


























VERIFICARE:22 SUBUNITĂŢI

SITUATIA CENTRALIZATA 
a arieratelor bugetului general al unitatii 

administrativ - teritoriale 
la data de 31.03.2020 — VERIFICARE:22 SUBUNITĂŢI

ANEXA30BI (lei)
FEN

Nr.
Rd. Explicaţie Total arierate

Arierate aferente 
programelor 

naţionale ale u.a.t. 
sl Instituţiilor 

publice 
subordonate, cu 
excepţia celor 

finanţate integral

Arierate aferente 
fondurilor externe 

nerambursabile 
postaderare ale 

u.a.t. si instituţiilor 
publice 

subordonate, cu 
excepţia celor 

finanţate integral 
din venituri proprii

Arierate aferente 
fondurilor externe 

nerambursabile 
preaderare(sursaOS) 

ale u.a.t. si 
instituţiilor publice 
subordonate, cu 

excepţia celor 
finanţate integral

Total arierate ale 
instituţiilor publice 
finanţate integral 

din venituri proprii

Sume care fac 
obiectul art.49 alin. 

(13/2) din Legea 
nr.273/2006

1 2 3 4 5 6=1-2-3-4-5
1 Sold la finele lunii precedente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Sold la finele perioadei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 % diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Col.1 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40
Col.2 = col. 2.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.2.1 din Anexa 30 b, partea II. cod.51
Col.3 = col. 3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51
Col.4 = col. 4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51
Col.5 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51
*) Se completează ca anexa pentru anexa 30 b. cod 40 - pentru total plaţi restante
**) Rd.3 se completează pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finanţele publice 
locale, cu modificările sl completările ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 8 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducătorul ̂ stltutlei,

J l

Conducător compartiment financiar contabil,
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