
Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr.
rd.

Explicatie

II.

la data de : 31/12/19

total **)
din care
arierate ***) total 

din care
arierate total 

din care
arierate total 

din care
arierate 

Plati restante Plati restante aferente
programelor nationale

Plati restante aferente
fondurilor externe
nerambursabile

postaderare *****)

Plati restante aferente
fondurilor externe
nerambursabile

preaderare (sursa 08/D)

cod        *)40

0 4 4.11 1.1 2 2.1 3 3.1

  1
sold la finele lunii precedente

  2
sold la finele perioadei

  3
% diminuare arierate luna

raportare ****)

(rd3=1-rd.2/rd1)

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri: 
    40 - pentru total plati restante; 
    42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
    46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii  (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii  (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

   *) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa30b

****) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind
        finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

  *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial 
din venituri proprii, de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 

GYORGY SANDOR

Conducatorul compart. financiar-contabilOrdonator principal de credite

(FEN) postaderare" si titlul 58  "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar  2014- 2020" cu exceptia celor de la sursa 08/D.


