
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
%

DECIZIA nr.10/1
din 08 decembrie 2020

Cu privire la aprobarea raportului 
privind executarea bugetului or. Căuşeni 
pentru perioada de 9 luni a anului 2020

în conformitate cu art. 29 (2), (3) din Legea privind finanţele publice 
locale, nr. 397-XV din 16 octombrie 2003,

art. 14(2) lit. n), din Legea privind administraţia publică locală nr. 43 5-XVI 
din 28 decembrie 2006,

Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847 din 24.05.1996, 
audiind raportul privind execuţia bugetului pentru anul 2020, 

în temeiul art. 3, 9, 10(1), (2), 14(1), (2) lit.z), 19(3), 20(1),(2), 81(1) din 
Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul 
orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

l.Se aprobă raportul privind executarea bugetului primăriei oraşului Căuşeni pe 
perioada de 9 luni a anului 2020 conform anexa nr. 1 parte integrată a prezentei 
Decizii.

2.Prezenta Decizie se comunică:
- Primarului oraşului Căuşeni Anatolie Donţu;
- Compartimentul de specialitate a primăriei or. Căuşeni;
- Conducătorilor instituţiilor de sub ordinea Primăriei or. Căuşeni;
- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă

9 9 9 9

publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi 
includerii în Registrului de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
OL NTRASEMNEAZA 

UL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa



Denumirea Cod Aprobat
Precizat pe 

an

Executat
anul

curent

Executat fata de 
precizat Executat

anul
precedent

Executat anul 
curent fata de anul 

precedent

devieri
(+/-)

in %%
devieri

(+/-)
in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.VENITURI 1 46530,1 48219,3 32535,9 -15683,4 67,47 30206,5 2329,4 107,7

Im pozite si taxe 11 19716,0 19716,0 15537,6 -4178,4 78,81 9305,1 6232,5 166,9

Impozite pe venit 111 13000,0 13000,0 10156,1 -2843,9 78,12 3785,7 6370,4 200,0

Im pozit pe 
venitul retinut din 
salariu

111110 12780,0
12780,0

9890,1 -2889,9 77,39 3618,5 6271,6 200,0

Im pozitul pe 
venitul persoanelor 
fizice spre 
plata/achitat

111121 100,0 100,0 112,9 12,9 112,91 65,9 47,1 171,4

Im pozitul pe venit 
pers.fizice ce 
desf.activ.ind.in 
dom eniul com erţ

111124 100,0 100,0 85,3 -14,7 85,33 85,5 -169,29 99,80

Im pozit pe 
venitul persoanelor 
fizice in dom eniul 
transportului rutier 
de persoane in 
regim  de taxi

111125 0,0 0,0 11,2 11,2 0,0 3,7 7,4 20(

Im pozit pe 
venitul aferent 
operaţiunilor de 
predare in posesie 
si/sau folosinţa a 
proprietăţii 
im obiliare

111130 20,0 20,0 56,5 36,5 200,0 12,1 44,4 201

Impozite pe 
proprietate

113 2651,0 2651,0 2383,6 -267,3 89,92 2188,4 195,2 108,

Im pozit
funciar

1131 500,0 500,0 393,3 -106,7 78,66 380,5 12,7 103,

Im pozit 
funciar pe 
terenurile  cu

113110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,6 -175,6 0,0



destinaţie agric

Im pozit 
funciar pe 
terenurile  cu 
destinaţie agric

113120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,9 -98.9 0,0

Im pozit funciar 
pe terenurile cu 
alta destinaţie

113130 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,6 -87,6 0,0

Im pozit funciar 
incasat de la 
personae fizice

113140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 -18,4 0,0

Im pozitul funciar 
al pers.juridice si 
fizice in calitate de 
întreprinzător

113161 300,0 300,0 232,0 -67,9 77,35 0,0 232,0 0,0

Im pozitul funciar 
al pers.fizice

113171 200,0 200,0 161,2 -38,8 80,61 0,0 161,2 0,0

Im pozitul pe 
bunurile imobiliare

1132 2150,0 2150,0 1990,1 -159,9 92,56 1807,8 182,3 110,0

Im pozitul pe 
bunurile imobiliare 
ale pers.jur.

