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lei

■

Sold lii

INr.

Cod

Denumirea indicatorilor

rând

Începutul anului

B

A

C

ACTIVE

01

ACTIVE NECURENTE

02

1

Sfârşitul perioadei

2

352327-1

3297600

04

12160850fi

122331114

05
Terenuri si clădiri (ct.
2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+
2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201
-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-28102082910100-2910201 -2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2
910207-2910208-2930200)

161561517(1

1620981164

1189590(1

11895906

08

1189590(1

11895906

Creanţe necurente - sume ce urmeaza a fi încasate după o
perioada mai mare de un an (ct.
4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 46102094910200-4960200), din care:

09

46865

452738

Creanţe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi încasate
după o perioada mai mare de un an (ct.
4110201 +4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)

10

46865-

452738

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

15

ACTIVE CURENTE

18

Stocuri (ct.
3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+
3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+
3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+
3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+

19

03
Active fixe necorporale (ct.
2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+
2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2
900801-2900809-2930100")
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier,
aparatura birotica si alte active corporale
(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000
-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301 -29103022910303-2910304-2910400-2930200*)

06

Alte active nefinanciare (ct.2150000)

07
Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an
(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+
2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-29601032960200), din care:
Titluri de participare (ct.

2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)

175311151(1

1758958522

2559305(1

25700657

5382612(1

7074752

3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+
3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+
3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030
0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300
-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-39702003970300-3980000-4420803)
Creanţe curente •- sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada
mai mica de un an-

20

/

Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.
2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+
4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+

21

1

A

B

C

1

2

4730109**+4810101 +4810102+4810103+4810900+4830000+48400
00+4890101 +4890301 -4910100-4960100+5120800), din care:
Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul
curent (ct. 4890101+4890301)

21.1

Creanţe comerciale si avansuri (ct.

22

6158038

2872995

Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)

22.1

2537209

2408227

Creanţe bugetare (ct.

23

24782058

33121394

24

24734115

32445393

Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri 25
de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+
4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+
4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+
4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+
4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+
4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+
4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+47400
00+4760000), din care:

13423731

12812050

6901102

5173064

2320000+2340000+4090101 +4090102+4110101+ 4110108+
4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :

4310100**+4310200’*+4310300*’+4310400’*+4310500**+
4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+
4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+
4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+
4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101 **+48101
02**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:
Creanţele bugetului general consolidat (ct.
4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+
4660402+4660500+4660900-4970000)

Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.

26

4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+
4500505+4500700)
împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.

27

434896

2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+
2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+
4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+
4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+
4690108+4690109)
Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)

30

Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)

31

Conturi la trezorerii si instituţii de credit:

32

Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (ct.

33

92031909

53443092

31859674

51322039

129684

155882

170532

183654

5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+
5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+
5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101 +
5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+
5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+
5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+
5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+
5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+
5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+
5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+
5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000
0)
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.

33.1

5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+
5320600+5320800+5420100)
depozite

34

Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valuta (ct.

35

5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+
5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+
5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+
5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+
5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+
2

A

B

C

1

2

5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+
5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)

35.1

depozite

36

Total disponibilităţi si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

40

Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor
teritoriale(ct.

41

32159890

51661575

5120601 +5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+512110
0+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.
5320400+5180701+5180702)

41.1

Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )

42

1314

986

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)

45

149786171

130806310

TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)

46

1902897681

1889764832

DATORII

50

DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi plătite după o
perioada mai mare de un an

51

38753

47300

53

17650

23844

împrumuturi pe termen lung (ct.
1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+
1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+
1670203+1670208+1670209-1690200)

54

66575629

67047906

Sume necurente- sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai 52
mare de un an (ct.
2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201 +
4620201+4620209+5090000), din care:
Datorii comerciale
(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)

Provizioane (ct. 1510201 + 1510202+1510203+1510204+1510208)

55

601152

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

58

67215534

67095206

DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi plătite intr-o perioada
de pana la un an

59

Datorii corp^rbrale, avansuri sî-alt(
lontari (ct.
2690100+40101 cb+,403OAOOH'4O4O1 Off+4050100+
4080000+4H,^0^0M6201 ^^0Td9+473O109+4810101 +

60

48801582

4003372

1074679

3971412

2645599

2454469

1622904

1375527

38776982

37654652

4810102+4810103^48,1090Ut4830000+4840000+4890201 +
5090000+5120800)\di n caret

î

Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul
curent (ct. 4890201)

60.1

Datorii comerciale si avansuri (ct.
4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+
4620101), din care:

61

Avansuri primite

61.1

Datorii către bugete (ct.

62

4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+
4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+
4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+
4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+
4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din
care:
Datoriile instituţiilor publice către bugete

63

Contribuţii sociale

63,1

(ct.

4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+
4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile
{ct.4550501 +4550502+4550503)

64

Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri
de la buget, alte datorii către alte organisme Internationale (ct.
4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ .

65

4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+

4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+
3

A

B

C

I

2

4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+
4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+
4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+
4760000)
din care: sume datorate Comisiei Europene

66

(Ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)
împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite într-o
perioada de pana la un an (ct.

70

434896

5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+
5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+
5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+
5190110+ 5190180+5190190)
împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite în
cursul exerciţiului curent (ct.

71

1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+
1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+
1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+
1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+
1680709 -1690100)
Salariile angajaţilor

72

2991510

2688249

(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,
indemnizaţii de soma], burse)(ct.
4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+
4290000+4380000), din care:

73

Pensii, indemnizaţii de soma], burse

73.1

Venituri in avans (ct.4720000)

74

231053

227983

Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)

75

119911

119911

TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

78

93263376

48748397

TOTAL DATORII (rd.58+78)

79

160478910

115843603

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =
CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)

80

1742418771

1773921229

CAPITALURI PROPRII

83

84
Rezerve, fonduri
(ct.1000000+1010000+1020101 + 1020102+1030000+1040101 + 104
0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+
1320000+ 1330000+1390100)

1623013363

1649056500

Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)

85

87755056

119627747

Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)

86

Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.1210000- sold creditor)

87

31650352

5236982

Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.1210000- sold debitor)

88

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

90

1742418771

1773921229

Conducătorul instituţiei

861604

Conducătorul compartimentului
financmtkcontabil

4

TOTAL CONT REZULTAT PATRIMONIAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de

31.03.2022

Cod 02

1

-lei-

Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

Cod
rând

A

B

C

An curent

An precedent

1

2

VENITURI OPERAŢIONALE

01

Venituri din impozite, taxe, contribuţii de

02

51,767,068

56,993,761

03

1,061,034

1,733,508

04

16,287,543

9,223,689.

asigurări si alte venituri ale bugetelor
(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+73
20100+ 7330000+ 7340000+
7350100+7350200+7350300+7350400+
7350500+
7350600+7360100+7390000+7450100+74502
00+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+
7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)
2,

Venituri din activitati economice
(Ct.7210000+7220000+7510100+
7510200+/-7090000)

3.

Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii
bugetare cu destinaţie speciala (ct.
7510500+7710000+7720100+7720200+77300

/

00+7740100+7740200+7750000+7760000+77
80000+7790101+790109)
4.

Alte venituri operaţionale

05

5,480,838

6:605,329

TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE
(rd.02+03+04+05)

06

74,596,483

74,556,287

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

07

Salariile si contribuţiile sociale aferente
angajaţilor

08

12,341,978

14,536,559

09

8,119,171

12,050,126

10

11,471,420

16,435,115

(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+75
10400+7810200+7810300
+7810401+7810402+7770000)

1.

(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+64
50300+ 6450400+ 6450500+6450600+
6450700+6450800+6460000+6470000)
2.

Subvenţii si transferuri
(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+67
40000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+
6780000+6790000)
Stocuri, consumabile, lucrări si servicii
executate de terti

(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+60
20400+ 6020500+ 6020600+
6020700+6020800+6020900+6030000+
6060000+
6070000+6080000+6090000+6100000+
6110000+ 6120000+
6130000+6140000+6220000+6230000+62401
00+ 6240200+
6260000+6270000+6280000+6290100)
4.

Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane
{ct.6290200+6810100+6810200+6810300+68
10401+6810402+6820101+
6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)

11

17,339,994

25,708,693

5

Alte cheltuieli operaţionale

12

2,665

3,566

1

A

B

C

1

2

(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+65
80109)

III.

IV.

TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE
(rd.08+09+10+11+12)

13

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA
OPERAŢIONALA

14

-EXCEDENT (rd,06- rd.13)

15

-DEFICIT {rd.13-rd.06)

16

VENITURI FINANCIARE (ct.

