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Execuția bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un 

deficit de 39,36 mld lei (3,35% din PIB) în scădere, față de deficitul de 54,77 mld 

lei (5,19% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020. (Anexa nr. 1 și Anexa 

nr. 2).  

 Această evoluție pozitivă a fost determinată de: (i) creșterea veniturilor bugetare cu 1,42 

puncte procentuale din PIB (an/an), influențată în principal de avansul încasărilor din TVA și 

fonduri europene; (ii) reducerea cheltuielilor bugetare cu 0,42 puncte procentuale din PIB 

(an/an), ca urmare a diminuării ponderii cheltuielilor cu salariile în PIB. 

Totodată, în perioada ianuarie-august 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 6,08 mld lei 

mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional 

generate de epidemia COVID-19 au fost de 9,77 mld lei (15,85 mld lei, respectiv 1,3% 

din PIB).  

 

I. VENITURILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 240,81 mld lei în primele opt luni ale 

anului 2021, cu 19,6% peste nivelul încasat în aceeași perioadă a anului trecut. Acest avans 

a fost influențat atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului trecut - ca efect 

al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificații și 

scutiri), cât și de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parțială a unor 

categorii de venituri (TVA, contribuții de asigurări, impozit pe venit și profit). Totodată, cele 

mai însemnate creșteri nominale se remarcă în cazul TVA, contribuții de asigurări și fonduri 

europene.   
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Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 18,78 mld lei în perioada ian-aug 

2021, consemnând o creștere de 15,7% (an/an), susținută de sporul încasărilor din 

impozitul aferent pensiilor (+46,7%), impozitul pe dividende (+31,4%), respectiv Declarația 

unică (+20,8%).  

Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 11,1%, înregistrând o dinamică 

superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 7,8%1 (Fig. 1). 

 
Sursa: MF, INS, calcule proprii  

Fig.1 Impozitul pe venit  

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 83,78 mld lei în primele opt luni ale anului 2021, 

în creștere cu 13,7% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este superioară 

dinamicii fondului de salarii (Fig. 2) și a fost influențată atât de încasările reduse din 

perioada comparabilă a anului 2020, cât și de recuperarea parțială a contribuțiilor amânate 

la plată în anul anterior. 

                                                           
1
  Evoluția fondului de salarii din economie reflectă dinamicile câștigului salarial mediu brut (+7,6%) și a 

numărului mediu de salariați (+0,1%) înregistrate în perioada dec20-iul21 comparativ cu dec19-iul20. 
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Sursa: MF, INS, calcule proprii 

Fig.2. Contribuții de asigurări  

Încasările din impozitul pe profit au însumat 13,32 mld lei în ian-aug 2021, în creștere cu 

26,6% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din 

impozitul pe profit de la agenții economici2, cu o dinamică pozitivă de 29,9% (an/an).  

Încasările nete din TVA3 au înregistrat 49,60 mld lei în primele opt luni ale anului curent, în 

creștere cu 41,2% (an/an). În același timp, restituirile de TVA au însumat 16,54 mld lei în 

perioada analizată, cu 7,4% peste nivelul înregistrat în ian-aug 2020. Evoluția încasărilor din 

TVA a fost influențată de baza redusă aferentă anului trecut - când au fost implementate 

măsurile de amânare a termenului de plată a TVA, recuperarea parțială a TVA amânat la 

plată în 2020, respectiv redresarea bazei macroeconomice relevante. 

                                                           
2 Dețin o pondere de aproximativ 97% în această categorie. 
3 Veniturile nete din TVA reprezintă diferența dintre TVA colectată sau brută și restituirile de TVA.  
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Sursa: MF, INS, calcule proprii 

Fig.3 Încasările din taxa pe valoarea adăugată  

Veniturile din accize au însumat 22,50 mld lei în ian-aug 2021, în creștere cu 16,6% 

(an/an). În structură, se remarcă o dinamică de 19,6% în cazul încasărilor din accizele 

pentru produsele energetice - determinată în principal de normalizarea consumului de 

carburanți față de perioada de referință, respectiv un avans de 11,3% al încasărilor din 

accizele pentru produse din tutun, susținut și de majorarea accizei la țigarete4.  

