
 
Raport narativ la executarea bugetului semianual  

al Primăriei orașului Teleneşti  pe anul 2020 

 

     Bugetul Primăriei orașului Teleneşti, la partea de venituri pe 6 luni ale anului 2020 de bază 

executate  în anul 2020  s-a îndeplinit cu 41,44 %. Suma executată a constituit 8212,2 mii lei. 

      Veniturile proprii ale Primăriei s-au îndeplinit cu 42,16 %, suma  executată 4007,4 mii  

lei. 

       Majoritatea veniturilor au fost îndeplinite în următoarele ipostaze: 

1. Impozitul  pe venit din salarii s-a îndeplinit cu  42,13 % 

2. Impozitul pe proprietate -56,27% 

3. Impozitul pe bunuri imobiliare-67,14% 

4. Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii – 39,94 % 

5. Venituri din proprietate-0% 

   Mijloacele colectate sau încasările de la prestările serviciilor cu plată a constituit suma 

executată de 166,9 mii  lei  ceea ce constituie 23,63 % din suma precizată(706,4mii lei). 

    Suma totală a transferurilor pentru perioada de 6 luni a anului  2020  este de 4204,4 mii  lei 

ceea ce constituie 40,78%. 

     Partea de cheltuieli de bază executate pentru perioada de 6 luni a anului  2020   s-a 

îndeplinit cu 29,55  % sau în sumă de 5855,3 mii lei. 

      Din volumul total al cheltuielilor bugetului primăriei pentru prima jumătate de an 

cheltuielile  de bază executate pentru retribuirea muncii şi a contribuţiilor de asigurare socială 

de stat obligatorie a constituit suma de 4115,1 mii  lei sau 43,52%   la sută din volumul total 

de cheltuieli. 

    Cheltuielile îndreptate la achitarea resurselor energetice (energie electrică,gaze, 

combustibil) constituie suma de 553,2  mii lei sau  9,4  % la sută din volumul  total de 

cheltuieli. 

   Cheltuieli de bază executate pentru bunuri şi servicii s-au efectuat în sumă de 786,9 mii lei. 

        Din fondul de rezervă  al Primăriei preconizat pentru anul 2020,s-au efectuat cheltuieli în 

sumă de 3,0 mii lei. 

    

Notă: 

1. Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice  Anexa nr.1 

2. Raport privind executarea bugetelor pe autoritati publice. Anexa nr.2 
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