113210 600,0 600,0 212,5 -387,5 35,42 536,9 -324.5 39,57

Im pozitul pe 
bunurile im obiliare 
ale pers.fizice

113220 0,0 0,0 303,9 303,9 0,0 0,0 303,9 0,0

Im pozitul pe 
bunurile im obiliare 
achitat de pers.

113230 450,0 450,0 774,8 324.9 172,19 403,3 371,6 192,

Im pozitul pe 
bunurile im obiliare 
achitat de către 
pers.

113240 1100,0 1100,0 1002.4 -97,6 91,13 867,5 134,9 115,5

Im pozitul 
privat incasat in 
BL de nivelul I

113313 1,0 1,0 314,0 -686,0 31,40 88,44 225,5 200,0

Impozite şi 
taxe pe mărfuri şi 
servicii

114 4065,0 4065,0 2997,8 -1067,1 73,75 3331,0 -333,2 90,

Taxe pentru 
servicii specifice

1144 3435,0 3435,0 2678,5 -756,4 77,98 2824,9 -146,4 94,

T axa de p iaţa 114411 140,0 140,0 85,4 -54,6 60,98 116,0 -30,6 73,6

Taxa pentru 
am enajarea 
teritoriului

114412 900,0 900,3 651,2 -248,8 72,36 661,5 -10,3

j С t~ , JNtJş.
98,4^

Taxa pentru 
prestarea 
serv iciilor de 
transport

114413 70,0 70,0 60,8 -9,2 86,81

l\Щ Щ2, \  m . nflk  ь

108,1

T axa de plasare a 
publicitare

114414 0,0 0,0 2,9 2,9 0,0 ЩуМ 200,





prim ate cu 
destinaţie  speciala

T ransferuri curente 
dest intre bs sib 1 
n iv l drum

191216 2065,1 2065.1 298,0 -1767,1 14,43 1951,4 -1653,4 15,2

Transferuri 
capitale prim ate cu 
destinaţie  speciala

191220 0,0 300,0 299,1 -893,5 99,70 0,0 299,1

%

0,0

Transferuri curente 
prim ate cu dest 
generala

191231 2346,3 2346,3 1877,0 -469,3 80,0 1442,5 434,5 130,

Transferuri curente 
prim ate cu dest 
generala

191239 0,0 1065,9 666,2 -399,7 62,50 674,5 -8,4 98,76

Transferuri capital 
prim ate cu 
destinaţie  speciala

191410 0,0 40,5 10,1 -30,4 25,0 0,0 10,1 0,0

II Cheltuieli
şi active

nefinanciare
46530,1 49417,2 28363,2 -21054,0 57,40 32506,5 -4143,3 87,2

Il.Cheltuieli 2 34399,8 35288,8 19992,4 -15296,4 56,65 24839,4 -4846,9 80,49

C heltuieli personal 21 22066,9 22095,9 13638,5 -8457,3 61,72 13247,3 391,3 102,9

B unuri si servicii 22 7389,5 8699,5 3767,5 -4931,9 43,31 7897,8 -4130,2 47 ,7(

Subsidii 25 3029,0 2529,0 1542,4 -986,6 60,99 1843,9 -301,5 83,65

Prestaţii sociale 27 956,4 1307,3 796,9 -510,4 60,96 516,2 280,7 154,3

Alte cheltuieli 28 958,0 657.1 246,9 -410,2 37,58 1334,2 -1087,2 18,51

IV.ACTIVE
NEFINANCIARE

3 12130,3 14128,4 8370.8 -5757,6 59,25 7667,1 703,7 109,1

M ijloace fixe 31 5082,5 7422,6 5426.6 -1995,9 73,11 2940,5 2486,0 184,5

Stocuri de material 
circulante

33 7047,8 6705,8 2944,2 -3761,6 43,91 4748,7 -1804.5 62.00

A ctive
neproductive

37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,1 22,1 0,0

V.Sold bugetar 0,0 -1197,9 4172,7 5370,6 -348,32 -2300,0 6472,7 -181,^

VII.Active
financiare

4 0.0 10,0 0.9 -9,9 0,97 0,0 0,9 0,0

IX.Modificarea 
soldului de 
mijloace băneşti

90 0,0 1187,9 -4172,8 -5360,7 -351,26 2300,0 -6472,8 -181,'

Sold de m ijloace 
băneşti la sfirsitul 
perioadei

93 0,0 -683,7 -6044,4 -5360,7 200.0

bШ  ...

