
(mii lei) 

Pla11ul Devieri de 

precizat la % /a(ii de 
De11 umlrea Executat la planul prevederi pe anul «I» 01 2013 precizat precizate 2012 (+; -) 

1 2 4 5=4-2 6=412*10 
0 

lmpozitul pe venitul din 330,0 334,4 3,4 101,3 
salariu 
lmpozit pe proprietate 375,9 453,8 77,9 120,7 
Irnpozit pe activitatea de 52 93,5 41,5 179,8 

in suma totala a veniturilor bugetului 8037, 1 mii lei ponderea impozitelor # pld(ilor de 
baza a constituit 975 mii lei sau 12,lla suta. Fata de prevederile pe perioada de gestiune 
incasarile au fost realizate la nivel de l1Ll la suta, asigurand prevederile planului cu un surplus 
de 102,7 mii lei. In comparatie cu anul precedent, aceste venituri inregistreaza o majorare de 
544, l mii lei. 

Cele mai semnificative venituri din impozite ~i platile de baza sunt urmatoarele: 

(mii lei) 
Planul precizat pe Executat Devieri Nivelul 

Speciflcatia «01»ianuarie 2012 (realizdri) (+;-) executiirii 
Suma Ponderea Suma Ponderea (%) 

(mii lei) {°/o) (mii lei) (%) 
Venituri globale, din 7942,2 100.0 8037,l 100.0 +94,9 101,2 care: 
lncasarile impozi- 
telor ~i platilor de 
baza, inclusiv: 
Incasari directe ~i 
integrale ale irnpozi- 
telor, taxelor ~i altor 872,3 11 975 12,1 +102,7 111,7 
venituri (venituri 
proprii) 
miiloace soeciale 156,3 2 148,9 1,8 -7,4 95,2 
Transferuri 6913,6 87 6913,2 86,1 -0,4 100 

Bugetul satului Colonita 
(denumirea institutiilor) 

Partea de venituri a bugetului s. Colonita pe anul 2012 a fost executata in suma de 
7709,6 mii lei, la nivel de 99,02 la suta, neasigurand prevederile planului pe perioada de 
gestiune in suma de 7785,9 mii lei cu 76,3 mii lei 

Structura executarii bugetului al satului Colonita dupa sursele principale de venituri in 
anul 2012 se caracterizeaza prin urmatorii indicatori: 

(perioda) 

Punctul 1 

I Explicatii la rapoartele despre executarea bugetului (De compartimente) 

pe anul 2012 
(perioda de raportare) 

Raportul privind executarea anualii, 
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Cheltuielile capitale au fost in valoare de 790,6 mii lei, ceea ce constituie ~ la suta din 
totalul cheltuielilor. 

Autoriuulle executive $i organele administrative 
Pentru intretlnerea autoritdtilor executive si organe/or administrative au fost executate 

cheltuieli in surna de 766,3 mii lei, ceea ce constitue 2.J. la suta din totalul cheltuielilor bugetului 
Primariei satului Colonita. 

Yn anul 2012, pentru intretinerea autoritatilor executive au fost prevazute alocatii in suma 
de 817.5 mii lei, fiind executate la un nivel de 93,7 % din prevederile planului precizat, 
cheltuielile efective au constituit 787 ,l mii lei. 

Pe perioada de gestiune au fost intretinute in mediu § unitati, inclusiv din contul alocatiilor 
bugetare Q_unit~ti . 

Cheltuielile cu intretinerea personalului de deservire a cladirilor administrative (grupa de 
cheltuieli 20.09.015) au constituit 45,2 mii lei, fiind utilizate alocatiile precizate la nivel de 94,8 
la suta. Cheltuiclile efective au constituit 46,0 mii lei. Numarul mediu de personal de deservire a 
cladirilor administrative a constituit pe aceasta perioada J. unitati. 

Grupa principala 6 "invafiimfntul" 
Pentru intretinerea institutiilor de invatamant preuniversitar si desfasurarea actiunilor in 

domeniul invat~mantului pcntru aim] 2012 au fost aprobate mijloace in surna de 5324,l mii lei, 
inclusiv mijloace bugetare- 5210,9 mii lei, mijloace speciale - 113,2 mii lei. 

