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  EXECUȚIA  BUGETULUI  GENERAL CONSOLIDAT 

30 NOIEMBRIE 2022 

 

Execuția bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2022 s-a încheiat cu 

un deficit de 58,70 mld lei (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2). Exprimat ca procent din Produsul 

Intern Brut, deficitul bugetar a înregistrat o scădere cu 0,5 puncte procentuale pe cele 

unsprezece luni ale anului 2022 față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 4,7% din PIB 

la 4,2% din PIB.  

 

I. VENITURILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 

 

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 416,00 mld lei în primele unsprezece luni 

ale anului 2022, cu 21,8% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Evoluția 

acestora fost influențată preponderent de avansul veniturilor nefiscale, veniturilor din TVA, 

contribuțiilor de asigurări, încasărilor suplimentare din energie (alte impozite pe bunuri și 

servicii) și fondurilor europene. 

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 30,30 mld lei în ian-nov, 

consemnând o creștere de 18,8% (an/an), susținută de sporul încasărilor din impozitul pe 

dividende (+59,0%), declarația unică (+34,9%), respectiv impozitul aferent pensiilor1 

(+24,5%).  

Veniturile din impozitul pe salarii au crescut cu 10,7%, sub evoluția fondului de salarii din 

economie (+12,6%2); totodată, dinamica acestei categorii de încasări a fost influențată și de 

extinderea în sectorul agricol și industria alimentară a facilității acordate salariaților din 

                                                           

1
  Creștere influențată și de majorarea valorii punctului de pensie cu 10%, de la 1.442 lei la 1.586 lei, începând 

cu 1 ianuarie 2022, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2021. 
2
  Evoluția fondului de salarii din economie reflectă dinamicile câștigului salarial mediu brut (+10,7%) și a 

efectivului de salariați (+1,7%) înregistrate în dec21-oct22 comparativ cu dec20-oct21.  
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construcții (efect negativ din scutirea de impozit pe venit din salarii, conform Legii nr. 

135/2022). 

 
Sursa: MF, INS, calcule proprii  

Fig.1 Impozitul pe venit  

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 127,03 mld lei în primele unsprezece luni, în 

creștere cu 10,3% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe salarii, evoluția contribuțiilor a 

rămas inferioară dinamicii fondului de salarii (Fig. 2), și ca efect al extinderii în sectorul 

agricol și industria alimentară a facilității acordate salariaților din construcții (efect asupra 

încasărilor începând cu iulie 2022, conform Legii nr. 135/2022). De asemenea, începând cu 

septembrie, contribuțiile au fost influențate favorabil de modificarea plafonului până la care 

se acordă facilitățile fiscale salariaților din domeniul construcțiilor, agricol și industriei 

alimentare (de la 30.000 de lei lunar la 10.000 lei lunar) și de măsura de stabilire a bazei de 

calcul lunar la nivelul salariului minim brut pe țară pentru veniturile realizate în baza 

contractelor individuale de muncă cu timp parțial al căror nivel este situat sub nivelul 

salariului minim brut3. 

                                                           

3 Ordonanța Guvernului nr.16/2022 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor 
acte normative și alte măsuri fiscale. 
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Sursa: MF, INS, calcule proprii 

Fig.2. Contribuții de asigurări  

Încasările din impozitul pe profit au însumat 25,55 mld lei în ian-nov, consemnând o 

creștere de 34,0% (an/an), susținută atât de avansul încasărilor din impozitul pe profit de la 

agenții economici (30,5% an/an, respectiv +5,6 mld lei), cât și de impozitul pe profit virat 

de băncile comerciale (+0,9 mld lei).  

Încasările nete din TVA4 au înregistrat 85,80 mld lei în primele unsprezece luni, în creștere 

cu 17,9% (an/an), menținându-și decalajul față de dinamica bazei macroeconomice 

relevante, și pe fondul unui nivel mai ridicat al restituirilor de TVA, comparativ cu anul 

anterior (+19,5%, în ian-nov 2022 an/an). 

