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

deficit de 20,70 mld lei (1,81% din PIB) în scădere, față de deficitul de 26,82 mld lei (2,54% 

din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020. 

Sume în valoare de 8,08 mld lei (0,71% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin 

investiții și cheltuieli excepționale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-

19. (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2). 

Astfel, în perioada ianuarie-aprilie 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 3,17 mld lei mai 

mari față de aceeași perioadă a anului precedent și plățile cu caracter excepțional generate 

de epidemia COVID-19 au fost de 4,91 mld lei. 

 

I. VENITURILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 118,39 mld lei în primele patru luni ale 

anului 2021, cu 20,6% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Acest avans 

însemnat se datorează atât efectului de bază redus aferent perioadei mar-apr a anului 

trecut, când s-au adoptat măsuri fiscale menite să sprijine contribuabilii în contextul 

pandemiei (preponderent amânarea termenului de plată a obligațiilor fiscale), cât și 

recuperării parțiale a unor categorii de venituri.  

Majoritatea categoriilor de încasări au înregistrat evoluții nominale pozitive, cele mai 

pronunțate remarcându-se în cazul TVA, contribuțiilor de asigurări, fondurilor europene și 

impozitelor pe proprietate.      

 

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 9,04 mld lei în perioada ian-apr 

2021, consemnând o creștere de 15,2% (an/an). Un aport însemnat la acest avans l-a avut 

dinamica încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+48,2%), Declarația unică (+26,6%), 
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respectiv impozitul pe dividende (+16,2%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au 

sporit cu 12,0% - dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 

5,5%1 (Fig. 1), ca urmare a accelerării consemnate în mar-apr (în condițiile bazei reduse de 

anul trecut).  

 
Sursa: MF, INS, calcule proprii  

Fig.1 Impozitul pe venit  

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 41,10 mld lei în primele patru luni ale anului 

2021, în creștere cu 13,4% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este 

superioară dinamicii fondului de salarii (Fig. 2) și se datorează atât bazei reduse din mar-apr 

2020, cât și recuperării unor venituri din contribuțiile aferente anului trecut. 

                                                           

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

numărului mediu de salariați (-1,1%) înregistrate în perioada dec20-mar21 comparativ cu dec19-mar20. 
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Sursa: MF, INS, calcule proprii 

Fig.2. Contribuții de asigurări  

Încasările din impozitul pe profit au însumat 7,62 mld lei în ian-apr 2021, în creștere cu 

18,0% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din 

impozitul pe profit de la agenții economici, cu o dinamică pozitivă de 23,3% (an/an)2.  

Încasările nete din TVA3 au înregistrat 22,53 mld lei în primele patru luni ale anului curent, 

în creștere cu 41,3% (an/an). În același timp, restituirile de TVA au însumat 9,10 mld lei în 

perioada analizată, nivel similar celui înregistrat în ian-apr 2020. Evoluția încasărilor din TVA 

a fost influențată atât de baza comparabilă a lunilor mar-apr 2020 - când au fost 

implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA și accelerarea rambursărilor 

de TVA, pentru a asigura companiilor un nivel suplimentar de lichiditate pe perioada crizei, 

cât și de recuperarea parțială a TVA aferentă anului 2020. 

                                                           
2 Dețin o pondere de aproximativ 93% 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 11,47 mld lei în ian-apr 2021, în creștere cu 13,0% 

(an/an). În structură, încasările din accizele pentru produsele din tutun  au avansat cu 

12,5%, (an/an), susținute de majorarea accizei la țigarete cu 8,4%. În același timp, 

încasările din accizele pentru produse energetice s-au redresat (+13,2% în primele patru 

luni), pe fondul accelerării semnificative din luna aprilie (+74,3% an/an), în condițiile bazei 

reduse din anul anterior și normalizării consumului de carburanți.  
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Sursa: MF, INS, calcule proprii 

Fig.4 Încasările din accize  

Veniturile din impozite și taxe pe proprietate au înregistrat 4,50 mld lei în primele patru 

luni ale anului 2021, nivel aproape dublu față de cel consemnat în aceeași perioadă a anului 

trecut. Evoluția se datorează atât efectului de bază, ca urmare a prorogării termenului de 

plată al impozitelor în 2020 (de la 31 martie la 30 iunie), cât și unor modificări legislative, 

intrate în vigoare în ianuarie 20214. 

Veniturile nefiscale au însumat 8,13 mld lei în ian-apr 2021, înregistrând o creștere de 

10,5% (an/an), această creștere fiind determinată și de înregistrarea sumelor din vânzarea 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor art.10, alin.(1), lit.d) 

din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului  nr. 115/2011. 

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații 

au totalizat 8,24 mld lei în primele patru luni ale anului 2021, în creștere cu 39,7% față de 

nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. 