17

49,275,228

68,734,059

25,321,255

5,822,228

362,573

588,129

362,573

588,129

24,958,682

5,234,099

31,692

2,883

31,692

2,883

24,990,374

5,236,982

24,990,374

5,236,982

7630000+7640000+7650100+7650200+76600
00+7670000+7680000+7690000+7860300+78
60400)
V,

CHELTUIELI FINANCIARE (ct.

18

6630000+6640000+6650100+6650200+66600
00+6670000+
6680000+6690000+6860300+6860400+68608
00)
VI.

VII.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA
FINANCIARA

19

-EXCEDENT (rd.17-rd.18)

20

-DEFICIT (rd.18- rd.17)

21

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 22
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)

23

-DEFICIT (rd. 16+21-15-20)

24

VIII.

VENITURI EXTRAORDINARE {ct.7910000)

25

IX.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE
(ct.6900000+6910000)

26

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINARA

27

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

28

- DEFICIT (rd.26-rd.25)

29

REZULTATUL PATRIMONIAL AL
EXERCIŢIULUI (BRUT)

29.1

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)

29.2

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)

29.3

Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.
6350000**, 6350200)

29.4

REZULTATUL PATRIMONIAL AL
EXERCIŢIULUI (NET)

30

- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)

31

-DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)

32

XI.

XII.

*) Nota;
Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1
**) Nota:
Datele se preiau din contul 6^350000 pentru coloana 1 la raportările
trim.II si III cu sumele determinate^^trivit prevederilor art.l3 alin. (2) lit. b)
din Legea nr. 227/2015 privind Cod
Fiscal.
Conducătorul instituţiei

ConducatOKUl compartimentului
finar^ar-contabii

2

Municipul Zalau
CF 4291786
Situaţia fluxurilor de trezorerie
la data de 31 MARTIE 2022

Denumirea indicatorului
A

cod rând
B

1. încasări
2. Plăţi

ol
o2
o3

3. Numerar net din activitarea operaţională (rd.02-rd.03)

o4

1, Numerar din activitatea operaţională

Total;

5311

1=2 pana 10

2

Total col 4

76922212 10867584
52967651 10859399
23954561
8185
0

0

1. încasări
2. Plăţi •

o6
o7

3. Numerar net din activitarea de investiţii (rd.06-rd.07)

o8

2802
4378172
-4375370

2802
2302010
-2299208

III. Numerar din activitatea de finanţare
1. încasări

0

5211/770
buget local

sursa G

sursa E

sursa C

4

4

11

12

13

59222060
36068270
23153790

o5

11. Numerar din activitatea de investiţii

9802

o9

0

0

10

2511058
2192988
318070

100000

59222060
4082728
36068270 ^"3540049
23153790
542679
y

/

2. Plăţi
3. Numerar net din activitarea de finanţare (rd.lO-rd.l I)
IV. Creşterea (descreşterea) netă de numerar şi
echivalent de numerar (rd.04-t-rd.08+rd.l2)

13

V. Numerar şi echivalent de numerar la începutul anului

14

19897261
31859674

-sume recuperate din excedentul anului precedent

14.1

0

0

- sume utilizate din excedentul anului precedent
- sume transferate din disponibilul neutilizate la finele

14.2

434896

100000

100000

14.3

0

49368791

30607197

anului precedent

0

2802
2302010
-2299208

0

0

2076162
-2076162

100000

200000

134896

2076162

2192988

11
12

1023630
909767
113863

2192988
0

-2092988

0

-2092988

200000

134896

2076162

8185

18761594
30707197

0
30707197

18761594

742679
347127

248759
286706

0

200000

134896

889806

400569

VI. Numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul
perioadei (rd.l3+rd.l4), din care:

15

51322039

8185

18761594

0
/

'/
Director EâOTomic
Ec Cuibtfs Bl ariana

ALTE
15

5006
DASC

1726210
1590166
136044
0
0

5006
504I02
INV i cresa

5033

502205

5012

12016
6829
5187

09260
214204
-I14944

94648 834803
127418 •834803
-32770
0

395340
126960
268380

287350
277159
10191

2793
2793
0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5187
21031

-114944
413286

-32770
84327

O

268380

10191

O

26218

298342

51557

O

268380

10191

O

o
o
o
o
o
o
136044
518644
O
O

5006
l’MZ

O
654688

/

Avizat

mii^feria Municipiiului Zaiau

Mi)
/

V

pn

Situaţia fluxurilor de banei comerciale
la 31 MARTIE 2022
LEI

Denumirea indicatorului
A

I. Numerar din activitatea operaţională
1. încasări
2. Plaţi
3. Numerar net din activitarea operaţională (rd.02-rd.0
II. Numerar din activitatea de investiţii
1. încasări
2. Plăţi
3. Numerar net din activitarea de investiţii (rd.06-rd.0'
III. Numerar din activitatea de finanţare
1. încasări
2. Plăţi
3. Numerar net din activitarea de finanţare (rd.lO-rd.l
IV. Creşterea (descreşterea) netă de numerar şi
echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.I2)

cod rând

Total

Casa
valuta

1=2+3

2

B

ol
o2
o3
o4

3484080
3470958
13122

Alte
disponibili
tati

BCR

B.Trans

CEC

RAIFF

3

4

5

7

8

3484080
3470958
13122
0

3096818
3085186
11632

309
309

232149
229202
2947

154804
156570
-1766

o5

o6

0

o7

0

o8
o9

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

13122
170532

0

V. Numerar şi echivalent de numerar la începutul anu

13
14

13122
170532

11632
57463

309
46327

2947
63186

-1766
3556

VI. Numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul
perioadei (rd.l3+rd.l4), din care:

17

183654

0

183654

69095

46636

66133

1790

10

0

11

0

/

Primar
Ionel Ciunt

Director Econnontic,
Ec. Cuibus Mariaim ]

BUGET LOCAL

Anexa 14b

5002
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAŢIE SPECIALA
la data de 31.03.2022

Cod 05

-lei-

#
Denumirea indicatorilor

Nr.
rând

Disponibil
la începutul
anului

Incasa ri

Plaţi

Disponibil
la Sfârşitul
perioadei

B

1

2

3

4=1+2-3

A
TOTAL (rd.02 la 15) din care:

01

149,457

15,328

164,785

-Garanţii materiale reţinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03
ct. 5500102/analitice distincte)

149,457

15,328

164,785

Conducătorul instituţiei

Conducătorul complimentului
financiar-ceinapil

4-

a

1/

/

S

#

1

1

Anexa 19

Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare
cod....... •)■

COD 10 BUGET LOCAL

-lei-

din care:

din care:
Sume
Sume în
Sume în curs

Plăţi efectuate
Ttirea programului cu finanţare UE/alţi do

Cod

în anul curent

rând

de la titlul 56
şi 58

Plăţi
efectuate
pentru cotaparte FEN
(alineat 02)

de solicitare
la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate în
anul curent

Sume
solicitate la

Sume .

rambursare

solicitate la

în anul

rambursare

curent

aferente

aferente

cheltuielilor

cheltuielilor

efectuate în

efectuate în

anul curent

rezultate

Sume

Sume
Sume
neautorizat
neautorizate
rambursate
e de
de
rambursare
în anul
autorităţile
curent
rambursate
autorităţile
aferente
curent
de
aferente
aferente
de
cheltuielilor
aferente
manageme
cheltuielilor cheltuielilor
management
efectuate în
cheltuielilor nt aferente
efectuate în efectuate în
aferente
anul curent
efectuate în cheltuielile
anii anteriori anul curent
cheltuielilor
aflate în curs
anii
r efectuate
aflate în
efectuate în
de autorizare
anteriori
în anul
curs de
anii anteriori
curent
autorizare

curs de
solicitare la

Sume
solicitate la

anii
anteriori

rambursare
în anul

Sume

Prefînanţare
dedusă din

Prefînanţare

Sume

dedusă din

rezultate din

sumele

sumele

nereguli

solicitate la

solicitate ta

aferente

rambursare
aferente

rambursare
aferente

cheltuielilor
efectuate în

chetuietilor

chetuielilor

anul curent

efectuate în

efectuate în

şi în anii

anii anteriori

anteriori

anul curent

din
nereguli
deduse
din

sumele
solicitate
la
rambursar
e aferente
cheltuielii
or
efectuate
în anul
curent

A
Programe din Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)
Programe din Fondul Social European'
(FSE) (58,02)
Programe din Fondul de Coeziune (FC)
(5803)

B

1

2

3=2-5

5=6+8+10+
12+15

4

6

32

2.061,940.00

1,773.879.00

687,121.00

1,086,758.00

33

26,965.00

22,919.00

22,919.00

0.00
0,00

34

0.00

Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)

35

0.00

Total (cod 01 la 39.6)

40

*) Se completează cu următoarele coduri:
sursa 06
lO-pentru sursa 02
14-pentnj
1 l-pentru sursa 03
16-pentru sursa 20

