
Arierate aferente
FEN postaderare
ale u.a.t. si inst.

pub. subordonate
cu exceptia celor
finantate integral

din venituri proprii

Arierate aferente
FEN preaderare

(sursa 08)
ale u.a.t. si inst.

pub. subordonate
cu exceptia celor
finantate integral

din venituri proprii

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

Nr.
rd.

Explicatie

Anexa 30b.2
(anexa 3 la normele metodologice)

la data de : 30/06/19

Total
arierate

Arierate aferente
programelor nat.
ale u.a.t. si inst.

pub. subordonate
cu exceptia celor
finantate integral

din venituri proprii

Total arierate
ale institutiilor

publice
finantate
integral

din venituri
proprii

Sume care 
fac obiectul
art.1 alin.(1) 

din OUG. Nr.3/2013

FEN

0 1 2 3 4 5 6=1-2-3-4-5

 1 Sold la finele lunii  ianuarie 2013, din care:  X 

1.1 - sold la finele lunii ianuarie 2013, mai putin arieratele aflate în litigiu

 2 Sold la finele perioadei, din care:  X 

2.2 - sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate în litigiu

 3 % diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2.2/rd1.1) X                             X                            X                            X

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod40 - pentru total plati restante

  Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2

**) Rd.3 se completeaza pt. indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,

 Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2
 Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2
Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40, pentru randul 2

arierate  din economie,alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%.

MACOVEI ANAMARIAKIS  JOSIF

Conducatorul compart. financiar-contabilOrdonator principal de credite
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