 

                                                           

4 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 32,45 mld lei în ian-nov, consemnând o creștere de 3,4% 

(an/an). În structură, încasările din accizele pentru produsele energetice și-au menținut 

dinamica la 3,0% (an/an) - susținută atât de creșterea consumului de carburanți față de 

aceeași perioadă a anului trecut, cât și de majorarea accizei cu 3,6% începând cu 1 ianuarie 

2022. Încasările din accizele pentru produsele din tutun au crescut cu 3,3%, în condițiile 

unui nivel majorat al accizei la țigarete - cu 5,5% începând cu 1 august 2022 (594,97 

lei/1000 țigarete, față de 563,97 lei/1000 țigarete începând cu 1 aprilie 2021).  
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Sursa: MF, INS, calcule proprii 
Fig.4 Încasările din accize  

Alte impozite și taxe pe bunuri și servicii au totalizat 16,18 mld lei în primele 

unsprezece luni, înregistrând un avans de 11,41 mld lei față de anul precedent, pe seama 

încasărilor suplimentare din sectorul energetic. 

Veniturile nefiscale au însumat 38,58 mld lei în ian-nov, consemnând o creștere de 53,6% 

(an/an), susținută de avansul veniturilor din proprietate − vărsăminte din veniturile nete ale 

BNR, dividende, dobânzi și redevențe petroliere.  De asemenea, nivelul veniturilor nefiscale 

este determinat și de înregistrarea sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de seră, potrivit prevederilor art.10, din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 

115/2011. 

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații 

au totalizat 39,19 mld lei în primele unsprezece luni, în creștere cu 33,0% (an/an). 
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I. CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 474,7 mld lei au crescut în termeni 

nominali cu 19,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca 

procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe cele unsprezece luni ale anului 2022 au 

înregistrat o creștere cu 0,5 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2021, de 

la 33,5% din PIB la 34,0% din PIB. 

Cheltuielile de personal au însumat 107,34 mld lei, în creștere cu 6,1% comparativ cu 

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

reprezintă un nivel de 7,7% din PIB, cu 0,8 puncte procentuale mai mici față de aceeași 

perioadă a anului precedent. 

Cheltuielile cu bunuri și servicii  au fost 62,23 mld lei, în creștere cu 15,3% comparativ 

cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 

20,0% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului 

național unic de asigurări sociale de sănătate de 12,0%.  

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 27,18 mld lei. Comparativ cu aceeași perioadă a 

anului precedent plățile de dobânzi aferente portofoliului de datorie publică s-au majorat cu 

10,58 mld lei ca urmare a creșterii ratelor de dobândã în contextul inflaționist manifestat 

îndeosebi începând cu a doua parte a anului 2021, atât pe plan intern cât și international,  

cât și ca urmare a incertitudinilor generate de conflictul armat din Ucraina.  

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 160,81 mld lei în creștere cu 18,1% 

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

a fost influențată, în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2022, a punctului de pensie cu 

10%, respectiv de la 1.442 lei la 1.586 lei, a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari 

(pensia minimă) de la 800 lei la 1.000 lei, de acordarea unui ajutor financiar pentru 

pensionarii sistemului public de pensii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel 

încât toți cei care se încadrează în această categorie să aibă un venit de 2.200 de lei, în luna 

ianuarie 2022, precum și de acordarea celei de-a 13-a indemnizaţii pentru persoanele cu 

dizabilităţi.  
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De asemenea, cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile din luna iulie 

2022 pentru acordarea unui ajutor financiar în valoare de 700 de lei pentru pensionarii din 

sistemul public, sistemul pensiilor militare de stat și pentru beneficiarii de drepturi prevăzute 

de legi cu caracter special, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei. 

Totodată, se reflectă majorarea alocației de stat pentru copii, astfel, alocația de stat pentru 

copii crește, începând cu 1 ianuarie 2022, la 600 de lei pentru copiii în vârstă de până la 2 

ani sau până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Totodată, copiii cu handicap beneficiază 

de această sumă până la împlinirea vârstei de 18 ani. De asemenea, s-a majorat la 243 de 

lei alocația de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, dar și pentru tinerii 

de peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale, până la terminarea 

acestora, inclusiv pentru cei cu handicap care urmează o formă de învățământ 

preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. 

Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de 

stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze 

naturale, respectiv până la finele lunii noiembrie 2022, au fost în sumă de 3,22 mld lei. 

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 14,71 mld lei, în principal, această sumă reprezintă 

subvenții pentru transportul de călători, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, precum și 

pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale al 

consumatorilor noncasnici pentru sezonul rece 2021-2022 ( 5,17 mld lei) care reprezintă 

35,1% din total subvenții. 

Alte cheltuieli  au fost de 8,61 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, susținerea cultelor, alte despăgubiri civile. 