2,088.905.00

1.796,798.00

710,040.00

7

8

399,636.00

9

687,122.00

188.366.00

687,122.00

188.366.00|

10

11

12

13

15

14

0.00
0.00

1,086.758.00

399,636.00

0.00

0.00

0.00

Conducătorul cots^^rtimcntului
financl^^ora^il

Conducătorul instituţiei

12-pentru sursa 04
13-penttTj sursa 05
15-pentru sursa 10

I

0.00

0.00

0.00

' 0.00

Anexa 19
Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare
cod...... •)■

COD 14 CREDITE INTERNE

•lei-

din care:

numirea programului cu finanţare UE/alţi dona

Cod
rând

Plăţi efectuate
în anul curent
de la titlul 56 şi
58

B

A

1

din care:

Plăţi efectuate
pentru cotaparte FEN
(alineat 02)

Sume în curs
de solicitare ta
rambursare :
aferente
cheltuielilor
efectuate în
anul curent

Sume în curs
de solicitare
la rambursare
în anul curent
aferente
cheltuielilor
efectuate în
anii anteriori

2

3=2-5

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR) (58.01)

32

Programe din Fondul Social European (FSE)
(58.02)

33

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)

34

0.00

Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)

35

Total (cod 01 la 39.6)

40

2.076.162.00

Sume
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate în
anul curent

5=6+8+10+
12+15 .

Sume solicitate
Sume solicitate
la rambursare
la rambursare
în anul curent
aferente
aferente
cheltuielilor
cheltuielilor
efectuate în
efectuate în
anul curent
anii anteriori
aflate în curs
aflate în curs
de autorizare
de autorizare

6

7

Sume
rambursate
aferente
cheltuielilor
efectuate în
anul curent

Sume
rambursate în
anul curent
aferente
cheltuielilor
efectuate în
anii anteriori

Sume
neautorizatc
dc autorităţile
de
management
aferente
cheltuielilor
efectuate în
anul curent

Sume
neautorizat
c de
autorităţile
de
manageme
nt aferente
cheltuielile
r efectuate
în anii
anteriori

Prefinanţa re
dedusă din
sumele
solicitate la
rambursare
aferente
chetuielilor
efectuate în
anul curent

8

9

10

11

12

12-pentru sursa 04
■13-pentru sursa 05
15-pentru sursa 10

14-pentru
16-pentru sursa 20

13

14

Sume
rezultate din
nereguli
deduse din
sumele
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate în
anul curent

15

0.00

0.00
2.076.162.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*) Se completează cu următoarele coduri;
pentru sursa 06
10-pentru sursa 02
11-pentru sursa 03

Prefinanţare
Sume
dedusă din rezultate din
sumele
nereguli
solicitate la
aferente
rambursare cheltuielilor
aferente
efectuate în
chetuielilor anul curent
şi în anii
efectuate în
anii anteriori
anteriori

Conducătorul companimentului
financiar-corttabin

Conducătorul instituţiei

PRIMAR
2

•4 ■

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
MUNICIPIUL ZALAU
CODUL DE înregistrare FISCALA 4291786
Anexa 22

VENITURI, CHELTUIELI Şl EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la 31 martie 2022
- lei DENUMIREA INDICATORILOR

Cod
indicator

Nr.
rând

VENITURI TOTAL
Venituri proprii

000102

1

4802

2

1. Venituri curente, din care:

000202

3

04.02

4

04.02.01

5

04.02.04

6

11.02

7

11.02.01

8

11.02.02

9

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru drumuri

11.02.05

11

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

12

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru programul de dezvoltare a infrastructurii şi a
bazelor sportive din spaţiul rural

11.02.07

13

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea învăţământului particular sau
confesional acreditat

11.02.09

13.1

c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile

37.02

14

37.02.01

15

37.02.05

15.1

37.02.50

16

Prevederi
anuale

Realizat la
31.03.2022

I. COMUNE

a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
- Cote defalcate din impozitul pe venit
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti

- Donaţii şi sponsorizări
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii
Europene
- Alte transferuri voluntare

X

X

2. Venituri din capital

390002

17

3, încasări din rambursarea împrumuturilor acordate,
din care:

40.02

18

- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru
înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes
local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri
proprii

40.02.06

19

40.02.07

19.1

40.02.10

20

40.02.11

21

- încasări din rambursarea microcreditelor de la
persoane fizice şi Juridice
- împrumuturi temporare din trezoreria statului
- Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
fucţionare
- Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
dezvoltare
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării
cererilor de plată
- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.13

21.1

40.02.14

21.2

40.02.16

21.3

40.02.50

21.4

4. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice

42.00.02

22

- Subvenţii de la bugetul de stat

42.02

23

- Subvenţii de la alte administraţii

43.02

24

5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări

45.02

24.1

48.02

24.2

5002

98.02

25
26

99.02

27

6. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar
2014-2020
CHELTUIELI TOTAL
Excedent
Deficit
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent şi anii
precedenţi) din care:
Sume destinate implementării proiectelor ce
beneficiază de finanţare din fonduri externe
nerambursabile
Sume alocate din fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului

28

28.1
28.2

II. ORAŞE
VENITURI TOTAL
Venituri proprii

000102

29

4802

30

1. Venituri curente, din care;

000202

31

04.02

32

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

33

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

34

a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

11.02

35

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor

11,02.01

36

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor
Municipiului Bucureşti

11.02.02

37

‘ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru drumuri

11.02.05

39

11.02.06

40

11.02.07

41

11.02.09

41.1

37.02

42

- Donaţii şi sponsorizări

37.02.01

43

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii
Europene

37.02.05

43.1

37.02.50

44

390002

45

40.02

46

40.02.06

47

40.02.07

47.1

40.02.10

48

40.02.11

49

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru programul de dezvoltare a infrastructurii şi a
bazelor sportive din spaţiul rural
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea învăţământului particular sau
confesional acreditat
c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile

- Alte transferuri voluntare
2. Venituri din capital
3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate,
din care:
- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru
înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes
local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri
proprii
- încasări din rambursarea microcreditelor de la
persoane fizice şi juridice
- împrumuturi temporare din trezoreria statului
- Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
funcţionare
- Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
dezvoltare
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

40.02.13

49.1

40.02,14

49.2

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării
cererilor de plată

40.02.16

49.3

40.02.50

49.4

- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
4. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice

42.00.02

50

- Subvenţii de la bugetul de stat

42.02

51

- Subvenţii de la alte administraţii

43.02

52

5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări

45.02

52.1

X

X

6. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar
2014-2020

48.02

52.2

CHELTUIELI TOTAL

5002

Excedent
Deficit
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent şi anii
precedenţi) din care:

98.02
99.02

53
54
55
56

Sume destinate implementării proiectelor ce
beneficiază de finanţare din fonduri externe
nerambursabile

56.1

Sume alocate din fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului

56.2

\\\. MUNICIPII
VENITURI TOTAL
Venituri proprii

000102
4802

1. Venituri curente, din care:

000202

58
59

244.166.690
137.483.940
168.724.550

48.953.585
55.041.463

04.02

60

92.979.000

21.435.110

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

61

90.055.000

20.746.989

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

62

11.02

63

30.913.000

5.815.865

11.02.01

64

11.02.02

65

29.763.000

5.529.865

11.02.05

67

7.000

0.000

11.02.06

68

0

0

11.02.07

69

11.02.09

69.1

1.143.000

286.000

37.02

70

327.610

274.815

- Donaţii şi sponsorizări

37.02.01

71

327.610

274.815

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii
Europene

37.02.05

71.1

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

72

2. Venituri din capital

390002

73

0.000

2.802

40.02

74

a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor
Municipiului Bucureşti
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru drumuri
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru programul de dezvoltare a infrastructurii şi a
bazelor sportive din spaţiul rural
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea învăţământului particular sau confesional
acreditat
c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile

3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate,
din care:

57

59.324.863

X

- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru
înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes
local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri
proprii

40.02.06

75

- încasări din rambursarea microcreditelor de la
persoane fizice şi juridice

40.02.07

75.1

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

76

-Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
funcţionare

40.02.11

77

7 Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
dezvoltare

40.02.13

77.1

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

40.02.14

77.2

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării
cererilor de plată

40.02.16

77.3

40.02.50

77.4

- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
4. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice

42.00.02

78

14.155.790

1.325.393

- Subvenţii de la bugetul de stat

42.02

79

14.155.790

1.325.393

- Subvenţii de la alte administraţii

43.02

80

5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări

45.02

80.1

48.02

80.2

61.386.350

2.855.205

5002
98.02
99.02

81
82
83

274.873.890

40.563.268
18.761.595

6. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar
2014-2020
CHELTUIELI TOTAL