Analiza executarii cheltuielilor de baza pe parcursul anului 2012, respectiv pe grupe 
~i tipuri de institutii la ramura ,,invatamantul" este reflectata in tabelul de mai jos: 

Sub aspectul categoriilor economice din suma totala de cheltuieli executate cota cea mai 
mare o detin cheltuielile curente care constituie 7482.9 mii lei sau 90,5 la suta. Dintre acestea, 
cheltuielile de personal au fost executate in suma de 3310, 7 mii lei ~i detin ponderea de 40.0 
la suta din totalul cheltuielilor, fiind asigurata achitarea cheltuililor salariale conform 
prevederilor legale. Plata rnarfurilor ~i seriviciilor a fost executata la 1997 ,3 mii lei (incluzand 
mijloacele speciale), respectiv 24,2 % din totalul executat. 

Realizarea surplusului de 102, 7 mii lei se explica prin: 
• impozitul pe venitul din salariu a fost executat in suma de 334,4 mii lei sau 34,25 la suta din 

suma totala la incasarea impozitelor ~i taxelor. Planul pe perioada de gestiune a anului curent 
pentru aceasta categorie de impozite in suma de 330 mii lei este asigurat la nivel de 101,3 la 
suta, asigurand prevederile cu 4,4 mii lei. 

Au mai influentat pozitiv la executarea acestei surse cresterea sumei impozitelor pe 
proprietate, cu 77,9 mii lei sau la un nivel de 120,7 la suta ~i cresterea impozitului pe activitatea 
de intreprinzator, cu 41,5 mii lei, la un nivel de 179.8%. 

Nu a fost realizat planul pentru taxele ~i plati administrative, neasigurand suma de U mii 
lei, atingand un nivel de 94,7%. 
Punctul 2 

Partea de cheltuieli a bugetului Primariei satului Colonita pe perioada de gestiune, anul 
2012, a fost executata in suma de 8263,7 mii lei sau la nivel de 93,5 la suta din prevederile 
planului precizat pe acesta perioada in suma de 8839,l mii lei. Cheltuielile bugetului Primariei 
satului Colonita la componenta de baza s-au executat in suma de 8139,9 mii lei si detin 
ponderea de 92.1 la suta din totalul cheltuielilor executate, fiind utilizate alocatiile prevazute pe 
perioada de gestiune la nivel de 93,6 la suta, 

Din contul mijloacelor speciale s-au executat cheltuieli in suma de 123,8 mii lei, fiind 
utilizate alocatiile prevazute pe perioada de gestiune la nivel de 83,9 la suta. Ponderea acestor 
cheltuieli constituie .1.2._la suta din totalul cheltuielilor executate. 

intreprinzator 
Taxa Di pll:\Oi 

63,4 60,1 3,3 94,7 administrative 



3 
I Denumirea tipului de I Plan I Executat la 01.10.2012 Devieri 

Punctul 3 
In formularul nr.4 .Raport privind incasarea ~i utilizarea mijloacelor speciale" situatia la 

sfirsitul anului 2012 veniturile de casa totale constitue 
148.9 mii lei. 

Planul Planul Executarea la 
anual precizat situatia din Datoriile la 

Planul precizat pe 01.01.2013 01.01.2013 
aprobat pe perioada 

2012 de 
gestiune de casa efectiva Dt Ct 

1. 
Amenajarea 65,7 1831,0 1831,0 1678,0 1394,5 27,6 25,7 
tcritoriului 
2. Cheltuieli 520,4 520,4 515,6 232,1 ------ ca pi tale 

mii lei 

Grupa principalii 08,, Cultura, arta si actiunile pentru tineret" 
Pentru intretinerea institutiilor de cultura pe anul 2012 in bugetul Primariei s.Colonita au 

fost prevazute mijloace financiare in suma de 184.3 mii lei, fiind executate 160.0 mii lei. 
Cheltuielile efective s-au cifrat la 162.6 mii lei sau 88.2 la suta fata de planul precizat, 
cheltuielile de casa au fost de 160,0 mii lei sau 86,8 la suta fata de planul precizat. 

Grupa principal a I 0 
"Asisterua sociala st sustinerea sociala" 

in bugetul pe anul 2012 planul precizat a constituit 204,2 mii lei, s-au executat - 202,9 
rnii lei sau 99,4 la suta fata de planul precizat. Cheltuielile efective au fost de 198.2 mii lei, 97, 1 
% fata de planul precizat. 

Grupa principalii 15 ,, Gospodaria comunala si gospodaria 
de exploatare a fondului de locuinte" 

in bugetul anului 2012, pentru intretinerea obiectivelor locativ-comunale au fost 
prevazute mijloace bugetare in surna totals de 1831,0 mii lei. 