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile 

(inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 41,67 mld lei, 

cu 31,0% mai mari comparativ cu cele unsprezece luni ale anului 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 56,23 
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mld lei, în creștere cu 27,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au 

fost în valoare de 44,20 mld lei. De asemenea, se observă o creștere a ponderii investițiilor 

finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 54,83% din 

totalul cheltuielilor pentru investiții.  

        

         Sursa: MF       Fig. 5 Structura cheltuielilor de investiții 
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Anexa nr.1

PIB 2022 1.396.200,0

-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   212.643,5 100.855,7 89.922,2 3.370,6 48.015,4 38.481,6 436,9 362,7 9.566,8 370,9 504.026,3 -81.607,0 422.419,3 -6.421,7 415.997,5 29,8

Venituri curente 177.241,1 77.697,0 78.302,8 2.752,4 40.114,1 15.333,7 362,7 1.596,4 360,0 393.760,3 -18.293,8 375.466,5 375.466,5 26,9

Venituri fiscale    146.655,5 58.631,1 3.669,7 904,1 209.860,4 209.860,4 209.860,4 15,0

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri 

din capital
30.428,1 30.025,3 60.453,3 60.453,3 60.453,3 4,3

Impozitul pe profit 25.499,0 55,4 25.554,4 25.554,4 25.554,4 1,8

Impozitul pe salarii si venit
339,9 29.958,8 30.298,8 30.298,8 30.298,8 2,2

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 

capital
4.589,2 11,0 4.600,2 4.600,2 4.600,2 0,3

Impozite si taxe pe proprietate -18,4 6.611,5 6.593,1 6.593,1 6.593,1 0,5

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 114.364,8 21.635,7 3.669,7 131,3 139.801,6 139.801,6 139.801,6 10,0

 TVA 66.466,8 19.331,6 85.798,5 85.798,5 85.798,5 6,1

Accize 32.447,3 32.447,3 32.447,3 32.447,3 2,3

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 12.415,8 93,4 3.669,7 16.178,9 16.178,9 16.178,9 1,2

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 
3.035,0 2.210,6 131,3 5.376,9 5.376,9 5.376,9 0,4

Impozit pe comertul exterior si tranzactiile 

internationale (taxe vamale)
1.804,7 1.804,7 1.804,7 1.804,7 0,1

Alte impozite si taxe fiscale 76,2 358,6 772,8 1.207,6 1.207,6 1.207,6 0,1

  Contributii de asigurari 9.778,3 78.168,5 2.736,0 36.415,9 3,1 127.101,9 -76,0 127.025,9 127.025,9 9,1

  Venituri nefiscale 20.807,3 19.066,0 134,3 16,3 28,5 14.426,5 362,7 1.596,4 360,0 56.798,0 -18.217,8 38.580,2 38.580,2 2,8

Subventii 14.677,4 11.531,5 261,7 7.899,4 20.933,4 39,4 7.970,4 63.313,2 -63.313,2

Venituri din capital 412,0 399,3 424,3 1.235,6 1.235,6 1.235,6 0,1

Donatii 28,2 0,0 28,3 28,3 28,3 0,0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul 

platilor efectuate si prefinantari
832,5 18,5 0,6 0,0 851,7 851,7 851,7 0,1

Operatiuni financiare 6.410,9 10,9 6.421,7 6.421,7 -6.421,7

Sume în curs de distribuire 108,0 0,0 108,1 108,1 108,1 0,0

Alte sume primite de la UE 711,1 95,9 41,6 1,5 27,8 878,0 878,0 878,0 0,1

Sume primite de la UE/alti donatori in contul 

platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 

financiar 2014-2020

26.836,1 7.967,5 0,5 355,0 1,9 1.761,7 397,5 37.320,2 37.320,2 37.320,2 2,7

Sume aferente asistentei financiare nerambursabile 

alocate pentru PNRR
63,5 45,8 109,3 109,3 109,3 0,0

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 

Realizări 01.01 - 30.11.2022

Buget general 

consolidat

Sume % din PIB
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Anexa nr.1

PIB 2022 1.396.200,0

-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 272.927,5 98.002,3 92.451,1 2.001,1 51.353,6 33.797,0 413,9 253,4 9.436,2 394,7 561.030,7 -81.607,0 479.423,7 -4.725,1 474.698,6 34,0

Cheltuieli curente 267.069,3 81.579,6 92.463,1 2.029,2 51.446,0 32.172,6 413,9 253,4 2.538,7 221,6 530.187,4 -81.492,1 448.695,3 -695,8 447.999,5 32,1