Excedent
Deficit
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent şi anii
precedenţi) din care:

84

Sume destinate implementării proiectelor ce
beneficiază de finanţare din fonduri externe
nerambursabile
Sume alocate din fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului

84.1

0

84.2

0

IV. JUDEŢ (BUGET PROPRIU)
VENITURI TOTAL

000102

85

4802

86

000202

87

04.02

88

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

89

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

90

11.02

91

Venituri proprii
1. Venituri curente, din care:
a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

30.707.200

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor

11.02,01

92

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti

11.02.02

93

11.02.05

95

11.02.06

96

37.02

97

37.02.01

98

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru drumuri
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale
c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
- Donaţii şi sponsorizări
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii
Europene
- Alte transferuri voluntare

37.02.05

98.1

37.02.50

99

2. Venituri din capital

390002

100

40.02

101

40.02,06

102

40.02.07

102.1

40.02.10

103

40.02.11

104

40.02.13

104.1

40.02.14

104.2

40.02.16

104.3

40.02.50

104.4

42.00.02

3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate,
din care:
- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru
înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes
local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri
proprii
- încasări din rambursarea microcreditelor de la
persoane fizice şi juridice
- împrumuturi temporare din trezoreria statului
- Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
funcţionare
- Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
dezvoltare
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării
cfirorilnr de niată
- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
4. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice
- Subvenţii de la bugetul de stat

42.02

- Subvenţii de la alte administraţii

43.02

105
106
107

45.02

107.1

48.02

107.2

CHELTUIELI TOTAL

5002

108

Excedent

98.02

109

Deficit

99.02

110

5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări
6. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar
2014-2020

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent şi anii
precedenţi) din care:
Sume destinate implementării proiectelor ce
beneficiază de finanţare din fonduri externe
Sume alocate din fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului

111
111.1
111.2

CORELAŢII
VENITURI TOTAL

000102

112

244.166.690

59.324.863

4802

113

137.483.940

48.953.585

000202

114

168.724.550

55.041.463

04.02

115

92.979.000

21.435.110

- Cote defalcate din Impozitul pe venit

04.02.01

116

90.055.000

20.746.989

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

117
30.913.000

5.815.865

Venituri proprii
1. Venituri curente, din care:
a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

11.02

118

-.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor

11.02.01

119

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti

11.02.02

120

29.763.000

5.529.865

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru drumuri

11.02.05

122

7.000

0.000

11.02.06

123

0

0

11.02.07

124

11.02.09

124.1

1.143.000

286.000

37.02

125

327.610

274.815

37.02.01

126

327.610

274.815

37.02.05

126.1

37.02.50

127

390002

128

0.000

2.802

40.02

129

40.02.06

130

40.02.07

130.1

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru programul de dezvoltare a infrastructurii şi a
bazelor sportive din spaţiul rural
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea învăţământului particular sau confesional
acreditat
c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
- Donaţii şi sponsorizări
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii
Europene
- Alte transferuri voluntare
2. Venituri din capital
3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate,
din care:
- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru
înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes
local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri
proprii
- încasări din rambursarea microcreditelor de la
persoane fizice şi juridice

X

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

131

- Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
funcţionare.

40.02.11

132

40.02.13

132.1

40.02.14

132.2

40.02.16

132.3

40.02.50

132.4

42.00.02
42.02
43.02

133
134
135

45.02

135.1

6. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar
2014-2020

48.02

- Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
dezvoltare
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării
cererilor de plată
- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
4. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice
- Subvenţii de la bugetul de stat
- Subvenţii de la alte administraţii
5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări

14.155.790
14.155.790

1.325.393
1.325.393

135.2

61.386.350

2.855.205

274.873.890

40.563.268

CHELTUIELI TOTAL

5002

136

Excedent

98.02

137

Deficit

99.02

138

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent şi anii
precedenţi) din care:

139.1

Sume alocate din fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului

139.2

Primar

30.707.200

139

Sume destinate implementării proiectelor ce
beneficiază de finanţare din fonduri externe
nerambursabile

Ionel Ciunt

18.761.595

Director Ecdnomic
Ec Cuibus Mariana

Anexa 27
Situaţia plaţilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de 31.03.2022
-leiDenumirea
indicatorilor

Crt

Cod
rând

Buget
de

Buget

Stat

{s02-

{s01-

local)

local

stat)

A

B

1

Total plaţi (titlu VIII cod56 si titlu X
cod58) (rd.02+11)

11

1

12

Cheltuieli de personal (titlul I)

19

Active nefinanciare (titlul XIII)

Bugetul
asigurărilor
pentru
şomaj
(s04-somaj)

3

4

Bugetul
Bugetul
Fondului
instituţiilor
naţional unic
publice si
de asigurări
activitatilor
sociale de
finanţate
sanatate
integral sau
(s05-sananate
parţial
din venituri
proprii
(s10-local)

5

6

Bugetul
fondurilor
externe
neramb.
(s08-stat+
asigura ri+
local)

7

Bugetul
creditelor
externe
(sOB-stat
+
local)

8

Bugetul
creditelor
interne
(s07-stat
local)

9

2088905

-20/6162

2088905

2076162

Bugetul
instituţiilor
publice si
activitatilor
finanţate
integral sau
parţial
din venituri
proprii
(s20-stat+
asigura ri+
autonome)

10

din care:
Bugetul
instituţiilor
publice si
. activitatilor
finanţate
integral
din venituri
proprii
(s10-stat+
autonome)

11

QpI

Total plaţi (titlul X cod 58) (rd.12 la
rd.19)

2

Bugetul
asigurărilor
sociale
de stat
(s03bass)

iL

IU

13

26965

2061940

2076162

Conducătorul instituţiei

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

pRIMAR

1

BUGET LOCAL

5002

Anexa 29

Situaţia plaţilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii
la finele perioadei
31.03.2022
Nr.
rând

Denumirea indicatorilor

Cod

B

A
1

- lei -

C

Sold la
Începutul
anului

Sold la
Sfârşitul
perioadei

2

1

01

2537209

2425158

- din finanţare bugetara (ct. 7700000)

02

2537209

2425158

2537209

2425158

Avansuri acordate furnizorilor
(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din
care:

2
3

- din alte surse de finanţare

03

4

Acreditive deschise la dispoziţia terţilor (ct. 5410102+5410202) TOTAL (rd.05+06), din care:

04

5

- din finanţare bugetara (ct. 7700000)

05

6

- din alte surse de finanţare

06

Disponibilităţi la alţi rezidenţi, garanţii depuse la furnizori (ct.

07

7

2670108+2670208+ 4610109+4610209 )- TOTAL (rd.08+09), din
care:
8

- din finanţare bugetara (ct. 7700000)

08

9

- din alte surse de finanţare

09

10

Disponibilităţi ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante
ale României în străinătate, mai puţin dobânda încasata în cont (
contul 5120402)- TOTAL (rd. 11+12), din care:

10

11

- din finanţare bugetara (ct. 7700000)

11

12

- din alte surse de finanţare

12

13

Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si
altor reprezentante ale României în străinătate (contul
5420100+5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:

13

14

- din finanţare bugetara (ct. 7700000)

14

15

- din alte surse de finanţare

15

16

Alte disponibilităţi provenite din finanţare bugetara (ct. 7700000)
aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct.
5580101+5590101 ...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta
la instituţii de credit din tara, mai puţin dobânda încasata în cont
(ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+5590202+... etc)

16

17

TOTAL(RD.01 +04+07+10+13+16)

17

Nota:
*)Altc conturi dc disponibil in Ici din trezorerie sau disponibil in Ici si valuta din instituţiile de credit, al earor
sold provine din finanţarea bugetara (ct.770).

Conducator^compartimentului

Conducătorul institutiei_

1

BUGET LOCAL

Anexa 33

5002
SITUAŢIA

unor indicatori referitori la protecja copilului si a persoanelor cu handicap
la data de

Cod 08
Denumire

#

31.03.2022
Cod rând

Număr

Copii aflaţi în familii substitutive *)

001

Copii protejaţi în:

002

Centre de plasament

003

Centre de îngrijire de zi

004

Centre maternale **)

005

Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie

006

Asistenţi personali pentru persoanele cu handicap

007

155

Indemnizaţii lunare alocate persoanelor cu handicap grav

008

567

33

33

*) La asistenţii maternali angajaţi ai serviciilor publice, la rude până la gr, IV Inclusiv, la alte familii
si persoane, încredinţaţi în vederea adopţiei,
**) Coloana „Număr" se va completa cu numărul de
cupluri mama-copil.
Conducătorul instituţiei
Conducătorul corr|partimentului
financiar-cpntabil

1

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

Anexa 40b

Instituţia de subordonare locala BUGET LOCAL

5002

SITUAŢIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAŢIA LOCALA
la data de 31.03.2022

Cod 18

.-lei-

Nr.