                                                           
4 8,4% începând cu 1 ianuarie 2021 și 5,6% începând cu 1 aprilie 2021 
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Sursa: MF, INS, calcule proprii 
Fig.4 Încasările din accize  

Veniturile nefiscale au însumat 18,55 mld lei în ian-aug 2021, înregistrând o creștere de 

1,5% (an/an), susținută și de dinamica veniturilor din dividende (+5,4% an/an).  

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații 

au totalizat 17,41 mld lei în primele opt luni ale anului 2021, în creștere cu 30,8% față de 

nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. 
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II. CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 280,16 mld lei au crescut în termeni 

nominali cu 9,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.  

Pe primele opt luni ale anului 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 6,08 mld lei mai mari 

față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional generate de 

epidemia COVID-19 au fost de 9,77 mld lei. 

Cheltuielile de personal au însumat 73,95 mld lei, în creștere cu 2,6% comparativ cu 

aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal 

reprezintă un nivel de 6,3% din PIB, cu 0,5 puncte procentuale mai puțin față de aceeași 

perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul 

de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 71,73 milioane lei, precum și alte cheltuieli de 

personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical şi auxiliar implicați în activităţile cu 

pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 1.763,41 milioane lei. 

Cheltuielile cu bunuri și servicii  au fost 37,38 mld lei, în creștere cu 8,7% comparativ 

cu aceeași perioadă a anului precedent.  O creștere se reflectă la bugetul de stat, respectiv 

27,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național 

unic de asigurări sociale de sănătate de 8,9%, în principal, conform datelor comunicate de 

ordonatorii principali de credite, 4,84 mld lei din total bunuri și servicii reprezintă plăți pentru 

medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării 

pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva 

Covid -19.  

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 99,5 mld lei în creștere cu 9,2% comparativ 

cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost 

influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 

lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă și majorarea de la 1 

septembrie 2020 a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 

800 lei, precum și majorările privind alocațiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 
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2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 20% mai mare decât 

cea plătită în luna iulie 2020, precum și cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creștere a 

alocației cu aprox. 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020. 

Totodată, se continuă plățile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepțional, în 

domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de 

COVID 19. Astfel, până la sfârșitul lunii august, s-au plătit pe măsuri active 1.580,35 mil lei, 

respectiv 606,8 mil lei pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a 

contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 190,71 milioane lei pentru 

îndemnizații acordate pentru alți profesioniști și pentru persoanele care au încheiate 

convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 

353,38 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a 

salariului brut al angajaților menținuți în muncă, 54,51 milioane lei sume acordate 

angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum și 374,95 

milioane lei îndemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru 

profesioniști precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă 

în baza Legii nr.1/2005. 

De asemenea, se continuă decontările îndemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate 

pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăți restante aferente acestora, 

astfel că la sfârșitul lunii august plățile au fost de 2.761,23 milioane lei. 

Cheltuielile cu subvențiile  au fost de 4,25 mld lei, o mare parte dintre acestea fiind 

alocate către transporturi, respectiv subvenții pentru transportul călătorilor, precum și 

pentru sprijinirea producătorilor agricoli. 

Alte cheltuieli  au fost de 4,85 mld lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor 

de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației 

în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și îndemnizații 

acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a 

unităților de învățământ.  
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Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile 

(inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 19,16 mld lei, 

cu 38,1% mai mari comparativ cu anul precedent. 

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente 

programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 30,19 

mld lei, în creștere cu 25,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au 

fost în valoare de 24,11 mld lei. De asemenea, se observă o creștere mai accentuată a 

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 

54,27% din totalul cheltuielilor pentru investiții pe primele opt luni ale anului 2021.                               

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 187,12 milioane lei 

pentru achiziționarea de produse - stocuri de urgență medicală, inclusiv scannere termice 

pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.  

        

  Sursa: MF 

Fig. 5 Structura cheltuielilor de investiții 
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Anexa nr.1

PIB 2021 1.174.900,0

-milioane lei -

Bugetul Bugetul Bugetul Bugetul Fondul Credite Bugetul Fonduri Bugetul Bugetul Eximbank Total Transferuri Total Opera-

de centralizat asig asig. national externe institutiilor externe  trezoreriei  Companiei intre  buget tiuni 

stat al unitatilor sociale pentru unic de ministere publice  neram- statului   nationale de bugete   general finan-

adm. de stat somaj  asigurari  finantate bursabile administrare (se scad)  consolidat ciare

teritoriale sociale  de  integral sau a infrastructurii 

 sanatate  partial din

venituri 

proprii

rutiere

   VENITURI TOTALE   109.955,9 64.331,1 61.605,5 3.605,6 31.380,5 23.862,3 258,2 131,8 4.633,6 1.187,7 300.952,2 -57.232,4 243.719,8 -2.914,0 240.805,8 20,5

