
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI                                                        C.I.F. ____________________ 

ARAD, STR. _____________________________________ NR. _______ BL. _______ SC. _______ 
 

SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV 

LA _________________________ 

Partea I                                                                                                                            Partea a II-a 

CORELAŢIE: TOTAL PARTEA I = TOTAL PARTEA a II-a 
 

          PREŞEDINTE                                    CENZOR                                 ADMINISTRATOR 

____________________          ____________________          ____________________ 
         (numele şi semnătura)                                       (numele şi semnătura)                                        (numele şi semnătura) 
 

 

 

 

 

                                                                

 NOTĂ DE INFORMARE 

Completarea și semnarea prezentului formular reprezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar, pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal, furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse. 

Vă facem cunoscut  faptul că Primăria Municipiului Arad prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului 
European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei 

justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr.679/2016 printr-o cerere scrisă, 

semnată și datată, depusă la sediul instituției. 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                            (cod 14-6-30/d, cf. Ordin M.F.P. nr. 3103/2017) 

Nr. 

crt. 
Elemente de activ 

Valori 

 (lei) 

Nr. 

crt. 
Elemente de pasiv 

Valori 

 (lei) 

1. Sold în casă  1. Sold fond de rulment  

2. Sold conturi la bănci  2. Sold fond de reparaţii 

 

 

 

 

 

3. Sume neachitate de 

proprietarii din asociaţie 

pentru lista de plată 

curentă 

 3. Sold fond sume speciale  

4 Restanţe existente la data 

întocmirii acestei situaţii 

 4. Soldul altor fonduri legal 

stabilite (de penalizări, de 

cheltuieli administrative, 

de recuperări debite etc.) 

 

5. Debitori, alţii decât 

membrii asociaţiei 

 5. Furnizori pentru facturi 

neachitate (utilităţi, 

servicii, livrări, prestaţii, 

lucrări etc.) 

 

6. Actele de plată pe luna în 

curs, nerepartizate 

proprietarilor (facturi de 

apă, gaze, energie electrică 

sau termică, de reparaţii 

neprevăzute, state de 

salarii, indemnizaţii, 

premii etc.) 

 6. Creditori diverşi  

7. Acte de plăţi pentru 

cheltuieli aferente 

fondurilor de reparaţii, 

speciale, de penalizări care 

nu au fost încă scăzute din 

fondurile respective 

    

              TOTAL PARTEA I            TOTAL PARTEA a II-a                      