Cod
rând

rând
A

B

C

ACTIVE FINANCIARE
A
Al

Sold la începutul
anului

1

Sold la Sfârşitul
perioadei

2

1

NUMERAR SI DEPOZITE, din
care:
Numerar
Numerar în lei în
casieria instituţiilor
publice locale si ale
instituţiilor publice de
subordonare locala,
(ct.5310101)
Disponibilităţi în lei
ale instituţiilor
publice locale si ale
instituţiilor publice de
subordonare locala,
la
trezorerii
(ct.5100000+ct.5120101+c
t.5120501+ct.5150101+ct.
5150103+ct.5150500+ct.51
50600+ct.5160101+ct.5160
301 +ct.5160302+
ct.5170101+ct.5170301+ct
.5170302+
ct.5210100+ct.5210300+ct
. 5280000+
ct. 5290201 + ct.5290301 +
ct. 5290400+ ct.5290901+
ct.5500101+ct.5520000+ct
.5550101 +ct.5570101 +
ct.5580101+ct.5580201+
ct.5600101+ ct.5600300+
ct.5610100+ct.5610300+ct
.5620101+ct.5620300ct.7700000),
din
care :
Disponibilităţi în lei
din împrumuturi interne
si externe contractate
de autoritatile
administraţiei publice
locale
(ct.5160101)
Fonduri externe
nerambursabile
preaderare
Fonduri externe
nerambursabile

2
3
4

5

5.1

6

7
1

8185

31859674

51313854

postaderare
Total (in baze cash)
(rd.04+05)
Dobânzi de încasat
aferente
disponibilităţilor
instituţiilor publice
locale si ale
instituiilor publice
de subordonare locala
la

8

31859674

51322039

31859674

51322039

9

trezorerii/disponibilita
tilor din excedentele
cumulate ale bugetelor
locale si ale
instituţiilor de
subordonare
locala(ct.5180701)
Total (in baze accrual)
(rd.08+09)
Execedentele cumulate
ale bugetelor locale
(ct.5210300)
Disponibil din fondul de
rulment
Total (în baze cash)
(rd.11)
Dobânzi
de încasat
aferente
disponibilităţilor din
execedentele cumulate
ale bugetelor locale si
ale instituţiilor de
subordonare locala
(ct.5180701)
Total ( în baze accrual)
( rd.13+14)
Depozite constituite
din fondul de rulment
Dobânzi
de încasat
aferente depozitelor din
fondul de rulment al
instituţiilor publice
locale
Total ( în baze
accrual)( rd.16+17)
Depozite ale
instituţiilor publice
(ct.
5150301+ct.5600401+ct.56
20401)
Dobânzi
de încasat
aferente depozitelor
instituţiilor publice
locale si ale
instituţiilor de
subordonare locala la
trezorerie
(ct.5180701)
2

10
11

12
13
14

15
16
17

18
19

20

A2

Total ( în baze
accrual)( rd.19+20)
Avansuri de trezorerie,
acordate în lei
(ct.
5420100)
Alte valori
(ct.5320100+ct.5320200+c
t.5320300+ct.5320400+ct.
5320500+ ct.5320600+ct.
5320800)
Depozite transferabile
(Disponibilităţi în
conturi curente si de
depozit), din care:
-Disponibilităţi la
instituţii de credit
rezidente
Disponibilităţi ale
instituţiilor publice
locale si ale
instituţiilor de
subordonare . locala la
instituţiile de credit
rezidente (ct.5110101+
ct.5110102+ct.5120102+ct
.5120402+ct.5120502+
ct.5150102+ ct.5150202+
ct.5160102+ct.5160202+
ct.5170102+ ct.5170202+
ct.5290202+5290302+ct.52
90902+ct.5500102+ct.
5550102+ct.
5550202+ct.5570202+ct.55
80102+ ct.5580302+
ct.5600102+ct.5600103+ct
.5620102+ct.5620103),
din care :
Fonduri externe
nerambursabile
preaderare
Fonduri externe
nerambursabile
postaderare
Numerar în valuta în
casieria instituţiilor
publice,
(ct.5310402)
Total (în baze cash)
(rd.32+35)
Dobânzi
de încasat
aferente
disponibilităţilor
instituţiilor publice
locale si ale
instituţiilor de
subordonare locala la
instituţiile de credit
rezidente
(ct.5180702)
Total ( în baze accrual)
( rd.36+37)

21
22

23

129684

155882

170532

183654

30

31

32

33

34

35

36

170532

183654

170532

183654

37

38
3

A. 3

Depozite ale
instituţiilor publice la
instituţiile de credit
rezidente
(ct. 5150302
+ ct.5600402+ct.5620402)
Dobânzi
de încasat
aferente depozitelor
instituţiilor publice
locale si ale
instituţiilor de
subordonare locala la
instituţiile de credit
rezidente
(ct.5180702)
Total ( în baze accrual)
( rd.39+40)
Acreditive în valuta
ale instituţiilor
locale si ale
instituţiilor de
subordonare locala la
instituţiile de credit
rezidente (ct.5410202)
Acreditive în valuta
ale instituţiilor
locale si ale
instituţiilor de
subordonare locala la
instituţiile de credit
rezidente (ct.5410202)
-disponibilităţi la alţi
rezidenţi
Disponibilităţi
ale
instituţiilor publice
aflate la alţi rezidenţi
(terti)
(ct.4610109+ct.4610209+c
t.2670108+ ct.2670208)
Total (în baze cash)(
rd.51)
Alte disponibilităţi
-disponibilităţi la
instituţii de credit din
străinătate
Disponibilităţi ale
reprezentantelor din
străinătate (
ct.5120402)
Dobânzi de încasat
aferente
disponibilităţilor,
reprezentantelor din
străinătate
(ct.5180702)
Total (în baze accrual)
(rd.62+63)
Avansuri de trezorerie,
acordate
(ct.5420200)
Acreditive la instituţii
de credit în

39

40

41
42

43

50
51

52
60
61

62

63

64
65
66
4

B

B. 1

I
B. 2

1

străinătate (ct.5410202)
TITLURI, ALTELE DECÂT
ACŢIUNI, din care:
Titluri, altele decât
acţiuni, exclusiv
produsele financiare
derivate
Titluri pe termen scurt,
altele decât acţiuni si
produse financiare
derivate (deţinute de
către administraţia
locala si de
instituţiile de
subordonare locala)
Titluri pe termen scurt,
altele decât actiun.i si
produse financiare
derivate deţinute de
către administraţia
locala si de
instituţiile de
subordonare locala.
Total
(rd.74+rd.75+rd.76+rd.77
), din care emise de;
-Banca centrala
(S.121)
-Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (S.122)
-Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii, Auxiliari
financiari,
Societăţi
de asigurare,
Fondurile
de pensii)
(S.125,
S.126, S.128, S.129)
-Nerezidenti (State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21, S.22)
Total (la valoare
nominala) (rd. 73)
Titluri pe termen lung,
altele decât acţiuni si
produse financiare
derivate
Titluri pe termen lung,
altele decât acţiuni si
produse financiare
derivate deţinute de
către administraţia

70
71

72

73

74
75

76

77

78
85

86

5

locala (instituţiile
locale) si instituţiile
de subordonare locala.
Total

#

(rd.87+rd.88+rd.89+rd.90
), din care emise de:
-Banca centrala (5.121)
-Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (5.122)
-Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii, Auxiliari
financiari,
Societăţi
de asigurare,
Fondurile
de pensii)
(5.125,
S. 126, 5.128, 5.129)
-Nerezidenti (State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(5.21, 5.22)
Obligaţiuni si alte
titluri deţinute în
contul creanţelor
bugetare
(ct.2650000
ct.2960200) . Total
(rd.92+rd.93+rd.94+rd.95
+rd.96), din care emise
de:
-Banca centrala (5.121)
-Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (5.122)
-Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii. Auxiliari
financiari.
Societăţi
de asigurare.
Fondurile
de pensii)
(■5.125,
5 • 126, 5.128, 5.129)
-Nerezidenti (State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(5.21, 5.22)
Societăţi nefinanciare
6