 
                                                           
4 (i) modificarea termenului de plată a taxei anuale pe clădiri/terenuri pentru contractele de concesiune, 
administrare sau folosință pe o durată mai mare de 1 an, de la plata lunară la plata în 2 rate (31 martie si 30 
septembrie); (ii) indexarea anuală a impozitelor pentru anumite autovehicule. 
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II. CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 139,09 mld lei au crescut în termeni 

nominali cu 11,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.  

Dinamica anuală a cheltuielilor totale a fost determinată în principal de creșterea 

semnificativă a cheltuielilor de investiții pe primele 4 luni (31,8% an/an), în timp ce celelalte 

cheltuieli au avut un ritm mai lent de creștere (an/an).  

Se observă o încetinire a dinamicii cheltuielilor de personal pe primele 4 luni an/an 

comparativ cu evoluția din primul trimestru an/an. 

Cheltuielile de personal au însumat 37,08 mld lei, în creștere cu 5,7% comparativ cu 

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

reprezintă un nivel de 3,2% din PIB, cu 0,1 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 54,19 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 1.016,82 milioane lei. 

Cheltuielile cu bunuri și servicii  au fost 17,50 mld lei, în creștere cu 4,8% comparativ 

cu aceeași perioadă a anului precedent.  O creștere se reflectă la bugetul Fondului național 

unic de asigurări sociale de sănătate de 6,7% față de anul anterior determinată, în principal, 

de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-

volum rezultat și pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu. De asemenea, 

conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 2,14 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 50,65 mld lei în creștere cu 15,8% 

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 
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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 

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 aprilie, s-au plătit pe măsuri active 944,95 mil lei, 

respectiv 442,83 mil lei pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a 

contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 132,98 mil 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, 

160,26 mil lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a salariului 

brut al angajaților menținuți în muncă, 27,93 mil lei sume acordate angajatorilor pentru 

încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum și 200,96 mil 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 aprilie plățile au fost de 1334,0 mil lei. 

Cheltuielile cu subvențiile  au fost de 2,1 mld lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind 

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

pentru sprijinirea producătorilor agricoli. 

Alte cheltuieli  au fost de 1,94 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 9,14 mld lei, 

cu 32,3% 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 13,13 

mld lei, în creștere cu 31,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au 

fost în valoare de 9,96 mld lei. De asemenea, se observă o creștere mai accentuată a 

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 

52,3% din totalul cheltuielilor pentru investiții pe primele patru luni ale anului 2021.                                                                                                               

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 151,62 milioane lei 

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

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

        

  Sursa: MFP 

Fig. 5 Structura cheltuielilor de investiții 
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Anexa nr.1

PIB 2021 1.142.855,0

-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   54.942,6 33.254,0 31.905,6 2.468,7 12.635,1 11.104,7 93,6 66,8 1.945,7 118,6 148.535,5 -28.237,7 120.297,8 -1.903,8 118.394,0 10,4

Venituri curente 46.892,5 25.767,0 25.268,3 890,9 12.476,4 4.182,1 66,8 496,6 72,0 116.112,6 -6.102,1 110.010,4 110.010,4 9,6

Venituri fiscale    39.930,7 19.585,9 866,4 397,4 60.780,4 60.780,4 60.780,4 5,3

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri 

din capital
9.813,0 8.376,7 18.189,7 18.189,7 18.189,7 1,6

Impozitul pe profit 7.603,1 14,9 7.617,9 7.617,9 7.617,9 0,7

Impozitul pe salarii si venit
683,6 8.357,3 9.040,9 9.040,9 9.040,9 0,8

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 

capital
1.526,3 4,6 1.530,9 1.530,9 1.530,9 0,1

Impozite si taxe pe proprietate -27,3 4.524,6 4.497,3 4.497,3 4.497,3 0,4

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 29.713,4 6.570,8 866,4 58,4 37.209,0 37.209,0 37.209,0 3,3

 TVA 17.256,2 5.271,3 22.527,5 22.527,5 22.527,5 2,0

Accize 11.474,7 11.474,7 11.474,7 11.474,7 1,0

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 309,3 24,9 866,4 1.200,5 1.200,5 1.200,5 0,1

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizarii bunurilor sau pe  desfasurarea de 

activitati 

673,1 1.274,7 58,4 2.006,2 2.006,2 2.006,2 0,2

Impozit pe comertul exterior si tranzactiile 

internationale (taxe vamale)
411,7 411,7 411,7 411,7 0,0

Alte impozite si taxe fiscale 20,0 113,8 339,0 472,8 472,8 472,8 0,0

  Contributii de asigurari 3.421,5 25.242,2 887,6 11.603,0 0,3 41.154,5 -55,8 41.098,7 41.098,7 3,6

  Venituri nefiscale 3.540,3 6.181,0 26,1 3,3 7,1 3.784,5 66,8 496,6 72,0 14.177,7 -6.046,4 8.131,3 8.131,3 0,7

