PRIMĂRIA
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
N
r
cr
t

Elemente de
ACTIV

Partea a II-a
Valori
(lei)

N
r
cr
t

Elemente de
PASIV

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,

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3

Valori
(lei)

*305001*

Timp estimativ de completare: 15 minute
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului ClujNapoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu
protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.
În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana
vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.
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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)

□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail:
______________________________________________________________
□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de e-mail
□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Cluj-Napoca să comunice orice informații, date
personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus
□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul
adresei greșite de e-mail, Municipiul Cluj-Napoca nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru

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
nr. 3103/2017, Anexa 2, semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de
proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, în
conformitate cu prevederile art. 66 lit. n) din Legea nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
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