Cheltuieli de personal 54.119,1 33.503,9 381,0 141,7 282,1 18.267,1 640,7 5,9 107.341,4 107.341,4 107.341,4 7,7

Bunuri si servicii 10.594,4 24.361,1 537,9 30,3 34.733,4 7.803,0 15,1 1.850,2 49,4 79.974,8 -17.745,9 62.228,9 62.228,9 4,5

Dobanzi 26.108,7 835,4 20,2 1,8 12,0 0,2 238,3 9,8 27.226,3 -42,7 27.183,7 27.183,7 1,9

Subventii 10.269,0 4.181,2 7,9 255,3 14.713,4 14.713,4 14.713,4 1,1

Transferuri intre unitati ale administratiei publice 43.804,2 166,3 93,5 10.793,3 346,8 55.204,1 -53.355,1 1.849,0 1.849,0 0,1

Alte transferuri 20.816,0 924,4 0,2 0,0 1.411,9 0,3 23.152,9 -133,9 23.019,0 23.019,0 1,6

Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile
1.451,0 45,0 1,0 0,0 1.497,0 -434,2 1.062,8 1.062,8 0,1

Asistenta sociala 58.045,6 4.161,7 91.471,3 1.359,7 5.620,9 147,6 160.806,8 160.806,8 160.806,8 11,5

Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020

35.078,1 10.632,0 0,6 375,7 2,1 2.886,3 413,6 49.388,4 -8.928,8 40.459,6 40.459,6 2,9

Alte cheltuieli 5.453,0 2.763,3 2,9 18,5 2,0 903,4 38,1 166,3 9.347,6 -739,9 8.607,7 8.607,7 0,6

Proiecte cu finantare din sumele 

reprezentând asistenta financiara

nerambursabila aferenta PNRR

96,0 5,1 49,1 0,5 150,7 -0,5 150,2 150,2 0,0

Proiecte cu finantare din sumele aferente

componentei de imprumut a PNRR
794,7 0,3 0,8 795,8 -39,0 756,8 -695,8 61,0 0,0

Cheltuieli aferente programelor cu finantare 

rambursabila
439,5 148,7 588,2 -72,1 516,1 516,1 0,0

Cheltuieli de capital 5.846,9 14.768,7 3,2 3,2 3,3 1.738,6 6.826,8 29.190,7 -44,3 29.146,4 -255,5 28.890,9 2,1

Active nefinanciare 4.999,8 14.566,5 3,2 3,2 3,3 1.737,3 6.826,8 28.140,2 -44,3 28.096,0 28.096,0 2,0

Active financiare 847,1 202,1 1,3 1.050,5 1.050,5 -255,5 794,9 0,1

Operatiuni financiare 1.444,8 2.149,8 6,1 70,6 173,1 3.844,4 -70,6 3.773,8 -3.773,8

Imprumuturi 170,0 173,1 343,1 343,1 -343,1

Rambursari de credite 1.274,8 2.149,8 6,1 70,6 3.501,3 -70,6 3.430,7 -3.430,7

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent
-1.433,5 -495,8 -15,2 -31,2 -95,7 -120,2 -0,1 0,0 -2.191,7 -2.191,7 -2.191,7 -0,2

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -60.284,0 2.853,4 -2.529,0 1.369,5 -3.338,2 4.684,7 23,0 109,3 130,6 -23,8 -57.004,5 -57.004,5 -1.696,6 -58.701,1 -4,20

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 

Realizări 01.01 - 30.11.2022

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 1.187.402,4 1.396.200,0

VENITURI TOTALE    341.531,8 28,8 100,0 415.997,5 29,8 100,0 74.465,8 21,8%

Venituri curente 310.982,3 26,2 91,1 375.466,5 26,9 90,3 64.484,2 20,7%

Venituri fiscale    170.743,4 14,4 50,0 209.860,4 15,0 50,4 39.116,9 22,9%

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri 

din capital
48.504,7 4,1 14,2 60.453,3 4,3 14,5 11.948,6 24,6%

Impozitul pe profit 19.068,1 1,6 5,6 25.554,4 1,8 6,1 6.486,3 34,0%

Impozitul pe salarii si venit 25.514,0 2,1 7,5 30.298,8 2,2 7,3 4.784,8 18,8%

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 

capital
3.922,6 0,3 1,1 4.600,2 0,3 1,1 677,5 17,3%

Impozite si taxe pe proprietate 6.246,8 0,5 1,8 6.593,1 0,5 1,6 346,3 5,5%

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 113.561,6 9,6 33,3 139.801,6 10,0 33,6 26.239,9 23,1%