87
88

89

90

91

92
93

94

95

96

I
C

CI

D

D. 1

D. 2

(S.11)
Total ( rd.86+91)
CREDITE ACORDATE, din
care;
Credite pe termen scurt
acordate
Credite pe termen scurt
acordate din bugetul
local instituţiilor de
subordonare locala,
(ct.4680102) (S1313)
ACŢIUNI SI ALTE
PARTICIPAT!I
Acţiuni si.alte titluri,
exclusiv acţiuni ale
organismelor de
plasament colectiv
Acţiuni cotate (se
includ si acţiunile
deţinute de instituţiile
publice locale
provenite din conversia
creanţelor bugetare în
acţiuni )
Acţiuni cotate deţinute
de autoritatile locale
la societăţi
nefinanciare
(ct.2600100 ct.2960101) (S.ll)
Acţiuni cotate deţinute
de autoritatile locale
la societăţi care
accepta depozite,
exclusiv banca centrala
(ct.2600100 ct.2960101) (S.122)
Acţiuni cotate deţinute
de autoritatile locale
la societăţi de
asigurări rezidente
(Societăţi de asigurare.
Fondurile de pensii)
(ct.2600100- ct.2960101)
(S.128, S.129)
Total (la val. ctb. neta
= la valoarea de intrare
mai puţin ajustările
cumulate' pentru
pierderea de valoare)
(rd.123+124+125)
Acţiuni necotate (se
includ si acţiunile
deţinute de instituţiile
publice locale
provenite din conversia
creanţelor bugetare în
acţiuni )
Acţiuni cotate deţinute
7

97
110
111
112

120
121

122

123

124

125

126

130

131

D. 3

E
E. 1
1

de autoritatile■locale
la societăţi
nefinanciare
(ct.2600100 ct.2960101) (S.ll)
Acţiuni cotate deţinute
de autoritatile locale
la societăţi care
accepta depozite,
exclusiv banca centrala
(ct.2600100 ct.2960101) (5.122)
Acţiuni cotate deţinute
de autoritatile locale
la societăţi de
asigurări rezidente
(Societăţi de asigurare,
Fondurile de pensii)
(ct.2600100- ct.2960101)
(S.128, S.129)
Total (la valoarea
contabila neta (la
valoarea de intrare mai
puţin ajustările
cumulate pentru
pierderea de
valoare)(rd.131+132+133)
Alte participatii
Participatiile
autorităţilor locale la
alte societăţi care nu
sunt organizate pe
acţiuni (regii autonome,
srl, comandita,
etc. )
{ ct.2600300 - ct.
2960103)
Total (la valoarea de
intrare mai puţin
ajustările cumulate
pentru pierderea de
valoare)(rd.141)
ALTE CONTURI DE PRIMIT
Credite comerciale si
avansuri acordate
Creanţe comerciale
necurente legate de
livrări de bunuri si
servicii de către
autoritatile locale sau
de instituţii
subordonate acestora
(ct.4110201+ct.4110208+c
t.4130200+ct.4610201 ct .4910200
ct.4 960200)
Total
(rd. 158 + 159+160 + 164') ,
din care:
-de la populaţie
(gospodăriile

132

133

134

140
141

11895906

11895906

142

11895906

11895906

157

468651

452738

158

468651

452738

155
156

8

populaţiei)
(S.i4)
-de la societăţi
nefinanciare
(S.ll),
-de la instituţiile
publice, din care;
(rd.161+162+163)
- Administraţia centrala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1311)
- Administraţia locala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1313)
- Fonduri de securitate
sociala
(S.1314)
-de la nerezidenti
(S21,S22)
Creanţe comerciale
curente legate de
livrări de bunuri si
servicii de către
autoritatile locale sau
de instituţii
subordonate acestora
(ct.2320000+ct.2340000+c
t.4090101+ct.4090102+ct.
4110101+ ct.4110108+
ct.4130100+ct.4180000+ct
.4610101
ct.4910100
ct.4960100). Total
(rd.166+167+168+172),
din care de la
- de la gospodăriile
populaţiei (S14)
de la societăţi
nefinanciare
(S.ll),
-de la instituţiile
publice, din care:
(rd.169+170+171)
- Administraţia centrala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1311)
- Administraţia locala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1313)
- Fonduri de securitate
sociala
(S.1314)
-din care:creanţele
unităţilor sanitare cu
paturi fata de Casele de
Sanatate
-de la nerezidenti
(State membre si
instituţii si organisme
ale Uniunii Europene,
State nonmembre si

159
160

161

162

163
164
165

6158038

2872995

166

6158038

2872995

167
168

169

170

171
171.1

172

9

E.2

1

organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21,
S.22)
Alte conturi de primit,
exclusiv creditele
comerciale si avansurile
Creanţe ale bugetului
local (ct.4640000 -ct.
4970000). Total
(rd.177+178+179+183),
din care:
-de la gospodăriile
populaţiei (S14)
-de la societăţi
nefinanciare
(S.ll) ,
-de la instituţiile
publice, din care:
(rd.180+181+182)
- Administraţia centrala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1311)
- Administraţia locala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1313)
- Fonduri de securitate
sociala
(S.1314)
-de la nerezidenti
(State membre si
instituţii si organisme
ale Uniunii Europene,
State nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21,
S.22)
Creanţe ale fondului de
risc
(ct.4610109+ct.4610209)
Total creanţe
(rd.176+184)
Creanţe din operaţiuni
cu fonduri externe
nerambursabile de la
Comisia Europeana / alţi
donatori
Sume de primit de la
Autorităţile de
Certificare /
Autorităţile de
Management /Agenţiile de
Plaţi - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE
POSTADERARE
(ct.4580301)
10

175

176

24734115

32445393

177

13532310

18260076

178

11201805

14185317

179

180

181

182
183

184

185
190

191

24734115

32445393

A
A.2
1

Sume de primit de la
Autorităţile de
Certificare/
Autorităţile de
Management / Agenţiile
de Plaţi - FONDURI DE LA
BUGET
(ct.4580302)
Sume solicitate la
rambursare aferente
fondurilor externe,
nerambursabile
postaderare în curs de
virare la buget
(ct.8077000)
Sume de primit de la
Comisia Europeana/alti
donatori reprezentând
venituri ale bugetului
general consolidat
-FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE
POSTADERARE
(ct.4500504+ct.4500505).
Total,
din care:
(rd.195+196)
Sume de primit de la
Comisia Europeana/alti
donatori reprezentând
venituri ale bugetului
general consolidatbuget local- FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE
(ct.4500504)
Sume de primit de la
Comisia Europeana/alti
donatori reprezentând
venituri ale bugetului
general consolidatinstitutii publice
finanţate din venituri
proprii/venituri proprii
si subvenţii
FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE (ct.4500505)
DATORII FINANCIARE
NUMERAR SI DEPOZITE, din
care:
Alte depozite
Sume datorate terţilor
reprezentând garanţii si
cauţiuni aflate în
conturile instituţiilor
publice
(ct.4280101+ct.4280201+c
t. 4620109 + ct.4620209)
Total (rd.204+205+206),
din care :
salariaţilor
11

192

193

194

6901102

5173064

195

6901102

5173064

196

200
201
202
203

204

B.

B. 1

(gospodăriile populaţiei
) (S.143)
- societăţi nefinanciare
(S.ll)
- instituţiilor publice,
din care:
(rd.207+208+209)
- Administraţia centrala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1311)
- Administraţia locala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1313)
- Fonduri de securitate
sociala
(S.1314)
împrumuturi pe baza de
TITLURI, ALTELE DECÂT
ACŢIUNI
ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE
TITLURI
pe termen
scurt altele decât
acţiuni si produse
financiare derivate)
împrumuturi pe baza de
titluri pe termen scurt
altele decât acţiuni si
produse financiare
derivate emise de către
de către administraţia
locala si de
instituţiile de
subordonare locala
(ct.5190109+ ct.1610100
- ct.1690100)
Total
(rd.223+224+225+226),
din care achizi?ionate
de:
-Banca centrala (S.121)
-Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (S.122)
-Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii. Auxiliari
financiari.
Societăţi
de asigurare.
Fondurile
de pensii)
(S.125,
S .126, S.128, S.129)
-Nerezidenti (State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
12

205
206

207

208

209
220

221

222

223
224

225

226

I

B.2

I

Internationale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21, S.22)
Total (la valoare
nominala) rd.222
Dobânzi de plătit pentru
împrumuturi pe baza de
titluri pe termen scurt,
altele decât acţiuni si
produse financiare
derivate
(ct■1680100+ct.5180604)
Total (in baze
accrual)(rd.227+228)
împrumuturi pe baza de
TITLURI
pe termen
lung, altele decât
acţiuni si produse
financiare derivate)
împrumuturi pe baza de
titluri pe termen lung
altele decât acţiuni si
produse financiare
derivate emise de către
administraţia locala si
de instituţiile de
subordonare locala
(ct.1610200 ct.1690200). Total
(rd.242+243+244+245),
din care achiziţionate
de:
-Banca centrala (S.121)
-Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (S.122)
-Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii, Auxiliari
financiari,
Societăţi
de asigurare,
Fondurile
de pensii)
(S.125,
S.126, S.128, S.129)
-Nerezidenti (State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21, S.22)
Total (la valoare
nominala) (rd.241)
Dobânzi de plătit pentru
împrumuturi pe baza de
titluri pe termen lung.
13