Aceste alocatii au fost repartizate ~i executate in felul urmator: - 

(mii lei) 
Plan Devieri pe anul 

Plan precizat anul 2012 2012 
Denumirea tipului precizat pe 

de institutii pe anul perioada Cheltuielile Cheltuielile De la De la 
2012 de de casa efective cheltuieli cheltuieli 

gestiune de casa efective 
1 2 3 4 5 6(4-3) 7(5-3) 

6.01.051,,Institutii 1453,4 1453,4 1250,9 1328,9 -202,5 -124,5 prescolare" 

6.3.338,,Licee" 3981,9 3981,9 3892,6 3814,3 -89,3 -167,6 

6.7.73,,Contabilitati 82,0 82,0 74,8 75,8 -7,2 -6,2 
centralizate" 

TOTAL 5517,3 5517,3 5218,3 5219 -299 -298,3 GENERAL 

Tabet 1 
Executarea bugetului municipiului Cl1#i11au pe tipuri de instittuii 

de i11vii/iimlint pe a11ul 2012 (cheltuieli de bazii) 
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Devieri 
efective 

Cheltuieli Plan Articol, 
alineat +·- ' 

Tipul 723 
Lucrari pe obiectivul ,,Apeduct si canalizare" in sectorul nou 306 case. Suma lucrarilor este de 
1200,00 mii lei. 
Primaria satului Colonita a finantat serviciile de proiectare ~i expertiza a proiectului. 
Punctul 10 
(Comunele: este necesar de a descifra pe fiicare grupe principale a parte) 
Executarea bugetului la cheltuieli de baza pe anul 2012 este la nivel de 93,6 % , ceea ce 
constitue 813 9 ,9 mii lei, fata de planul precizat pc perioada de gestiune in sum a de 8691,5 mii 
lei. Cheltuielile efective constituie 7896,8 mii lei, ceea ce este cu 794,7 mii lei mai putin decit 
planul precizat. 

mii lei) 

al' La sfarsitul anu ui 2012 sunt in curs de re izare urmatoarele proiecte investitionale: 
723 ,,Fo11dul investitii sociale" din Moldova (FISM) 
742 Grantul MF al RM in cadrul'tProgramul de riispuns la criza globala a cresterii 

preturllor la produsele alimentare" 
746 Programul ,,Sus(bierea comunltiitilor pentru managementul durabil # integrat al 

piidurilor" 
900 ,,Cre5terea eflcintei energetice" 
901 ,, Canallzarea pluvialii. Promovarea st implementarea actiunilor inovative de 

schimbare a climei" 
903 ,,Modemizarea Sistemului de transport uublic in municioiul Chisinau" 
904 ,,Co11struc(ia, reabilitarea # extinderea retelelor de apeduct, canalizare s! reparatie a 

drumurilor" 

Punctul 6 

peanu -~m11 er, ce e cu ='-'-- mu ei mai mu t ecit mp an intia . 
Denumirea tipului de Plan Executat la 01.10.2012 Devieri 
mijloace speciale perioada de cheltuieli cheltuieli dela dela 

gestiune de casa efective cheltuieli cheltuieli 
de casa efective 

Total 156,3 132,4 101,7 -23,9 -54,6 
venituri,inclusiv: 
Categoria I 156,3 132,4 101,7 -23,9 -54,6 
Categoria II ------------ ----------- ------------ ----------- ------------ 

- 
Categoria Ill ------------ -------·---- ------------ ----------- -·---·------- - 

Devierea de la planul precizat constitue - 7,4 mii lei. 
Planul aprobat de cheltuieli pe mijloace speciale constituie 123,2 mii lei, planul precizat 

12012 1563 ••1• 331 ••1• ' ld AA l ul i ial 

mijloace speciale perioada de venituri de venituri dela de la 
gestiune casa efective venituri venituri 

de casa efective 
Total 156,3 148,9 155,2 -7,4 -1,1 
venituri,inclusiv: 
Categoria I 156,3 148,9 155,2 -7,4 -1,1 
Categoria II ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ - 
Categoria III ------------ --·---------- -----·------ ----------- ------------ 

- 
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Punctul 20 
Conform raportului pe anul 2012 privind executarea bugetului Primariei s. Colonita , 

situatia de la 01.01.2013 - in comparatie cu datele de la inceputul anului curent, suma datoriilor 
cu termenul de achitare expirat a constituit 524,6 mii lei. Suma datoriilor debitoare si creditoare 
la sfarsitul anului 2012 au constituit 1083,4 mii lei, dintre care 

Datoriile creditoare in suma de 1000,9 mii lei, reprezinta datoriile formate la art.242.00 
"Procurarea mijloacelor fixe" - 162.0 mii lei; art. 131.05 ''Transferuri pentru amenajarea 
teritoriului" - 25,7 mii lei; art. 113 "Plata marfurilor si serviciilor" - 700,4 mii lei s.a. 