367,7''
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RAPORT
cu privire la executarea bugetului orăşenesc 

pe perioada a 9 luni a anului 2020

I.VENITURI
Pentru anul 2020 bugetul Primăriei oraşului Căuşeni la venituri a fost aprobat 

în sumă de 46530,1 mii lei.

Conform decizelor Consiliului orăşenesc Căuşeni pe parcursul a 9 luni a anului 

2020 la bugetul la venituri a fost majorat 1689,2 mii lei,în urma căruia suma 

anuală precizată constituie 48219,3 mii lei.Majorarea a fost efectuată din 

următoarea sursă:

-300,0 mii lei-transferuri capitale primite cu destinaţie specială,pentru 

„Construcţia unui teren de joacă pentru copii în sectorul micro al oraşului 

Căuşeni” ,
5 '

-1065,9 mii lei-transferuri curente primite cu destinaţie generală pentru 

aparatul primăriei.

-40,5 mii lei-transferuri primite între instituţiile bugetele locale de nivelul II 

şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I în cadrul unei unităţi admini strati v- 

teritoriale.

-225,0 mii lei-donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe 

pentru institiţiile bugetare(proiectul din Polonia„Pentru renovarea parcului„Iurie 

Noroşeanu” din Căuşenii-Vechi” ).

-57,8 mii lei-donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe 

pentru instituţiile bugetare(proiectul din Slovenia„Pentru schimbarea sistemului 

de apă şi canalizare la grădiniţa n r .l” din oraş).

Din suma totală a veniturilor acumulate din următoarele

-impozitul pe venit s-a aprobat 13000,0 mii lei , 

lei,ceea ce constituie 78,12 procente.



-impozitul pe proprietate s-a aprobat 2651,0 mii lei,s-a executat 2383,6 mii 

lei,ceea ce constituie 89,92 procente.

-impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii s-a aprobat 4065,0 mii lei,s-a executat

2997,8 mii lei,ceea ce constituie 73,75 procente.

-venituri din proprietate s-a aprobat 90,0 mii lei,s-a executat 99,7 mii lei ceea 

ce constituie 110,83 procente,

-venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor s-a aprobat 1547,0 mii lei,s-a 

executat 483,1 mii lei ceea ce constituie 31,23 procente.

-amenzi şi sancţiuni s-a aprobat 5,0 mii lei,s-a executat 0,0 .

-donaţii voluntare s-a aprobat 15,0 mii lei s-a executat 273,9 mii lei ceea ce 

constituie 91,99 procente.

-transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale s-a aprobat 25157,1 

mii lei s-a executat 16141,5 mii lei ceea ce constituie 60,77 procente.

II.EXECUTAREA CHELTUIELILOR

Primăria Căuşeni pentru anul 2020 a aprobat în buget cheltuieli în sumă de 

46530,1 mii lei.

Conform decizelor Consiliului orăşenesc Căuşeni,bugetul la cheltuieli a fost 

majorat cu 2887,1 mii lei,în urma căruia suma anuală precizată constituie 49417,2 

mii lei.

Pe perioada de 9 luni a anului 2020 cheltuieli executate constiuie 28363,2 mii 

lei sau la nivel de 57,40 procente la sută din suma cheltuielilor anuale aprobate.

în conformitate cu p.427 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 

din 24.12.2015„Setul metodologic privind elaborarea,aprobarea şi modificarea
/ — ' - j ■ / A m

bugetului” au fost stabilite programele şi subprogramele de dezvoltare a Primăriei



Mijloace fixe

Conform bilanţului contabil la situaţia de 01.01.2020 valoarea mijloacelor fixe 

constituie 58451,7 mii lei.Pe parcursul a 9 luni a anului 2020 intrări mijloace fixe 

au constituit 447,8 mii lei,inclusive cu titlu gratuit 3,2 mii lei.Reparaţia capitală a 

construcţiilor capitale au fost executate în valoare de 4874,0 mii lei.