Subventii 5.976,2 6.636,8 1.423,9 158,4 6.472,5 18,6 1.449,1 22.135,5 -22.135,5

Venituri din capital 131,4 63,7 158,2 353,2 353,2 353,2 0,0

Donatii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul 

platilor efectuate si prefinantari
4,5 0,1 0,0 4,7 4,7 4,7 0,0

Operatiuni financiare 1.857,2 46,5 1.903,8 1.903,8 -1.903,8

Sume în curs de distribuire -205,8 0,0 -205,8 -205,8 -205,8 0,0

Alte sume primite de la UE 
25,5 46,0 14,9 11,1 97,6 97,6 97,6 0,0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul 

platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 

financiar 2014-2020

6.241,7 1.396,6 0,6 139,0 0,3 280,7 75,0 8.133,9 8.133,9 8.133,9 0,7

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 

Realizări 01.01 - 30.04.2021

Buget general 

consolidat

Sume % din PIB
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Anexa nr.1

PIB 2021 1.142.855,0

-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 79.411,7 26.834,3 31.716,9 1.472,0 17.035,0 9.776,2 77,6 30,4 1.878,4 101,3 168.333,9 -28.237,7 140.096,2 -1.001,5 139.094,8 12,2

Cheltuieli curente 77.542,2 23.028,3 31.724,0 1.483,7 17.051,3 9.662,6 77,6 30,4 664,2 22,1 161.286,5 -28.189,1 133.097,4 133.097,4 11,6

Cheltuieli de personal 18.507,2 11.768,4 118,9 49,1 100,4 6.333,4 205,4 1,7 37.084,5 37.084,5 37.084,5 3,2

Bunuri si servicii 2.932,3 6.382,8 189,1 10,5 11.458,6 1.911,0 4,8 452,0 18,1 23.359,0 -5.858,9 17.500,1 17.500,1 1,5

Dobanzi 6.045,8 251,5 3,8 0,5 2,0 0,0 25,7 6,9 6.336,2 -18,1 6.318,1 6.318,1 0,6

Subventii 1.065,0 1.027,9 3,3 0,5 2.096,6 2.096,6 2.096,6 0,2

Transferuri - Total 48.819,5 3.597,8 31.412,2 1.420,4 5.490,3 1.406,0 77,6 2,3 92.226,0 -22.291,1 69.935,0 69.935,0 6,1

Transferuri intre unitati ale administratiei 

publice 
16.181,5 70,7 0,0 62,1 4.155,4 58,4 20.528,1 -19.974,8 553,3 553,3 0,0

Alte transferuri 7.352,1 150,8 0,0 278,9 7.781,8 -129,9 7.651,9 7.651,9 0,7

Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile
161,6 7,2 0,7 0,0 169,5 -108,3 61,2 61,2 0,0

Asistenta sociala 15.616,7 1.147,1 31.410,3 1.123,1 1.334,0 17,4 50.648,7 50.648,7 50.648,7 4,4

Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020

8.145,8 1.798,2 1,1 162,4 0,3 715,8 77,6 10.901,3 -1.818,0 9.083,3 9.083,3 0,8

Alte cheltuieli 1.361,8 423,8 0,8 72,7 0,5 334,9 2,3 2.196,7 -260,0 1.936,7 1.936,7 0,2

Cheltuieli aferente programelor cu finantare 

rambursabila
172,4 11,7 184,1 -21,0 163,1 163,1 0,0

Cheltuieli de capital 1.791,8 3.566,1 1,0 0,3 0,1 158,8 1.169,5 6.687,7 -3,9 6.683,8 -19,3 6.664,5 0,6

Active nefinanciare 1.772,5 3.557,4 1,0 0,3 0,1 158,4 1.169,5 6.659,3 -3,9 6.655,4 6.655,4 0,6

Active financiare 19,3 8,7 0,4 28,4 28,4 -19,3 9,1 0,0

Operatiuni financiare 407,6 493,7 1,6 44,6 79,2 1.026,7 -44,6 982,1 -982,1

Imprumuturi 79,2 79,2 79,2 -79,2

Rambursari de credite 407,6 493,7 1,6 44,6 947,5 -44,6 902,9 -902,9

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 

in anul curent
-329,9 -253,9 -8,1 -12,0 -16,4 -46,7 0,0 -667,1 -667,1 -667,1 -0,1

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -24.469,1 6.419,7 188,7 996,7 -4.399,9 1.328,5 16,0 36,3 67,3 17,3 -19.798,4 -19.798,4 -902,3 -20.700,8 -1,81