227
228

229
240

241

66575629

27327500

242
243

66575629

27327500

66575629

27327500

244

245

246
247

C.
C. 1

altele decât acţiuni si
produse financiare
derivate (ct.1680100)
Total (in baze
accrual)(rd.246+247)
CREDITE PRIMITE, din
care:
Credite pe termen scurt
primite
Credite pe termen scurt
contractate de
autoritatile locale si
instituţii din
subordinea acestora
(ct.1620100+ct.1630100+c
t. 1670101 + ct.1670103 +
ct.1670109+ ct.5190101 +
ct.5190102+ ct.5190106+
ct.5190180) . . Total
(rd.263+264+265+265.1),
din care acordate de:
-Spcietati care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (S.122)
-Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii. Auxiliari
financiari.
Societăţi
de asigurare'.
Fondurile
de pensii)
(S.125,
S.126, S.128, S.129)
-Nerezidenti (State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21, S.22)
Credite pe termen scurt
primite din venituri din
privatizare, de către
instituţiile publice din
administraţia locala
(ct.1620100+ct.1670103+
ct. 5190102+ ct.5190180)
(S1311)
Credite pe termen scurt
primite din contul
curent general al
trezoreriei statului de
către instituţiile
publice din
administraţia locala
(ct.5190108+ct.1670102)
(S 1311)
14

248
260
261
262

263

264

265

265.1

266

Credite pe termen scurt
primite din bugetul
local, de către
instituţiile publice
de subordonare locala,
(ct.5190105)
(S
1311)
Sume primite din
excedentul anului
precedent pentru
acoperirea golurilor
temporare de casa si
pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii
de dezvoltare
(ct■5190107+ct.5190190)
Total (în baze
cash)(rd.262+266+267+267
.1)
Dobânzi de plătit
aferente creditelor pe
termen scurt contractate
de instituţiile publice
din administraţia locala
(ct.1680200+ct.1680300+c
1.1680701 +ct.1680703 +
ct.1680709+ ct.5180606+
ct.5180608+ ct.5180609).
Total
(rd.270+271+272+272.1),
din care acordate de:
-Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (S . 122)
-Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii, Auxiliari
financiari,
Societăţi
de asigurare,
Fondurile
de pensii)
(S.125,
S.126, S.128, S.129)
-Nerezidenti (State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State,
nonmembre si
organizaţii
Internationale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21, S.22)
Dobânzi de plătit
aferente creditelor pe
termen scurt primite din
venituri din privatizare
(ct.1680703 +
ct. 5180606)
Administraţia
15

267

267.1

434896

268

434896

269

270

271

272

272.1

273

centrala (S1311) Dobânzi
de plătit aferente
creditelor pe termen
scurt primite din contul
curent general al
trezoreriei statului
(ct■1680702+ct.5180605)
Total (dobânzi de
plătit )(rd.269+273)
Total (în baze accrual)
(cash+dobânzi)(rd.268+27
4)
Credite pe termen scurt
primite rezultate din
reclasificarea
creditelor comerciale în
împrumuturi (Maastricht
debt) conform deciziei
Eurostat
Credite pe termen scurt
provenind din
reclasificarea
creditelor comerciale în
împrumuturi (Maastricht
debt), conform deciziei
Eurostat,
(ct.1670108+ct. 5190110
).Total
(rd.278+279+280+281),
din care acordate de:
-Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (S.122)
(în
cazul refinantarii fara
regres a unei creanţe
asupra guvernului)
-Alţi intermediari
financiari, exclusiv
societăţile de asigurare
si fondurile de pensii
(S.125 (în cazul
refinantarii fara regres
a unei creanţe asupra
guvernului)
-Nerezidenti
(State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
{S.21,
S. 22)
Societăţi nefinanciare
(S.11)
(în cazul
restructurării
creditelor comerciale)
Dobânzi de plătit
16

274
275

276

277

278

279

280

281

282

434896

aferente creditelor pe
termen scurt provenind
din reclasificarea
creditelor comerciale în
împrumuturi (Maastricht
debt), conform deciziei
Eurostat, (ct.1680708+
ct.5180609+ct.5180800).
Total
(rd.283+284+284.1+284.2)
,
din care

C.2

acordate/achizitionate
de;
-Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (S.122)
(în
cazul refinantarii fara
regres a unei creanţe
asupra guvernului)
-Alţi intermediari
financiari, exclusiv
societăţile de asigurare
si fondurile de pensii
(S.125 (în cazul
refinantarii fara regres
a unei creanţe asupra
guvernului)
-Nerezidenti
(State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
Internationale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21,
S. 22)
- Societăţi nefinanciare
(S.11)
(în cazul
restructurării
creditelor comerciale)
Credite pe termen lung
primite
Credite pe termen lung
primite
(contractate,
garantate, asimilate,
etc. )
de instituţiile
publice locale
(ct.1620200+ct.1630200+c
t.1670201+ct.1670202+ct.
1670203+ ct.1670209).
Total
(rd.287+288+289+289.1)
din care acordate de :
-Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (S.122)
-Alţi rezidenţi (Alţi
jintermediari financiari.
17

283

284

284.1

284.2

285
286

39720406

287

39720406

288

exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii,
Auxiliari
financiari,
Societăţi
de asigurare,
Fondurile
de pensii)
(S.125,
S-126, S.128, S.129)
-Nerezidenti
(State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale. Uniunii
Europene )
(S.21,
S.22)
-Administraţia centrala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1311) Credite pe
termen lung primite din
venituri din privatizare
de către instituţii
publice din
administraţia locala
(ct.1620200+ct.1670203)
Total (in baze
cash)(rd.286)
Dobânzi de plătit
aferente creditelor pe
termen lung primite
(contractate garantate,
asimilate, etc.)
de
instituţiile publice din
administraţia locala
(ct.1680200+ct.1680300+c
t.1680701+ct.1680702+
ct.1680703+ ct.1680709)
Total
(rd.292 + 293 + 294+294.1),
din care acordate de ;
-Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (S.122)
-Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii, Auxiliari
financiari,
Societăţi
de asigurare,
Fondurile
de pensii)
(S.125,
S.126, S.128, S.129)
-Nerezidenti
(State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
18

289

289.1

290
291

292

293

294

39720406

organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21,.
S.22)
-Administraţia centrala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1311) Dobânzi de
plătit aferente
creditelor pe termen
lung primite din
venituri din privatizare
(ct.1680703)
Total dobânzi de plătit
(rd.291)
Total (in baze
accrual)(cash+dobanzi)
(rd.290+295)
Credite pe termen lung
primite rezultate din
reclasificarea
creditelor comerciale în
împrumuturi (Maastricht
debt) conform deciziei
Eurostat
Credite pe termen lung
provenind din
reclasificarea
creditelor comerciale în
împrumuturi (Maastricht
debt), conform deciziei
Eurostat,
(ct.1670208).Total
(rd.299+300+301+302),
din care acordate de:
-Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (S.122)
(în
cazul refinantarii fara
regres a unei creanţe
asupra guvernului)
-Alţi intermediari
financiari, exclusiv
societăţile de asigurare
si fondurile de pensii
(S.125 (în cazul
refinantarii fara regres
a unei creanţe asupra
guvernului)
-Nerezidenti
(State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21,
19

294.1

295
296

297

298

299

300

301

E
E. 1

S.22)
- Societăţi nefinanciare
(S.ll)
(în cazul
restructurării
creditelor comerciale)
Dobânzi de plătit
aferente creditelor pe
termen lung provenind
din reclasificarea
creditelor comerciale în
împrumuturi (Maastricht
debt), conform deciziei
Eurostat,
(ct.1680708) .
Total .
(rd.304+305+306+307),
din care acordate de:
-Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala (S.122)
(în
cazul refinantarii fara
regres a unei creanţe
asupra guvernului)
-Alţi intermediari
financiari, exclusiv
societăţile de asigurare
si fondurile de pensii
(S.125 ( în cazul
refinantarii fara regres
a unei creanţe asupra
guvernului)
-Nerezidenti
(State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21,
S.22)
Societăţi nefinanciare
(S.ll)
(în cazul
restructurării
creditelor comerciale)
ALTE CONTURI DE PLĂTIT
Credite comerciale si
avansuri primite
Datorii comerciale
necurente legate de
livrări de bunuri si
servicii
(ct.4010200+ct.4030200+c
t.4040200+
ct.4050200+ct.4620201).
Total
(rd.313+314+318+319),
din care către :
- Societăţi nefinanciare
(S.ll)
20

