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CLUJ-NAPOCA *305001* Nr. _____________ / ______

DENUMIREA ASOCIAŢIEI

SEDIUL (ADRESA DE 
CORESPONDENŢĂ)

NR/DATA ÎNCHEIERII 
JUDECĂTOREŞTI

CODUL DE IDENTIFICARE 
FISCALĂ

CONT BANCAR

BANCA

SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV
la data de _________________

Partea I

 

Partea a II-a

N
r
cr
t

Elemente de 
ACTIV

Valori 
(lei)

N
r
cr
t

Elemente de 
PASIV

Valori 
(lei)

1. Sold în casã 1. Sold fond de rulment

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

3. Sume neachitate de proprietarii 

din asociaţie pentru lista de platã

curentã

3. Sold fond sume speciale

4. Restanţe existente la data 

întocmirii acestei situaţii

4. Soldul altor fonduri legal 

stabilite (de penalizãri, de 

cheltuieli administrative, de 

recuperãri debite etc)

5. Debitori, alţii decât membrii  

asociaţiei

5. Furnizori pentru facturi 

neachitate (utilitãţi, servicii, 
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livrãri, prestaţii, lucrãri etc)

6. Actele de platã pe luna în curs, 

nerepartizate proprietarilor 

(facturi de apã, gaze, energie 

electricã sau termicã, de reparaţii

neprevãzute, state de salarii, 

indemnizaţii, premii etc)

6. Creditori diverşi

7. Acte de plãţi pentru cheltuielile 

aferente fondurilor de reparaţii, 

speciale, de penalizãri care nu au

fost încã scãzute din fondurile 

respective

7.

8. TOTAL partea I (ACTIV) 8. TOTAL partea a II-a 
(PASIV)

PREŞEDINTE CENZOR ADMINISTRATOR

Asociaţiile  de  proprietari  care  opteazã  pentru  conducerea  contabilitãţii  în  partidã  simplã  vor  depune  la

compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale

situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, întocmitã potrivit ordinului ministrului economiei şi finanţelor,

pânã la data de 1 martie pentru situaţia existentã la 31 decembrie şi pânã la data de 1 septembrie pentru situaţia

existentã la 30 iunie. Asociaţiile de proprietari care opteazã pentru conducerea contabilitãţii în partidã dublã

vor depune bilanţ contabil, conform prevederilor legale (HG 1588/2007, art.21 alin.3). 
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