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 

Realizări 01.01 - 30.04.2021

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 1.142.855,0

VENITURI TOTALE    98.205,3 9,3 100,0 118.394,0 10,4 100,0 20.188,8 20,6%

Venituri curente 92.091,5 8,7 93,8 110.010,4 9,6 92,9 17.918,9 19,5%

Venituri fiscale    48.493,0 4,6 49,4 60.780,4 5,3 51,3 12.287,4 25,3%

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri 

din capital
15.678,5 1,5 16,0 18.189,7 1,6 15,4 2.511,2 16,0%

Impozitul pe profit 6.455,6 0,6 6,6 7.617,9 0,7 6,4 1.162,4 18,0%

Impozitul pe salarii si venit 7.848,0 0,7 8,0 9.040,9 0,8 7,6 1.192,9 15,2%

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 

capital
1.375,0 0,1 1,4 1.530,9 0,1 1,3 155,9 11,3%

Impozite si taxe pe proprietate 2.279,6 0,2 2,3 4.497,3 0,4 3,8 2.217,7 97,3%

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 29.776,3 2,8 30,3 37.209,0 3,3 31,4 7.432,7 25,0%

TVA 15.939,0 1,5 16,2 22.527,5 2,0 19,0 6.588,6 41,3%

Accize 10.153,6 1,0 10,3 11.474,7 1,0 9,7 1.321,1 13,0%

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 1.709,5 0,2 1,7 1.200,5 0,1 1,0 -508,9 -29,8%

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizarii bunurilor sau pe  desfasurarea de 

activitati 

1.974,2 0,2 2,0 2.006,2 0,2 1,7 32,0 1,6%

Impozit pe comertul exterior si tranzactiile 

internationale (taxe vamale)
389,4 0,0 0,4 411,7 0,0 0,3 22,3 5,7%

Alte impozite si taxe fiscale 369,3 0,0 0,4 472,8 0,0 0,4 103,5 28,0%

Contributii de asigurari 36.240,6 3,4 36,9 41.098,7 3,6 34,7 4.858,1 13,4%

Venituri nefiscale 7.357,9 0,7 7,5 8.131,3 0,7 6,9 773,4 10,5%

Venituri din capital 271,6 0,0 0,3 353,2 0,0 0,3 81,7 30,1%

Donatii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,7%

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor 

efectuate si prefinantari
11,8 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 -7,1 -60,2%

Operatiuni financiare

Sume in curs de distribuire -53,4 0,0 -0,1 -205,8 0,0 -0,2 -152,4

Alte sume primite de la UE -21,9 0,0 0,0 97,6 0,0 0,1 119,4

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 

efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 

2014-2020

5.905,6 0,6 6,0 8.133,9 0,7 6,9 2.228,2 37,7%

CHELTUIELI TOTALE 125.025,5 11,8 100,0 139.094,8 12,2 100,0 14.069,3 11,3%

Cheltuieli curente 120.332,3 11,4 96,2 133.097,4 11,6 95,7 12.765,0 10,6%

Cheltuieli de personal 35.074,3 3,3 28,1 37.084,5 3,2 26,7 2.010,1 5,7%

Bunuri si servicii 16.701,1 1,6 13,4 17.500,1 1,5 12,6 799,1 4,8%

Dobanzi 6.539,2 0,6 5,2 6.318,1 0,6 4,5 -221,1 -3,4%

Subventii 3.001,9 0,3 2,4 2.096,6 0,2 1,5 -905,3 -30,2%

Transferuri - Total 58.887,9 5,6 47,1 69.935,0 6,1 50,3 11.047,0 18,8%

Transferuri intre unitati ale administratiei publice 
458,0 0,0 0,4 553,3 0,0 0,4 95,3 20,8%

Alte transferuri 5.884,7 0,6 4,7 7.651,9 0,7 5,5 1.767,2 30,0%

Proiecte cu finantare din fonduri                        

externe nerambursabile
201,3 0,0 0,2 61,2 0,0 0,0 -140,1 -69,6%

Asistenta sociala 43.724,0 4,1 35,0 50.648,7 4,4 36,4 6.924,7 15,8%

Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 6.712,8 0,6 5,4 9.083,3 0,8 6,5 2.370,5 35,3%

Alte cheltuieli 1.907,2 0,2 1,5 1.936,7 0,2 1,4 29,5 1,5%

Cheltuieli aferente programelor cu                      

finantare rambursabila 127,9 0,0 0,1 163,1 0,0 0,1 35,2 27,5%

Cheltuieli de capital 5.589,6 0,5 4,5 6.664,5 0,6 4,8 1.074,9 19,2%

Operatiuni financiare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent -896,4 -0,1 -0,7 -667,1 -0,1 -0,5 229,3 -25,6%

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -26.820,3 -2,54 -20.700,8 -1,81 6.119,5

 EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 

 Realizări 1.01.-30.04.2020 Realizări 1.01.-30.04.2021
 Diferenţe    2021

   faţă de      2020

 