Venituri curente 96.236,7 49.286,9 51.507,8 1.827,5 26.343,4 8.528,0 131,8 1.063,1 130,9 235.056,1 -12.251,1 222.805,0 222.805,0 19,0

Venituri fiscale    80.227,8 37.036,9 2.537,7 676,7 120.479,1 120.479,1 120.479,1 10,3

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri 

din capital
16.654,5 18.224,5 34.878,9 34.878,9 34.878,9 3,0

Impozitul pe profit 13.301,9 20,4 13.322,3 13.322,3 13.322,3 1,1

Impozitul pe salarii si venit
581,7 18.196,1 18.777,8 18.777,8 18.777,8 1,6

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 

capital
2.770,9 8,0 2.778,8 2.778,8 2.778,8 0,2

Impozite si taxe pe proprietate -31,6 5.301,9 5.270,3 5.270,3 5.270,3 0,4

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 62.663,1 13.321,0 2.537,7 117,1 78.638,9 78.638,9 78.638,9 6,7

 TVA 38.025,2 11.575,1 49.600,2 49.600,2 49.600,2 4,2

Accize 22.498,3 22.498,3 22.498,3 22.498,3 1,9

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 645,7 40,4 2.537,7 3.223,8 3.223,8 3.223,8 0,3

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizarii bunurilor sau pe  desfasurarea de 

activitati 

1.494,0 1.705,5 117,1 3.316,6 3.316,6 3.316,6 0,3

Impozit pe comertul exterior si tranzactiile 

internationale (taxe vamale)
912,8 912,8 912,8 912,8 0,1

Alte impozite si taxe fiscale 29,0 189,6 559,6 778,2 778,2 778,2 0,1

  Contributii de asigurari 6.851,2 51.418,1 1.816,5 23.791,6 1,1 83.878,5 -101,1 83.777,4 83.777,4 7,1

  Venituri nefiscale 9.157,8 12.250,0 89,7 11,0 14,0 7.850,2 131,8 1.063,1 130,9 30.698,5 -12.150,0 18.548,5 18.548,5 1,6

Subventii 10.778,9 10.097,1 1.451,9 5.036,5 14.019,8 26,5 3.570,5 44.981,3 -44.981,3

Venituri din capital 246,9 166,7 375,6 789,2 789,2 789,2 0,1

Donatii 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul 

platilor efectuate si prefinantari
10,4 0,9 0,1 11,4 11,4 11,4 0,0

Operatiuni financiare 1.857,2 1.056,8 2.914,0 2.914,0 -2.914,0

Sume în curs de distribuire -202,6 0,0 -202,5 -202,5 -202,5 0,0

Alte sume primite de la UE 
61,5 65,0 14,9 28,3 169,8 169,8 169,8 0,0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul 

platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 

financiar 2014-2020

11.756,1 4.023,0 0,6 311,2 0,6 909,8 231,6 17.232,8 17.232,8 17.232,8 1,5

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 

Realizări 01.01 - 31.08.2021

Buget general 

consolidat

Sume % din PIB
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Anexa nr.1

PIB 2021 1.174.900,0

-milioane lei -

Bugetul Bugetul Bugetul Bugetul Fondul Credite Bugetul Fonduri Bugetul Bugetul Eximbank Total Transferuri Total Opera-

de centralizat asig asig. national externe institutiilor externe  trezoreriei  Companiei intre  buget tiuni 

stat al unitatilor sociale pentru unic de ministere publice  neram- statului   nationale de bugete   general finan-

adm. de stat somaj  asigurari  finantate bursabile administrare (se scad)  consolidat ciare

teritoriale sociale  de  integral sau a infrastructurii 

 sanatate  partial din

venituri 

proprii

rutiere

CHELTUIELI TOTALE 158.568,1 58.334,4 61.810,6 2.587,0 33.477,5 20.941,9 239,0 64,8 4.521,0 153,5 340.697,8 -57.232,4 283.465,4 -3.304,3 280.161,1 23,8