Grupa principala 08,, Cultura, aria §i actiunile pentru tineret" 
Grupa principala 8 ,,Cultura" include z institutii, inclusiv: 
Palate si casele de cultura - l , 
Biblioteca - .L 
Analizand datele darii seama de la 01.01.2013 pe grupa principala 8 ,,Cultura, arta si 

actiuni pentru tineret" ~i anume raportul dintre planul precizat pe perioada de gestiune ~i 
cheltuieliel de casa se explica prin faptul nefolosirii alocatiilor, ~i anume: 

• 08.02.087 .Btbltotect"- 45. 7 mii lei; 
• 08.02.089 ,,Palatele ~i case/e de cultura" - 171.1 mii lei; 

In total economiile constituie 216.8 mii lei . 
Grupa principala 10 "Asisterua socialii si sustinerea sociala'' 

Tipul 293 .. Serviciul specializat de asistenta social ii" 
La acest tip au fost executate 31.4 mii lei, 96,0 la suta din planul precizat pe perioada de 

gestiune ce constituie 32,7 mii lei, cheltuielile efective au constituit 32,1 mii lei. 
JV. Explicatii la datoriile debitoare si creditoare 

• institutiile prescolare - l 
• licee-1 

lnstitutiile prescolare 
Conform situatiei de la 01.01.2013 functioneaza L gradinita cu ~pe. Contingentul de 

copii in gradinite constituie 148 copii. 
Licee 
La sfarsitul perioadei de gestiune numarul institutiilor constituie 1. Numarul de clase in 

mediu constituie .Ll. . 

Punctul 13 
Pentru finantarea investitiilor capitale pe anul 2012 au fost precizate 796.8 mii lei, 

cheltuieli de casa au constituit 790,6 mii lei sau 99,2 %. 
Fondul de rezervii 

Pe parcursul anului 2012 au fost alocate mijloace financiare In suma de 59.3 mii lei, 
inclusiv pentru ajutorul financiar: 

• persoanelor jizice - 59.3 mii lei. 
Grupa principalii 06 ,, invii/iimantul" 

Total institutiile de invatamint 
Conform situatiei de la 01.01.2013 functioneaza 2 tipuri de institutii de invatamint 

preuniversitar, inclusiv: 

perioada 
gestiune 

111 3455,8 3160,1 -295,7 
112 813,5 721,3 -92,2 
113 2041,1 2090,8 +49,7 
114 5,6 6,4 +0,8 
116 131,4 109,8 -21,6 
130 1457,3 1301,4 -155,9 
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La subconturile balantei componentei de baza (010-019) ,,Mijloace fixe" valoarea totala a 
mijloacelor fixe la situatia din 01.01.2013 a constituit 28737,8 mii lei, comparativ cu datele de la 
inceputul anului suma s-a majorat cu 743,9 mii lei. Acest fapt denota cl'.\ in institutiile publice s 
au investitii in mijloace fixe in suma de 743,9 mii lei. 

La subcontul 250 ,,Fondul mijloacelor fixe" suma constituie 18170,3 mii lei. 
La subcontul 020 ,,Uzura mijloacelor fixe" suma constituie 10567,5 mii lei sau 36,8 la 

suta din suma totala a mijloacelor fixe, ceea ce constituie gradul de uzura. Soldul s-a majorat din 
contul casarii in suma de 7602,8 mii lei. 

Obiectele de mica valoare si scurta durata (subconturile 070-073) constituie suma de 
753,4 mii lei sau cu 141,6 mii lei mai mult comparativ cu datele inregistrate la inceputul anului 
2012. 

La subcontul 260 ,,Fondul obiectelor de mica valoare $i scurta durata" suma constituie 
753.4 mii lei. 