TVA 72.788,5 6,1 21,3 85.798,5 6,1 20,6 13.010,0 17,9%

Accize 31.384,1 2,6 9,2 32.447,3 2,3 7,8 1.063,2 3,4%

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 4.764,8 0,4 1,4 16.178,9 1,2 3,9 11.414,2 239,6%

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizarii bunurilor sau pe  desfasurarea de 

activitati 

4.624,3 0,4 1,4 5.376,9 0,4 1,3 752,6 16,3%

Impozit pe comertul exterior si tranzactiile 

internationale (taxe vamale)
1.379,3 0,1 0,4 1.804,7 0,1 0,4 425,4 30,8%

Alte impozite si taxe fiscale 1.050,9 0,1 0,3 1.207,6 0,1 0,3 156,7 14,9%

Contributii de asigurari 115.121,3 9,7 33,7 127.025,9 9,1 30,5 11.904,6 10,3%

Venituri nefiscale 25.117,6 2,1 7,4 38.580,2 2,8 9,3 13.462,6 53,6%

Venituri din capital 1.298,6 0,1 0,4 1.235,6 0,1 0,3 -62,9 -4,8%

Donatii 0,1 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 28,2

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor 

efectuate si prefinantari
18,2 0,0 0,0 851,7 0,1 0,2 833,5

Operatiuni financiare

Sume in curs de distribuire -203,9 0,0 -0,1 108,1 0,0 0,0 311,9

Alte sume primite de la UE 188,2 0,0 0,1 878,0 0,1 0,2 689,8 366,5%

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 

efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 

2014-2020

29.248,3 2,5 8,6 37.320,2 2,7 9,0 8.071,9 27,6%

Sume aferente asistentei financiare nerambursabile 

alocate pentru PNRR
109,3 0,0 0,0 109,3

CHELTUIELI TOTALE 397.509,0 33,5 100,0 474.698,6 34,0 100,0 77.189,7 19,4%

Cheltuieli curente 375.420,4 31,6 94,4 447.999,5 32,1 94,4 72.579,1 19,3%

Cheltuieli de personal 101.132,6 8,5 25,4 107.341,4 7,7 22,6 6.208,8 6,1%

Bunuri si servicii 53.992,8 4,5 13,6 62.228,9 4,5 13,1 8.236,1 15,3%

Dobanzi 16.607,7 1,4 4,2 27.183,7 1,9 5,7 10.576,0 63,7%

Subventii 6.381,2 0,5 1,6 14.713,4 1,1 3,1 8.332,2 130,6%

Transferuri intre unitati ale administratiei 

publice 
1.316,2 0,1 0,3 1.849,0 0,1 0,4 532,8 40,5%

Alte transferuri 20.980,8 1,8 5,3 23.019,0 1,6 4,8 2.038,2 9,7%

Proiecte cu finantare din fonduri                        

externe nerambursabile
176,9 0,0 0,0 1.062,8 0,1 0,2 885,8 500,6%

Asistenta sociala 136.131,2 11,5 34,2 160.806,8 11,5 33,9 24.675,6 18,1%

Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 31.628,8 2,7 8,0 40.459,6 2,9 8,5 8.830,7 27,9%

Alte cheltuieli 6.560,1 0,6 1,7 8.607,7 0,6 1,8 2.047,6 31,2%

Proiecte cu finantare din sumele reprezentand

asistenta financiara nerambursabila aferenta 

PNRR

150,2 0,0 0,0 150,2

Proiecte cu finantare din sumele aferente 

componentei de imprumut a PNRR
61,0 0,0 0,0 61,0

Cheltuieli aferente programelor cu                      

finantare rambursabila 512,1 0,0 0,1 516,1 0,0 0,1 4,0 0,8%

Cheltuieli de capital 23.606,2 2,0 5,9 28.890,9 2,1 6,1 5.284,7 22,4%

Operatiuni financiare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent -1.517,6 -0,1 -0,4 -2.191,7 -0,2 -0,5 -674,1 44,4%

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -55.977,2 -4,71 -58.701,1 -4,20 -2.723,9

 EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 

 Realizări 1.01.-30.11.2021 Realizări 1.01.-30.11.2022
 Diferenţe   2022

   faţă de      2021

 