Cheltuieli curente 154.080,9 49.244,1 61.821,1 2.608,0 33.505,6 20.360,0 239,0 64,8 1.645,1 42,0 323.610,6 -57.168,6 266.441,9 -13,5 266.428,5 22,7

Cheltuieli de personal 36.934,4 23.424,5 245,3 97,7 201,0 12.635,8 410,7 3,7 73.953,0 73.953,0 73.953,0 6,3

Bunuri si servicii 6.846,5 13.834,5 374,2 20,3 22.428,0 4.392,9 9,9 1.226,1 36,0 49.168,3 -11.789,2 37.379,1 37.379,1 3,2

Dobanzi 11.450,5 399,7 6,7 0,8 4,4 0,1 54,9 8,4 11.925,5 -32,9 11.892,6 11.892,6 1,0

Subventii 2.187,5 2.072,7 5,2 1,2 4.266,6 4.266,6 -13,5 4.253,1 0,4

Transferuri - Total 96.249,3 9.512,8 61.194,9 2.484,0 10.872,2 3.262,0 239,0 2,3 183.816,5 -45.288,1 138.528,5 138.528,5 11,8

Transferuri intre unitati ale administratiei 

publice 
32.305,1 131,4 0,0 112,6 8.109,5 119,7 40.778,3 -39.924,1 854,2 854,2 0,1

Alte transferuri 13.260,4 464,5 0,0 638,0 0,1 14.362,9 -208,4 14.154,5 14.154,5 1,2

Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile
303,6 32,0 2,3 0,1 338,1 -203,3 134,7 134,7 0,0

Asistenta sociala 31.146,9 2.452,0 61.191,2 1.883,5 2.761,2 68,2 99.503,1 99.503,1 99.503,1 8,5

Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020

15.888,4 5.196,0 1,1 364,5 0,7 1.772,4 238,8 23.461,9 -4.432,2 19.029,7 19.029,7 1,6

Alte cheltuieli 3.344,9 1.236,9 2,5 123,4 0,8 661,5 2,3 5.372,3 -520,0 4.852,3 4.852,3 0,4

Cheltuieli aferente programelor cu finantare 

rambursabila
412,7 67,9 480,7 -58,4 422,2 422,2 0,0

Cheltuieli de capital 2.971,7 8.586,9 3,8 1,0 1,5 661,5 2.822,9 15.049,3 -10,7 15.038,5 -36,3 15.002,2 1,3

Active nefinanciare 2.935,4 8.482,7 3,8 1,0 1,5 661,1 2.822,9 14.908,4 -10,7 14.897,6 14.897,6 1,3

Active financiare 36,3 104,2 0,4 140,9 140,9 -36,3 104,6 0,0

Operatiuni financiare 2.076,0 1.064,0 3,1 53,0 111,5 3.307,5 -53,0 3.254,5 -3.254,5

Imprumuturi 1.000,0 111,5 1.111,5 1.111,5 -1.111,5

Rambursari de credite 1.076,0 1.064,0 3,1 53,0 2.196,1 -53,0 2.143,1 -2.143,1

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 

in anul curent
-560,5 -560,6 -14,3 -22,0 -29,6 -82,7 0,0 -1.269,6 -1.269,6 -1.269,6 -0,1

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -48.612,2 5.996,7 -205,1 1.018,6 -2.097,0 2.920,4 19,3 67,0 112,5 1.034,2 -39.745,6 -39.745,6 390,3 -39.355,3 -3,35

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 

Realizări 01.01 - 31.08.2021

Buget general 

consolidat

Sume % din PIB
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Anexa nr.2

mil.lei

% din 

PIB % din total mil.lei % din PIB

% din 

total mil.lei (%)         

PIB 1.055.548,8 1.174.900,0

VENITURI TOTALE    201.316,9 19,1 100,0 240.805,8 20,5 100,0 39.488,9 19,6%

Venituri curente 187.552,5 17,8 93,2 222.805,0 19,0 92,5 35.252,5 18,8%

Venituri fiscale    95.568,2 9,1 47,5 120.479,1 10,3 50,0 24.910,9 26,1%

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri 

din capital
28.947,4 2,7 14,4 34.878,9 3,0 14,5 5.931,5 20,5%

Impozitul pe profit 10.519,5 1,0 5,2 13.322,3 1,1 5,5 2.802,8 26,6%

Impozitul pe salarii si venit 16.233,0 1,5 8,1 18.777,8 1,6 7,8 2.544,7 15,7%

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 

capital
2.194,9 0,2 1,1 2.778,8 0,2 1,2 583,9 26,6%

Impozite si taxe pe proprietate 4.664,2 0,4 2,3 5.270,3 0,4 2,2 606,1 13,0%

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 60.591,4 5,7 30,1 78.638,9 6,7 32,7 18.047,5 29,8%