La situaţia de 30.09.2020 valoarea totală a mijloacelor fixe constituie 64316,0 mii 

lei.

Datorii debitoare si creditoare

La situatia de 30.09.2020 creanţele instituţiei constituie suma de 49,9 mii lei? » s 7

dintre care:-plata părintească-49,9 mii lei.

Datoriile creditoare la 30.09.2020 constituie 2688,9 mii lei inclusiv:

-retribuirea muncii pentru luna septembrie-1197,3 mii lei,

-contribuţii sociale-283,5 mii lei,

-tichite de masă-23,9 mii lei,

-indemnizaţia pentru incapacit.de muncă-10,6 mii lei,

-pentru servicii-90,1 mii lei,

-pentru reparaţii curente-3,8 mii lei,

-pentru alte servicii-106,8 mii lei,

-pentru reparaţii capitale-298,6 mii lei,

-pentru procurarea mijloacelor fixe şi materiale-338,6 mii lei,

-pentru procurarea produselor alimentare-265,2 mii lei,

-pentru combustibil-8,9 mii lei,

-pentru plata părintească-61,6 mii lei.

Datorii cu termenul expirat nu avem. Soldul disponibil a 

contul bancar la situaţia de 30 septembrie 2020 alcătuieşte 5370,6



Executarea bugetului la cheltuieli pe programe a fost realizată după cum 

urmează:

-Programul -Executivul şi serviciile de suport include suprogramul- 

Exercitarea guvernării,activitatea aparatului primăriei.Bugetul programului la 

cheltuieli constituie:aprobat-5028,4 mii lei,precizat-5694,3 mii lei,executat- 

3683,9 mii lei.

Din suma totală a cheltuielilor executate retribuirea muncii a angajaţilor 

aparatului primăriei constituie 1443,4 mii lei,contribuţii sociale şi medicale 396,9 

mii lei,servicii de întreţinere 175,2 mii lei,procurarea mijloacelor fixe 85,0 mii 

lei,materialelor 108,4 mii lei şi alte cheltuieli 1475,0 mii lei.

-Programul -Domenii generale de stat include suprogramul- Gestionarea 

fondurilor de rezervă şi de intervenţă.Scopul suprogramului este activităţi 

imprevizibile şi excepţionale.Pe parcursul a 9 luni a anului 2020 conform 

deciziilor Consiliului orăşenesc Căuşeni din fondul de rezervă au fost alocate
5 5

252,8 mii lei dintre care a fost acordat ajutor material.

-Programul -Dezvoltarea transportului include suprogramul -Dezvoltarea 

drumurilor.Obiectul principal al suprogramului este întreţinerea şi reparaţia 

curentă a drumurilor locale.Cheltuielile subprogramului pentru anul 2020 

constituie: aprobat-4645,1 mii lei,precizat-3881,2 mii lei,executat-1745,9 mii lei.

Suma totală executată a cheltuielilor include-Pavarea trotuarelor-1263,0 mii lei, 

plombarea străzii Mihail Kogălniceanu-373,0 mii lei, servicii de transport-109,9 

mii lei.

-Program-Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale include 

următoarele subprograme:

Dezvoltarea dospodăriei de lucuinţe şi serviciilor comunale-include

acţiuni de amenajare şi salubrizare a oraşului.Bugetul subprogramului la 

cheltuieli constituie:aprobat-5523,0 mii lei,precizat-7448,0

4631,6 mii lei.



