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Nota: mijloace spre transfer:

Semnături:

Aprobat prin ordinul Ministrului 
Finanţelor al Republicii Moldova
nr.______ din ______________

RAPORT
privind executarea bugetului _______________

conform clasificaţiei economice
la situaţia din ___ _____________________ 20____

lei/mii lei/mil lei

Cod Denumirea Aprobat
Precizat 

pe an

Executat 
anul 

curent

Executat Executat 
anul 

preceden

Executat

2

I. VENITURI
Impozite şi taxe
Impozite pe venit
Impozit pe venitul persoanelor fizice
Impozit pe venitul reţinut din salariu

Impozit pe venitul persoanelor fizice aferent declaraţiilor depuse

Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau 
folosinţă a proprietăţii imobiliare

.............
II. CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE
III. CHELTUIELI
Cheltuieli de personal
Remunerarea mucnii
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor
Salariul de bază
Sporuri şi suplimente la salariul de bază
Ajutor material
Premieri
Majorări conform deciziilor autorităţilor locale abilitate
Alte plăţi băneşti achitate angajaţilor

.............
IV. ACTIVE NEFINANCIARE
Mijloace fixe
Clădiri
Majorarea valorii clădirilor
Procurarea clădirilor
Reparaţii capitale ale clădirilor 

.............
V. SOLD BUGETAR
VI. SURSELE DE FINANŢARE
VII. ACTIVE FINANCIARE (41+42+44)
Creanţe interne
Valori mobiliare de stat (cu excepţia acţiunilor) procurate pe piaţa 
primară
Valori mobiliare de stat (cu excepţia acţiunilor) procurate pe piaţa 
primară
Procurarea valorilor mobiliare de stat pe piața primară

Vînzarea valorilor mobiliare de stat procurate pe piața primară

.............
VIII. DATORII
Datorii interne
Valori mobiliare de stat  cu excepţia acţiunilor
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară
Vînzarea valorilor mobiliare de stat emise pe piaţa primară

Răscumpărarea  valorilor mobiliare de stat emise pe piaţa primară

.............
IX. MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace băneşti

Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei
Corectarea soldului de mijloace băneşti

INFORMATIV:

Mijloace transmise pentru perioada următoare

Ministrul Finanţelor al Republicii Moldova / 
(semnătura) (numele şi prenumele)

Șeful Direcţiei generale Sinteză Bugetară / 
(semnătura) (numele şi prenumele)

Șeful Direcției generale Trezoreria de Stat /  Contabil-Şef
(semnătura) (numele şi prenumele)

Executor
(semnătura) (numele şi prenumele)