302

303

304

305

306

307

310
311
312

17650

23844

313

17650

23844

-Instituţii publice, din
care, (rd.315+316+317);
- Administraţia centrala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1311)
- Administraţia locala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(5.1313)
- Fonduri de securitate
sociala
(S.1314)
-Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii, Auxiliari
financiari,
Societăţi
de asigurare,
Fondurile
de pensii)
(S.125,
S.126, S.128, S.129)
-Nerezidenti
(State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21,
S.22)
Datorii comerciale
curente legate de
livrări de bunuri si
servicii
(ct.4010100+ct.4030100+c
t.4040100 +ct.
4050100+ct.4080000 +
ct.4190000+ ct.4620101)
Total
(rd.321+322+326+327),
din care către :
- Societăţi nefinanciare
(S.11)
-Instituţii publice, din
care (rd.323 + 324 + 325) :
- Administraţia centrala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1311)
- Administraţia locala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1313)
- Fonduri de securitate
sociala
(5.1314)
-Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
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314
315

316

317
318

319

320

1074679

3971412

321

1074679

3971412

322
323

324

325
326

E.2

asigurare si fondurile
de pensii,
Auxiliari
financiari,
Societari
de asigurare,
Fondurile
de pensii)
{S.125,
S.126, S.128, S.129)
-Nerezidenti
(State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21,
S.22)
Alte datorii de plătit
exclusiv creditele
comerciale si avansuri
Datoriile instituţiilor
publice din
administraţia locala
către bugete
(
ct.4420300+
ct.4310100+ct.4310200+ct
.4310300+ct.4310400+
ct .4310500 +
ct.4 310700 + ct.
4370100+ct.4370200+ct.43
70300+ ct.4420800
+ct.4440000+ct.4460000+c
t .4480100)
Salariile angajaţilor
(ct
4210000+ct.4230000+ct.42
60000 +ct.4270100+ct.
4270300 +ct.4280101)
Alte drepturi cuvenite
altor categorii de
persoane
(ct.4260000+ct.4270200
+ct.
4270300+ct.4290000+ct.43
80000)
Datorii către fondul de
risc
(ct.4620109+ct.4620209)
Total
(rd.331 + 332 + 333 + 334 )
Datorii din operaţiuni
cu fonduri externe
nerambursabile de la
Comisia Europeana/ alţi
donatori
Avansuri primite de la
Autorităţile de
Certificare/Autoritatile
de Management /Agenţiile
de Plaţi- FONDURI
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327

330

331

1622904

1375527

332

2688249

2991510

333

861604

334

335
340

341

4311153

5228641

EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE SI FONDURI
DE LA BUGET
(ct■4580501+ct.4580502)
Alte datorii
Provizioane necurente
(ct.1510201+ ct.1510202+
ct.1510203 +ct.1510204
+ct.1510208 ), din care:
Provizioane necurente,
constituite conform
p.M.F.P. 416/2013
reprezentând arierate în
litigiu (din soldul ct.
1510201)
Provizioane necurente,
constituite conform OUG
71/2009 si OG 17/2012
reprezentând drepturi
salariale câştigate în
instanţa ( ct.1510203)
Provizioane necurente,
constituite conform
Legii nr.85/2016,
privind plata
diferen?elor salariale
cuvenite personalului
didactic din
înv???mântul de stat
pentru perioada
octombrie 2008
13 mai
2011(din soldul
ct.1510203)
Provizioane necurente
pentru daune-interese
moratorii sub forma
dobânzii legale, pentru
plata e?alonat? a
sumelor prev?zute în
titluri executorii având
ca obiect acordarea unor
drepturi salariale
personalului din
sectorul bugetar (din
soldul ct.1510203)
Provizioane curente (
ct. 1510101+ct.1510102+
ct.1510103+ ct.1510104+
ct.1510108) , din care:
Provizioane curente,
constituite conform
O.M.F.P. 416/2013
reprezentând arierate în
litigiu (din soldul
ct. 1510101)
Provizioane curente,
constituite conform OUG
71/2009 si OG 17/2012
reprezentând drepturi
23

342
342.1

601152

342.2

342.3

342.4

342.5

343

343.1

343.2

601152

E. 3

salariale câştigate în
instanţa (ct.1510103)
Provizioane curente,
constituite conform
Legii nr.85/2016,
privind plata
diferentelor salariale
cuvenite personalului
didactic din
înv???mântul de stat
pentru perioada
octombrie 2008 - 13 mai
2011(din soldul ,
ct. 1510103)
Provizioane curente
pentru daune-interese
moratorii sub forma
dobânzii legale, pentru
plata ePalonat? a
sumelor prev?zute în
titluri executorii având
ca obiect acordarea unor
drepturi salariale
personalului din
sectorul bugetar (din
soldul ct.1510103)
Plaţi restante
Plaţi restante ale
instituţiilor publice
din administraţia locala
(reprezentând datorii
neachitate la termen )
din operaţiuni
comerciale . Total
(rd.346.1+347+351+352),
din care către:
- Societăţi nefinanciare
(S.ll)
-Instituţii publice, din
care (rd.348+349+350):
- Administraţia centrala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1311)
- Administraţia locala
(exclusiv fondurile de
securitate sociala)
(S.1313)
- Fonduri de securitate
sociala
(S.1314)
-Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii, Auxiliari
financiari,
Societăţi
de asigurare,
Fondurile
de pensii)
(S.125,
S.126, S.128, S.129)
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343.3

343.4

345
346

346.1
347
348

349

350
351

-Nerezidenti
(State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21,
S.22)
Plaţi restante ale
instituţiilor publice
din administraţia locala
(reprezentând datorii
neachitate la termen )
către bugetul general
consolidat
Plaţi restante ale
instituţiilor publice
din administraţia locala
(reprezentând datorii
neachitate la termen )
din drepturi salariate,
neachitate
Plaţi restante ale
instituţiilor publice
din administraţia locala
către alte categorii de
persoane (reprezentând
datorii neachitate la
termen) din burse,
ajutoare si alte
drepturi neachitate
Plaţi restante ale
instituţiilor publice
din administraţia locala
(reprezentând datorii
neachitate la termen)
din împrumuturi
nerambursate la
scadenta. Total
(rd.357+358+359) din
care, către:
Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala
(S.122)
Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii. Auxiliari
financiari.
Societăţi
de asigurare.
Fondurile
de pensii)
(S.125,
S .126, S.128, S.129)
Nerezidenti
(State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
25

352

353

354

355

356

357

358

359

nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(S.21,
S.22)
Plaţi restante ale
instituţiilor publice
din administraţia locala
(reprezentând datorii
neachitate la termen )
din dobânzi restante.
Total (rd.361+362+363)
din care, către :
Societăţi care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala
(S. 122)
Alţi rezidenţi (Alţi
intermediari financiari,
exclusiv societăţile de
asigurare si fondurile
de pensii, Auxiliari
financiari,
Societăţi
de asigurare,
Fondurile
de pensii)
(S.125,
S.126, S.128, S.129)
Nerezidenti
(State
membre si instituţii si
organisme ale Uniunii
Europene,
State
nonmembre si
organizaţii
internaţionale
nerezidente ale Uniunii
Europene )
(3.21,
S.22)
Creditori bugetari
(ct.467)
Total(rd.346+353+354+355
+356+360+364)
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360

361

362

363

364
375

• Nota
Sectoarele si subsecto,arele definite conform
.Sistemului European de ‘Conturi (SEC 95)
Societăţi nefinanciare
Societăţi financiare
Banca centrala
societati care accepta depozite, exclusiv oanca centrala
tonauri ae piaţa monetara

utilizator
Anexa 40

Cod SEC'95
S. 11
S. 12
S.121
S.122
S. 123

Fonduri de investiţii,altele decât fondurile de piaţa monetara
Aiti intermeaiari tinanciari, exclusiv societati
de asigurare si fonduri de pensii
Auxiliari financiari

S. 124
S. 125
S.126

Societati de asigurare (SA)

S.128

Fonduri de pensii (FP)

S.129
S.13

Administraţii publice
Administraţia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)
Administraţia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)
Fonduri de securitate sociala
Gospodăriile populaţiei
Restul lumii
state membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene
statele memcre aie uniunii Europeane
institutii SI organisme ale uniunii Europene
state nonmembre si organizaţii Internationale nerezidente ale
Uniunii Europene______________________________________________________

Conducătorul instituţiei

S.1311
S.1313
S .1314
S. 14
■^TZ
b. /I

sTZTT
sTZTZ
S.22

Conducătorul cornpartimentului
financiarr^ntabil
*

PRIMAR.

