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 31 martie 2011

NR. 

CRT.
Denumirea şi simbolul conturilor

Cod 

rând

Sold la 

începutul 

anului

Sold la 

sfârşitul 

perioadei

A B C 1 2

1
Avansuri acordate furnizorilor                                             

(ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care:
1 4.815.541 4.154.525

- din finanţare bugetară (ct. 770) 02 1.120.672 463.781

- din alte surse de finanţare 03 3.694.869 3.690.744

2
Acreditive deschise la dispoziţia terţilor ( ct. 541)- TOTAL 

(rd.05+06) din care:
04 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 05 0 0

- din alte surse de finanţare 06 0 0

3
Disponibilităţi la alţi rezidenţi, garanţii depuse la furnizori 

(ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:
07 6.559.847 6.559.855

- din finanţare bugetară (ct. 770) 08 0 0

- din alte surse de finanţare 09 6.559.847 6.559.855

4

Disponibilităţi ale misiunilor diplomatice şi ale altor 

reprezentanţe ale României în strainătate, mai puţin 

dobânda încasată în cont ( contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) 

din care:

10 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 11 0 0

- din alte surse de finanţare 12 0 0

5

Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor 

diplomatice şi altor reprezentanţe ale României în 

străinătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15)din care:                             

13 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 14 0 0

- din alte surse de finanţare 15 0 0

6

Alte disponibilităţi provenite din finanţare bugetară (ct. 

770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 

5581+5591 +…etc*) şi în conturi de disponibil în lei şi în 

valută la instituţii de credit din ţară, mai puţin dobânda 

încasată în cont (ct. 5121+5124+ 5583+559+…etc*)- 

TOTAL  (rd.17+18) din care:

16 518.324 5.889

- din finanţare bugetară (ct. 770) 17 0 0

- din alte surse de finanţare 18 518.324 5.889

TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)         19 11.893.712 10.720.269

din care pe ordonatori,

PRIMARIA MUNICIPIULUI Arad

1
Avansuri acordate furnizorilor                                             

(ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care:
1 4.811.416 4.154.525

Municipiul Arad

COD 31

Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii 

la finele perioadei



NR. 

CRT.
Denumirea şi simbolul conturilor

Cod 

rând

Sold la 

începutul 

anului

Sold la 

sfârşitul 

perioadei

A B C 1 2

COD 31

- din finanţare bugetară (ct. 770) 02 1.120.672 463.781

- din alte surse de finanţare 03 3.690.744 3.690.744

2
Acreditive deschise la dispoziţia terţilor ( ct. 541)- TOTAL 

(rd.05+06) din care:
04 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 05 0 0

- din alte surse de finanţare 06 0 0

  3
Disponibilităţi la alţi rezidenţi, garanţii depuse la furnizori 

(ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:
07 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 08 0 0

- din alte surse de finanţare 09 0 0

  4

Disponibilităţi ale misiunilor diplomatice şi ale altor 

reprezentanţe ale României în strainătate, mai puţin 

dobânda încasată în cont ( contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) 

din care:

10 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 11 0 0

- din alte surse de finanţare 12 0 0

5  

Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor 

diplomatice şi altor reprezentanţe ale României în 

străinătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15)din care:                             

13 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 14 0 0

- din alte surse de finanţare 15 0 0

6

Alte disponibilităţi provenite din finanţare bugetară (ct. 

770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 

5581+5591 +…etc*) şi în conturi de disponibil în lei şi în 

valută la instituţii de credit din ţară, mai puţin dobânda 

încasată în co

16 518.324 5.889

- din finanţare bugetară (ct. 770) 17 0 0

- din alte surse de finanţare 18 518.324 5.889

7 TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)         19 5.329.740 4.160.414

Teatrul Ioan Slavici Arad

1
Avansuri acordate furnizorilor                                             

(ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care:
1 4.125 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 02 0 0

- din alte surse de finanţare 03 4.125 0

2
Acreditive deschise la dispoziţia terţilor ( ct. 541)- TOTAL 

(rd.05+06) din care:
04 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 05 0 0

- din alte surse de finanţare 06 0 0

  3
Disponibilităţi la alţi rezidenţi, garanţii depuse la furnizori 

(ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:
07 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 08 0 0

- din alte surse de finanţare 09 0 0
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  4

Disponibilităţi ale misiunilor diplomatice şi ale altor 

reprezentanţe ale României în strainătate, mai puţin 

dobânda încasată în cont ( contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) 

din care:

10 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 11 0 0

- din alte surse de finanţare 12 0 0

5  

Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor 

diplomatice şi altor reprezentanţe ale României în 

străinătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15)din care:                             

13 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 14 0 0

- din alte surse de finanţare 15 0 0

6

Alte disponibilităţi provenite din finanţare bugetară (ct. 

770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 

5581+5591 +…etc*) şi în conturi de disponibil în lei şi în 

valută la instituţii de credit din ţară, mai puţin dobânda 

încasată în co

16 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 17 0 0

- din alte surse de finanţare 18 0 0

7 TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)         19 4.125 0

Municipiul Arad

1
Avansuri acordate furnizorilor                                             

(ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care:
1 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 02 0 0

- din alte surse de finanţare 03 0 0

2
Acreditive deschise la dispoziţia terţilor ( ct. 541)- TOTAL 

(rd.05+06) din care:
04 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 05 0 0

- din alte surse de finanţare 06

  3
Disponibilităţi la alţi rezidenţi, garanţii depuse la furnizori 

(ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:
07 6.559.847 6.559.855

- din finanţare bugetară (ct. 770) 08 0 0

- din alte surse de finanţare 09 6.559.847 6.559.855

  4

Disponibilităţi ale misiunilor diplomatice şi ale altor 

reprezentanţe ale României în strainătate, mai puţin 

dobânda încasată în cont ( contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) 

din care:

10 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 11 0 0

- din alte surse de finanţare 12 0 0
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5  

Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor 

diplomatice şi altor reprezentanţe ale României în 

străinătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:                             

13 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 14 0 0

- din alte surse de finanţare 15 0 0

6

Alte disponibilităţi provenite din finanţare bugetară (ct. 

770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 

5581+5591 +…etc*) şi în conturi de disponibil în lei şi în 

valută la instituţii de credit din ţară, mai puţin dobânda 

încasată în co

16 0 0

- din finanţare bugetară (ct. 770) 17 0 0

- din alte surse de finanţare 18 0 0

7 TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)         19 6.559.847 6.559.855

Notă:*) Alte conturi de disponibil în lei din trezorerie sau disponibil  în lei şi valută din instituţiile de credit, 

al căror sold provine din finanţarea bugetară (ct. 770).

Ordonator de credite, Sef Serviciul Buget,
GHEORGHE FALCÃ CLAUDIA GROZAVU
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