale 105 576,4 mii lei (49,54%)

Arenda terenurilor și locațiunea bunurilor  18 244,3 mii lei (48,0%) 

Defalcări de la întreprinderi municipale 1 207,66 mii lei (71,0%)

Dividende de la societăți pe acțiuni 583,5 mii lei (116,7%) 

Alte încasări 11 028,64 mii lei

291 503,0 mii lei 
(+1,9% sau cu 5 067,4 mii lei 

 mai mult comparativ  
cu 30.06.2018)  

 
Executat – 60,9% 

 Venituri proprii 
(încasări directe și integrale) 
au fost realizate în sumă 
totală de 291 503,0 mii lei, 
la nivel de 60,9 la sută față 
de veniturile bugetului 
precizat pe anul 2019 în 
sumă de 478 703,1 mii lei.   
 Comparativ cu 
perioada respectivă a anului 
precedent, veniturile s-au 
majorat cu 5 467,5 mii lei  
sau cu 1,9 la sută. 

Presenter
Presentation Notes
 	



88% 

10% 

1% 

1% 

Impozit pe venittul reținut din salariu 520 287,20 mii lei (48,2%) 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 61 033,09 mii
lei (>200%)
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie a 
proprietății imobiliare  4 311,99 mii lei (67,4%) 
Impozit pe venitul persoanbelor fizice în domeniul transportului rutier
de persoane în regim de taxi 3 241,46 mii lei

588 873,8 mii lei 
(-4,9% sau cu 30 179,5,5 mii lei 

 mai puțin comparativ  
cu 30.06.2018) 

 
Executat – 52,8%  

 Defalcări de la impozite și taxe de 
stat (impozitele pe venitul persoanelor 
fizice) au fost realizate în sumă totală de 
588 873,8 mii lei, la nivel de 52,8 la sută 
față de prevederile precizate pe anul 
2019 în sumă de 1 115 840,1 mii lei. 
Comparativ cu perioada respectivă a 
anului precedent, încasările s-au 
micșorat cu 30 179,5 mii lei sau cu 4,9 la 
sută, din contul  încasărilor impozitului 
pe venitul reținut din salariu, care au fost 
realizate în sumă de 520 287,2 mii lei, la 
nivelul de 48,2 la sută față de prevederile 
planului precizat pe anul 2019 în sumă 
de 1 079 440,1 mii lei, micșorându-se 
față de încasările perioadei respective a 
anului precedent cu 49 082,3 mii lei sau 
cu 8,6 la sută (efectul Legii nr. 178 din 
26.07.2018 „Cu privire la modificarea 
unor acte legislative”).  
 Pentru compensarea veniturilor 
ratate în urma aplicării reformei fiscale 
de la bugetul de stat au fost primite 
transferuri în sumă de 72 437,3 mii lei. 
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       Venituri colectate au 
fost încasate în sumă totală 
de 56 968,3  mii lei, la nivel 
de 47,8 la sută față de 
prevederile bugetului 
precizat în sumă de 
119 159,9 mii lei.  
      Comparativ cu perioada 
respectivă a anului 
precedent, veniturile s-au 
majorat cu 4 672,6 mii lei  
sau cu 8,9 la sută. 



1 282 386,21 
mii lei      

(56,3%) 

ÎNVÎȚĂMÂNT 
1 118 420,8 mii 

lei (59,1%) 

INFRASTRUCTURA 
DRUMURILOR 

17 058,65 mii lei 
(26,2%) 

ȘCOLI SPORTIVE 
 33 369,18 mii lei 

(52,2%) 

ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ 

17 097,16 mii lei 
(39,0%) 

ALTE 
TRANSFERURI   
79 162,5 mii lei 

(55,3%) 

 Total s-au încasat 
transferuri de la bugetul de 
stat în bugetul municipal 
Chişinău în sumă totală de 1 
282 386,21 mii lei, la nivel de 
56,3 la sută prevederile 
bugetului precizat pe anul 
2019 în sumă de 2 275 980,40 
mii lei. 
  
 Comparativ cu perioada 
respectivă a anului precedent, 
transferurile s-au majorat cu 
302 487,6 mii lei sau cu 30,8 
la sută. 
  
 



77% 

12% 

11% 

Vânzarea terenurilor 7 650,45 mii lei (3,0%)

Vânzarea clădirilor 1 175,0 mii lei (39,2%)

Vânzarea apartamentelor către cetățeni  1 048,78 mii lei (42,0%) 

9 874,2 mii lei 
(-22,5% sau cu 2 875,5 mii lei 

 mai puțin comparativ  
cu 30.06.2018) 

 
Executat – 3,8%  

 La capitolul „Mijloacele din 
vânzarea activelor fixe și a 
bunurilor materiale” (veniturile 
din vânzarea și privatizarea 
bunurilor proprietatea publică) au 
fost încasate mijloace în sumă 
totală de 9 874,2 mii lei la nivel 
de 3,8 la sută față de prevederile 
precizate pe anul 2019 în sumă 
de 262 510,5 mii lei.  
 Comparativ cu perioada 
respectivă a anului precedent, 
încasările mijloacelor menționate 
s-au micșorat cu 2 875,5 mii lei 
sau cu 22,5 la sută. 
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Învățământ 1 272 607,3 mii lei (57,2%) 

Servicii în domeniul economiei 385 515,4
mii lei (54,2%)

Gospodăria de locuințe și gospodăria 
serviciilor comunale 201 791,8 mii lei 
(39,6%) 
Protecția socială 199 906,7 mii lei 
(55,8%) 

Cultură, sport tineret, culte și odihnă 
103 234,2 mii lei (47,4%) 

Servicii de stat cu destinație generală     
46 259,4 mii lei (26,2%) 

Ocrotirea sănătății 20 243,8 mii lei 
(19,5%) 

Protecția mediului 3 452,1 mii lei 
(29,7%) 

Apărare națională 1 043,8 (53,9%) 

2 234 054,3 mii lei 
(51,8%) 

(+29,2% sau cu 504 331,7 mii lei 
 mai mult comparativ  

cu 30.06.2018)  
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1% 1% Cheltuieli de personal 1 062 509,31 mii
lei (64,6%)

Bunuri și servicii 587 829,32 mii lei 
(48,2%) 

Mijloace fixe 194 423,34 mii lei (25,8%)

Prestații sociale 151 800,02mii lei 
(61,3%) 

Subsidii 108 740,4 mii lei (39,8%)

Stocuri de materiale circulante 95
260,97 mii lei (37,1%)

Transferuri către alte bugete 30 154,42
mii lei (29,6%)

Dobânzi 10 067,02 mii lei (19,3%)

2 234 054,3 mii lei 
(51,8%) 

(+29,2% sau cu 504 331,7 mii lei 
 mai mult comparativ  

cu 30.06.2018)  
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