
Cod 27    - lei-

A B 10=11+12+13+
14+15+16

11 12 13 14 15 16 17=3+4-10 18 19 20 21=18+19-20 22=17-21-23-24 23=17-21-22-24 24=17-21-22-23

ACTIVE FIXE NECORPORALE 01 x x x x x x x x x x x x x

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000) 02  
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct 
2050000) 03
Alte active fixe necorporale  (ct.2080100, 2080200) 04 277419 4582 4582 272837

TOTAL (rd. 02+03+04) 05 277419 4582 4582 272837

ACTIVE FIXE CORPORALE 06 x x x x x x x x x x x x x

Amenajări la terenuri (ct.2110200) 07

Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: 08 1353655 201818 17121 218939 1098049 36667
  - drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi 
tunele  (ct.2120101) 09

  - drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102) 10

  - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, 
pasarele şi viaducte şi tunele (2120201) 11

  - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi 
rutiere; viaducte (ct. 2120301) 12

  - tunele (ct.2120401) 13

  - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi 

autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501) 14

  - canale pentru navigaţie (ct. 2120601) 15

  - alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din care: 16
1353655 201818 17121 218939 1098049 36667

                - locuințe ANL 16.1
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii  (ct.2130100, 
2130200, 2130300, 2130400) 17

242334 242334 2869102 2147287 216375 235411 2128251 414675 326176

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000) 18

6249 6249 981842 582893 92942 13173 662662 319180

TOTAL (rd. 07+08+17+18) 19 248583 248583 5204599 2931998 326438 248584 3009852 1831904 362843

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) 20 248583 248583 5482018 2931998 331020 248584 3014434 2104741 362843

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creşterile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

                                                

        Conducătorul instituţiei,

Denumirea activelor fixe
Nr. 

rând alte căi Sold la 
începutul 

anului

Conducătorul compartimentului         
financiar contabil,

Creşteri Reduceri
Sold la sfârşitul 

anului

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situaţia în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizaţi. Aceeaşi valoare se completează şi pe coloana 
20 "Reduceri".
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