
 
Raport narativ la executarea bugetului 

Primăriei Teleneşti  pe anul 2020 

 

     Bugetul Primăriei Teleneşti, la partea de venituri de bază executate  în anul 2020 s-a 

îndeplinit cu 95,06 %. Suma precizată în buget pentru anul precedent a constituit 

20035000,00 lei, s-a executat 19044572,68 lei, ceea ce constituie cu 990427,32   lei mai puțin  

decât mijloacele financiare precizate. 

      Veniturile proprii ale Primăriei s-au îndeplinit cu 94,47 %, suma totală precizată în buget 

este 8745000,00 lei şi s-a executat 8261354,30  lei. 

       Majoritatea veniturilor au fost îndeplinite în următoarele ipostaze: 

1. Impozitul  pe venit din salarii s-a îndeplinit cu  97,39 % 

2. Impozitul pe proprietate -97,81% 

3. Impozitul pe bunuri imobiliare-120,69% 

4. Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii – 84,81 % 

5. Venituri din proprietate-53,76% 

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

executată de 212566,38  lei  ceea ce constituie 30,09 % din suma precizată(706400,00 

lei). Având în vedere contextul social actual privind prioritatea prevenirii și limitarea 

răspândirii virusului SARS CoV 2 și stabilirea situației exepționale în țară din luna martie 

2020, activitatea instituțiilor a fost partial suspendată ceea ce a adus la diminuarea 

încasărilor sus menționate. 
    Suma totală a transferurilor pentru anul  2020  este de 10529600,00  lei ceea ce au fost 

îndeplinite 100%. 

       La partea veniturilor efective(Tabelul nr.19) bugetul Primăriei s-a îndeplinit cu  suma de 

25463919,16 lei  dintre care : 

Impozite și taxe-8261354,30 lei . 

Venituri din proprietate-21502,00 lei 

Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor-191426,39 lei 

Donații voluntare -3900,00 lei  

Venituri neindentificate -15650,00 lei. 

Alte venituri și finanțări -6440485,47 lei. 

     Partea de cheltuieli de bază executate pentru anul 2020  s-a îndeplinit cu 84,98  %. Suma 

precizată în buget a constituit 22320970,00  lei s-a executat 18969023,41 lei . 

     Din volumul total al cheltuielilor bugetului primăriei cheltuielile  de bază executate pentru 

retribuirea muncii şi a contribuţiilor de asigurare socială de stat obligatorie a constituit suma 

de 7853587,02  lei sau 41,40 %   la sută din volumul total de cheltuieli. 

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

combustibil) constituie suma de 1140081,71  lei sau  6,01  % la sută din volumul  total de 

cheltuieli. 

 Cheltuieli de bază executate pentru bunuri şi servicii s-au efectuat în sumă de 1477555,15 lei. 

Pentru reparaţiile capitale ale clădirilor şi construcţiilor speciale s-au cheltuit suma de  

5362979,48 lei. 

Pentru procurarea utilajului s-au cheltuit suma de -121204,97 lei. 

Pentru procurarea uneltelor și sculelor -765889,00 lei 

Pentru verificarea proiecte tehnice,pregătirea proiectelor s-au cheltuit-318585,00 lei. 

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

sumă de 48000,00 lei. 

   Cheltuielile efective al primăriei  pentru anul 2020 constiuie suma de 17069963,51 lei. 

Dintre care o mare parte o constiuie cheltuielile de personal și contribuții și prime obligatorii 

în sumă de 7887091,92 lei. 



   Cheltuielile efective la bunuri și servicii -2770163,38 lei. 

Cheltuielile effective privind uzura mijloacelor fixe -5243240,08 lei. 

Prestații sociale -120034,50 lei 

Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare-986433,63 lei 

     Soldul mijloacelor fixe conform bilanţului contabil pentru 2020 la începutul anului 

constituia 103359378,63 lei,după închiderea anuală soldul este de 116918315,85 lei. 

 Stocul de material circulante la începutul anului 2020 contituia suma de 1686896,86 lei după 

închiderea anuală soldul este 2110404,22 lei 

       Conform bilantului contabil pentru anul 2020 au fost;  

Procurari totale în sumă de 3270621,35 lei; 

Întrări gratuite în sumă de 1054478,57 lei dintre care 310097,78  lei  la reparaţii capitale. 

  Soldul  mijloacelor  băneşti la sfârşitul anului 2020 constituie suma totală de 2817028,67 

lei . 

Creanţele și datoriile Primăriei or. Telenești la data de 31 decembrie 2020 sunt : 

 Creanţele -73273,08 lei  

Datoriile -768667,30 lei .Discifrarea se anexează :           

   

      Descifrarea creanțelor și datoriilor 

Primăria or.Telenești 

la data de “31”decembrie 2020 

N/o Denumirea 

agentului 

economic 

Data 

înregistrăr

ii 

creanței/ 

datoriei 

Codul 

economic 

K-6 

Creanțe Datorii Inclusiv: proiecte 

finanțate din surse 

externe 

Creanțe Datorii 

1. Prestarea serv.cu 

plată 

31.12.2020 142310 31836,39 - - - 

2. Retribuirea muncii 31.12.2020 211180 - 480291,20 - - 

3. CAS(23%) 31.12.2020 212100 - 168850,54 - - 

4. Energiaelectrică 31.12.2020 212200 - - - - 

5. MAX- DSL 31.12.2020 222210 1844.01 2330,00   

6. Moldova-Gaz 31.12.2020 222120 37051,51 43474,63 - - 

7. Moldelecom 31.12.2020 222220 - 1692,01 - - 

8. IS Cadastru 31.12.2020 222960 - 1362.75 - - 

9. IS Moldpres 31.12.2020 222990 400.00 - - - 

10. IM Orange MD 31.12.2020 222220 1995,01  - - 

11. Amenajarea 31.12.2020 281600  51029,16 - - 

12. Alimentatia 31.12.2020 333110 62.28 530,00 - - 

13. Indemnizatii pt 

incapacitate 

temporară de 

muncă 

31.12.2020 273500 - 7843,66 - - 

14. SA Petrom  31.12.2020 331110 83,88 - - - 

15. SRL Lukoil 31.12.2020 331110 - 9129,23 - - 

16. SRL Tiramisa 31.12.2020 339110 - 2131,12 - - 

Total 73273,08 768667,30 - - 

 

Rezultatul financiar al anului 2020 după închiderea bilanţului este de 74203594,43  lei. 

Notă: 

1. Analiza executării veniturilor și cheltuielilor de bază  generalizatoare pentru toate 

instituțiile Anexele nr.1,2 la decizie; analiza veniturilor și cheltuielilor efective  

tabelul nr.19 



2. Analiza executării veniturilor și cheltuielilor de bază  și efective pentru fiecare 

instituție în parte inclusiv creanțele și datoriile Tabelele 1-16; totalizatoare educație 

timpurie,cultură-Tabelele 17-18. 

 

 

 

                Contabil şef       Viorica Tăietu 

         

 


