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Decizia nr. 2.2

din 25 februarie 2021

Proiect

or. Leova

Cu privire la executarea bugetului Consiliului
raional pe programe și performanță în anul 2020

Examinând raportul privind mersul execuției bugetului raional pe anul 2020, în
conformitate cu prevederile art.43 alin.1 lit.b3) din Legea nr. 436 din 28.12.2006
privind administrația publică locală, art. 29 alin. 4 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003
privind finanțele publice locale, art. 47 (2) litera d) şi art. 73 (3) din Legea finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Consiliul Raional
Leova constată că în anul de referinţă activitatea direcțiilor subordonate Consiliului
Raional a fost mobilizată la realizarea sarcinilor, care rezultă din obiectivele asumate
pentru realizarea bugetului pe programe și perofmanță.
În anul 2020, partea de venituri a bugetului a fost realizată în sumă de 134907,2
mii lei sau 98,8 la sută faţă de prevederile preconizate. Veniturile bugetului raional
înregistrează o scadere cu 1,2 la sută față de prevederile preconizate și o creștere de
10,8 la sută faţă de bugetul executat pe anul 2019 sau cu 13160,0 mii lei mai mult.
Încasările din impozite și taxe au fost realizate în sumă de 3140,8 mii lei sau la
nivel de
117,7% din prevederi, iar Mijloacele colectate au fost executate în sumă de 3 017,5
mii lei, fiind executate la nivel de 114,0% din prevederi anuale. Transferurile primite
din Bugetul de stat au constituit 128658,6 mii lei sau au fost realizate la nivel de
98,1% din prevederi anuale.
Partea de cheltuieli a bugetului raional pe toate componentele, a fost realizată în
sumă de
136994,9 mii lei sau la nivel de 95,5 la sută faţă de prevederile preconizate.
Cheltuielile din bugetul Consiliului raional înregistrează o creștere de 13,8 la
sută faţă de bugetul executat pe anul 2019 sau cu 16652,5 mii lei mai mult.
Cheltuielile s-au executat pe fundalul realizării programelor aprobate pe anul 2020.
La situaţia din 31 decembrie 2020, conform dărilor de seamă operative ale
executorilor primari de buget, creanțe cu termen de achitare expirat ale bugetului raional
a fost înregistrate 28520 lei și datoria pentru creditul„Locuințe Sociale” – 2 mln 057
mii 347 Euro sau echivalent în lei 43 mln 464,7 mii lei.
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Exerciţiul bugetar în anul 2020 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2087,7 mii
lei.
Soldurile mijloacelor bănești la situația de 01.01.2021 la contul trezorerial
comparativ cu 1 ianuarie 2020 s-au micșorat cu 2678,8 mii lei şi constituie 5252,3 mii
lei.
În perioada de raport, eforturile s-a axat pe realizarea integrală a obiectivelor
stabilite în Programul de activitate, și anume: asigurarea stabilității bugetare,
identificarea resurselor financiare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente majorării
salariilor în sectorul bugetar, asigurarea alocării mai eficiente a resurselor, sporirea
eficacității și eficienței cheltuielilor publice
Reeşind din rezultatele îndeplinirii bugetului raional în anul 2020 pe programele
de performanţă, Consiliul raional Leova

DECIDE:
1. Se ia act de raportul privind executarea bugetului în anul 2020 la parte de
venituri în sumă de 134 907,2 mii lei şi la cheltuieli – în sumă de 136 994,9 mii
lei.
2. Se ia act de informația privind performanța programelor realizată în anul 2020.
Informația se prezintă în rapoartele de performanță, parte componentă a
prezentei decizii.
3. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020. Informația se
prezintă în anexa nr.1, parte componentă a prezentei decizii.
4. Se pune în sarcina Şefii direcţiilor subordonate Consiliului raional administratori de buget să asigure realizarea bugetului în corespundere cu
programele și performanţa adoptate pe anul 2021 pentru atingerea obiectivelor
stabilite în domeniile de activitate.
5. Direcţia Finanţe va monitoriza executărea bugetului raional pe parcursul anului
2021.
6. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina Preşedintelui Raionului
dl Nicolae Prițcan.
Preşedintele şedinţei
Secretarul Consiliului raional

Elena Copoț

Avizat: Ceoric Roxana ___________
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Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional
nr. 2.2 din 25 fefruarie 2021

Contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020

Indicatorii
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
3.

4.
4.1
4.2

5.
5.1
5.2

Soldul mijloacelor la cont la 01.01.2020,
(r.1= 1.1+1.2+1.3+1.4)
inclusiv:
Transferuri cu destinaţie specială pentru învăţămînt
Transferuri cu destinaţie specială pentru şcoli sportive
Proiecte finanţate din surse externe
Resurse cu caracter general
Intrări total,
(r.2= 2.1+2.2+2.3)
inclusiv:
Venituri încasate
Transferuri primite între bugetului de stat și bugetul UAT II
Transferuri primite între bugetului UAT II și bugetele UAT I
Diferenta de curs valutar
Imprumuturi recreditate interne intre bugete in cadrul unei
unitati administrativ-teritoriale
Ieşiri total,
(r.4= 4.1+4.2)
inclusiv:
Cheltuielile instituţiilor bugetare raionale
Transferuri acordate în cadrul bugetului UAT, intre bugetele
locale
Soldul mijloacelor la cont la 31.12.2020,
(r.5 = 5.1+5.2+5.3+5.4)
inclusiv:
Transferuri cu destinaţie specială, inclusiv învățământ
Transferuri cu destinaţie specială pentru şcoli sportive

Rezultat
financiar,
mii lei
7931,1
226,1
7705,0
134907,2

6248,6
128371,8
286,8
0,02

136994,9
131964,4
5030,5
5252,3
29,4
0
3

5.3
5.4

6.

Proiecte finanţate din surse externe
Resurse cu caracter general
Deficit (venituri – cheltuieli ) r.2 - r.4 rezultat negativ
Excedent (venituri – cheltuieli ) r.2 - r.4 rezultat pozitiv
Rambursarea împrumuturilor bugetare

Secretarul Consiliului raional
Contrasemnat: Șef Direcție Finanțe

0
5222,9
2087,7
600,3

Elena Copoț
Maria Dubceac
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