
anexa 30b

II. Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 31.08.2018

 - lei - 

total**)
din care: 

arierate ***)
total

din care: 
arierate 

total 
din care: 
arierate

total 
din care: 
arierate 

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

1 sold la finele lunii precedente
0 0 0 0 0 0 0 0

2 sold la finele perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0

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

x x x x x x x

 *) Se completează cu următoarele coduri:
 40 - pentru total plăţi restante;

 42 - pentru plăţi restante din bugetele locale (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

 46 - pentru plăţi restante din credite externe (secţiune dezvoltare);

 47 - pentru plăţi restante din credite interne (secţiune dezvoltare);

 48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

 54-  pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii

    **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

    ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

    ****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

    *****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, de 
subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58  "Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar  2014- 2020" cu excepţia celor de la sursa 08/D.

ExplicaţieNr. rd.

Plăţi restante 
Plăţi restante aferente 
programelor naţionale

Plăţi restante aferente 
fondurilor externe 
nerambursabile 

postaderare*****)

Plăţi restante aferente 
fondurilor externe 

nerambursabile preaderare 
(sursa 08/D)

 51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii  (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

 53 -  pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);