Din suma totală a cheltuielilor executate include: Subsidii acordate la 

Î.M.„Salubrizare şi Amenajare” - 1220,0 mii lei,pentru materiale la amenajarea 

oraşului- 948,3 mii lei,amenajarea scuarului Ion Creangă a oraşului Căuşeni-

301.6 mii lei,amenajarea parcului Iurie Noroşeanu în sectorul Căuşenii-Vechi-

439.6 mii lei,amenajarea scuarului bd.Mihai Eminescu (parcului central)-154,5 

mii lei,prestarea serviciilor pe bază de contracte-114,6 mii lei,pavarea trotuarului 

strada Păcii - 301,8 mii lei, amenajarea parcului „Floarea Albastră” -302,3 mii 

lei, procurarea mijloacelor fixe-265,3 mii lei,pentru alte servicii pentru 

amenajarea oraşului-583,6 mii lei.

Aprovizionarea cu apă şi canalizare-include activităţi de 

întreţinere,reabilitare,reparaţie şi construcţie a reţelelor de apă şi canalizare din 

oraş.Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie :aprobat-829,0 mii 

lei,precizat-829,0 mii lei,executat-322,4 mii lei.

Suma cheltuielilor executate include:Subsidii acordare la Î.M.„Apa Canal” -322,4 

mii lei.

Iluminarea stradală - include acţiuni de monitorizare, întreţinere,5 7 9 7

reparaţie şi construcţie a reţelelor de iluminat stradal. Bugetul subprogramului la 

cheltuieli constituie: aprobat-1000,0 mii lei, precizat - 1000,0 mii lei, executat-

783,4 mii lei.

Suma cheltuielilor executate include: Iluminarea oraşului- 393,2 mii lei, 

procurarea materialelor- 382,6 mii lei, alte servicii şi cheltuieli - 7,6 mii lei.

-Programul - Protecţia mediului include subprogramul - Protecţie împotriva 

poluării mediului, include acţiuni de securitate ecologică a mediului. Bugetul 

subprogramului la cheltuieli constituie: aprobat- 0,0 mii lei. precizat- 338,9 mii 

lei, executat-39,4 mii lei.

Suma cheltuielilor executate include :pentru reabilitarea canalului de drenaj al 

răului Botna-39,4 mii lei.
ffiV B  a x a

-Programu - Cultura, cultele şi odihna include activitatea d 2vbiblioteci5casa
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obiceiurile localităţii valorificate şi promovate în rîndul populaţiei.Bunuri 

culturale,în scopul păstrării valorilor şi tradiţiilor naţionale.Bugetul programului 

la cheltuieli constituie:aprobat- 900,0 mii lei, precizat -910,0 mii lei,executat -

390,5 mii lei.

A

In componenţa cheltuielilor executate sunt incluse:retribuirea muncii-114^5 mii 

lei,contribuţii sociale şi medicale - 28,6 mii lei,servicii-58,5 mii lei, procurarea 

materialelor-188,9 mii lei.

A.

-Programul - Invăţămînt include activitatea a 6 instituţii preşcolare. Scopul 

principal al programului este-copii pregătiţi multilatelar pentru viaţă şi integrare 

în activitatea şcolară.Bugetul programului la cheltuieli constituie:aprobat-27104,6 

mii lei,precizat-27775,3 mii lei,executat-16025,2 mii lei.

/V

In componenţa cheltuielilor executate sunt incluse:retribuirea muncii -8717,4 mii 

lei,contribuţii sociale şi medicale-2397,6 mii lei,servicii- 778,8 mii lei, 

compensaţii-138,0 mii lei,indemnizaţii incapac de muncă- 54,7 mii lei,reparaţia 

capitală a clădirii-1514,5 mii lei,procurarea mijloacelor fixe şi a materialelor- 

1020,2 mii lei, procurarea produselor alimentare-702,0 mii lei.

-Programul-Protecţia social include subprogramul -  Protecţia social a unor 

categorii de cetăţeni include acţiuni de depistare,monitorizare şi profilaxie a 

maladiei de turbeculoză şi a copiilor din familii social-vulnerabile în vîrstă de 

pînă la 1 an.Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie:aprobat-1000,0 mii 

lei,precizat-1447,5 mii lei,executat-740,8 mii lei.

A

In componenţa cheltuielilor executate sunt incluse: ajutoare băneşti din fondul de 

rezervă- 385,8 mii lei,pentru cantina socială-48,8 mii lei,procurarea piinei sociale 

pentru pensionan-306,2 mu lei.