TVA 35.124,6 3,3 17,4 49.600,2 4,2 20,6 14.475,7 41,2%

Accize 19.298,6 1,8 9,6 22.498,3 1,9 9,3 3.199,6 16,6%

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 3.590,1 0,3 1,8 3.223,8 0,3 1,3 -366,3 -10,2%

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizarii bunurilor sau pe  desfasurarea de 

activitati 

2.578,1 0,2 1,3 3.316,6 0,3 1,4 738,5 28,6%

Impozit pe comertul exterior si tranzactiile 

internationale (taxe vamale)
739,9 0,1 0,4 912,8 0,1 0,4 172,9 23,4%

Alte impozite si taxe fiscale 625,3 0,1 0,3 778,2 0,1 0,3 152,9 24,5%

Contributii de asigurari 73.705,1 7,0 36,6 83.777,4 7,1 34,8 10.072,3 13,7%

Venituri nefiscale 18.279,2 1,7 9,1 18.548,5 1,6 7,7 269,3 1,5%

Venituri din capital 430,3 0,0 0,2 789,2 0,1 0,3 358,9 83,4%

Donatii 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,4 -83,2%

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor 

efectuate si prefinantari
19,9 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 -8,4 -42,4%

Operatiuni financiare

Sume in curs de distribuire 17,7 0,0 0,0 -202,5 0,0 -0,1 -220,2

Alte sume primite de la UE 1.236,0 0,1 0,6 169,8 0,0 0,1 -1.066,2 -86,3%

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 

efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 

2014-2020

12.060,1 1,1 6,0 17.232,8 1,5 7,2 5.172,7 42,9%

CHELTUIELI TOTALE 256.086,5 24,3 100,0 280.161,1 23,8 100,0 24.074,6 9,4%

Cheltuieli curente 243.195,8 23,0 95,0 266.428,5 22,7 95,1 23.232,6 9,6%

Cheltuieli de personal 72.068,5 6,8 28,1 73.953,0 6,3 26,4 1.884,5 2,6%

Bunuri si servicii 34.394,1 3,3 13,4 37.379,1 3,2 13,3 2.985,0 8,7%

Dobanzi 11.035,5 1,0 4,3 11.892,6 1,0 4,2 857,1 7,8%

Subventii 4.940,2 0,5 1,9 4.253,1 0,4 1,5 -687,1 -13,9%

Transferuri - Total 120.449,8 11,4 47,0 138.528,5 11,8 49,4 18.078,6 15,0%

Transferuri intre unitati ale administratiei publice 
596,2 0,1 0,2 854,2 0,1 0,3 258,0 43,3%

Alte transferuri 10.744,7 1,0 4,2 14.154,5 1,2 5,1 3.409,9 31,7%

Proiecte cu finantare din fonduri                        

externe nerambursabile
268,2 0,0 0,1 134,7 0,0 0,0 -133,5 -49,8%

Asistenta sociala 91.135,3 8,6 35,6 99.503,1 8,5 35,5 8.367,7 9,2%

Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 13.606,6 1,3 5,3 19.029,7 1,6 6,8 5.423,1 39,9%

Alte cheltuieli 4.098,8 0,4 1,6 4.852,3 0,4 1,7 753,4 18,4%

Cheltuieli aferente programelor cu                      

finantare rambursabila 307,7 0,0 0,1 422,2 0,0 0,2 114,5 37,2%

Cheltuieli de capital 14.269,7 1,4 5,6 15.002,2 1,3 5,4 732,6 5,1%

Operatiuni financiare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent -1.379,0 -0,1 -0,5 -1.269,6 -0,1 -0,5 109,4 -7,9%

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -54.769,6 -5,19 -39.355,3 -3,35 15.414,3

 EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 

 Realizări 1.01.-31.08.2020 Realizări 1.01.-31.08.2021
 Diferenţe    2021

   faţă de      2020

 