Valoarea totala a materialelor si produselor alimentare la 01.01.2013 insumeaza 96,5 mii 
lei, comparativ cu datele de la inceputul anului soldul s-a micsorat cu 70,9 mii lei. 

La subcontul 135 .Jnvestitii pe termen lung in parti nelegate" este inregistrata suma de 
1369,7 mii lei. 

La pasivul bilantului suma subcontului 135 este egala cu subcontul 265 ,,Fondul 
investitional" ~i constituie 1369,7 mii lei. 

La subcontul 200 ,,Cheltuieli bugetare pentru lntretinerea institutiei ~i pentru alte 
activitati" este inregistrata suma de 8573,4 mii lei, care reflecta cheltuielile reale in anul 2012 in 

Datoria debitoare cu termenul a constituit 82,5 mii lei. Datoriile debitoare care au fost 
inregistrate sunt la art. 113, de 62,5 mii lei si la articolul 131.05, in valoare de 20 mii lei. 
V. Explicatii la bi/ant 

Punctul 21,22,23 
Circulatia mijloacelor banesti, valorilor materiale, decontarilor si fondurilor, efectuate din 

contul mijloacelor bugetare, este reflectata in .Bilantul executarii bugetului institutiei din contul 
veniturilor /cheltuielilor de baza" (formularul nr. l) pe anul 2012. 

La contul de decontare bugetar al unitatii administrativ-teritoriale [primariilor oraselor, 
satelor (comunelor)], s-au inregistrat la contul trezorerial mijloace banesti in suma de 422,6 mii 
lei (subcontul 107). Cuantumul mijloacelor financiare s-a micsorat cu 243.9 mii lei comparativ 
cu eel inregistrat la 01.01.2012. 

La subcontul 207 ,,Cheltuieli de casa din bugetele satelor (comunelor), oraselor" suma 
totala a cheltuielilor de casa constituie 8193,8 mii lei, la un nivel de 118,3 % faOa de anul 2011. 

La subcontul 407 ,,Venituri bugetare" se acumuleaza veniturile UAT pe parcursul anului 
bugetar si pentru anul 2012 suma aceasta a constituit 6131,3 mii lei sau 129,5 % la suta 7- 
comparatie cu anul precedent. 

La subcontul 730 ,, Mijloace transmise $i prirnite" volumul de transferuri din bugetut 
municipal la bugetul de nivelul I constituie la art.331 ,,Transferuri curente"- 1756,9 mii lei. 

La subcontul 830 ,,Mijloace din vanzarea si privatizarea bunurilor proprietate publica" st. 
inregistreaza sumele obtinute din vinzarea si privatizarea bunurilor proprietate a UAT. In anul 
curent s-a incasat 61.7 mii lei, ce constituie in comparatie cu anul precedent 3,8 la suta. 

La subcontul 900 ,,Rezultatele executarii bugetului" s-a inregistrat suma de 666,5 mii lei, 
iar dupa inchiderea anuala 422,6 mii lei. 

Balanta la subconturile susmentionate la situatia 01.01.2013: 
107 - 422,6 mii lei 407 - 6131,3 mii lei 
207 - 8193,8 mii lei 730 - 1756,9 mii lei 
730 - --------- rnii lei 830 - 61, 7 mii lei 

900 - 666,5 mii lei 
Balanta 8616,4 mii lei Balanta 8616,4 mii lei 
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Contabil-sef Mazilu S. 

entitatile care tin evidenta contabila in sistemul bugetar. Dupa inchiderea anuala sunt in suma de 
I 000,9 mii lei. 

Soldul la subcontul 230 .Finantarea din buget pentru cheltuielile institutiei ~i pentru alte 
activitati" pina la inchiderea anuala constituie 7751,5 mii lei. Dupa inchiderea anuala, constituie 
179,0 mii lei 

La subcontul 203 ,,Cheltuieli bugetare pentru investitii capitale" pe perioada de gestiune, 
anul 2012, pina la inchiderea anuala era suma 765,6 mii lei, iar dupa lnchiderea anuala 147,0 mii 
lei. 

La subcontul 231 .Finantarea din buget a investitiilor capitale" soldul constituie 765,6 
mii lei pina la inchiderea anuala, iar dupa inchiderea anuala, 147,0 mii lei. Dupa inchiderea 
anuala soldul la contul respectiv include materialele pentru investitii capitale, soldul de datorii 
debitoare ~i costul obiectivelor la care lipseste procesul-verbal al comisiei privind darea in 
exploatare. 


