
  

POLITICI CONTABILE ŞI NOTE EXPLICATIVE 

LA SITUAŢIILE FINANCIARE ALE 

PRIMARIEI ZABRANI  

ÎNTOCMITE LA DATA DE  31.12.2018 
 

 
 

 Documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului şi a execuţiei bugetului de 

venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2018 îl  reprezintă situaţiile financiare. 
 

 

Bilant contabil 

 

 

 Imobilizările corporale şi necorporale sunt înregistrate în bilanţ la cost  istoric minus 

amortizarea cumulată. 

 Activele fixe necorporale evidenţiate in contul 208 „Alte active fixe necorporale” sunt in 

suma de 251.253  lei 

 Valoarea mijloacelor fixe evidentiate in conturile de active fixe corporale sunt: 

-ct. 211- terenuri: 10.723.289 lei 

-ct. 212- constructii: 38.687.382 lei 

-ct. 213- in suma de 496.026  lei 

-ct. 214- in suma de 52.860 lei 

-ct. 231- investitii in curs 1455526 lei 

-ct. 260- titluri de participare 6.360 lei 

 

 Stocurile Primariei ZABRANI  la data de 31.12.2018 sunt în sumă de 706.749  lei şi 

cuprind  materiale de natura obiectelor de inventar si consumabile.. 

 Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie. 

 Costurile stocurilor de materii şi materiale se recunosc în momentul consumului acestora. 

 Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaşte în momentul scoaterii din 

folosinţă. 

 

 Creanţe 

 

 Creanţele Primariei ZABRANI sunt in suma de  1.730.272  lei si  reprezintă  creante ale 

bugetului local (cont 464 si 461) . 

 

 Datorii   

 

 Datoriile Primariei ZABRANI inregistrate la data de 31.12.2018  sunt in suma de 4.338.891 

lei  si reprezinta:  imprumuturi pe termen lung (ct. 162), salariile si contribuţiile aferente(ct 

421+427+431+437), datorii fata de furnizori (ct 401+404) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rezultatul patrimonial  

 

 

 La data de 31.12.2018  Rezultatul patrimonial al exerciţiului  prezintă excedent   în valoare 

de 1.638.979lei, calculat astfel: 

 

• Total venituri operaţionale   8.223.967 lei  

• Total cheltuieli operaţionale 6.615.151  lei  

Rezultatul din activitatea operaţionala este de 1.611.252  lei. 

 

• Cheltuieli financiare  36.141  lei 

• Rezultat financiar este deficit 36.141  lei 

 

 

• Venituri extraordinare  1.638.979  lei 

• Rezultat extraordinar este un excedent 1.638.979  lei 

 

• Rezultatul patrimonial al exerciţiului   este  1.638.979  lei          

 

 

 

 Codul 24 reprezinta creante de incasat din impozite si taxe locale contul 464. 

 

 Codul 33 reprezinta: -disponibil al bugetului  la 31.12.2018,; 

 

Codul 35 reprezinta soldul contului 550 pentru 1120 lei –garantia gestonarilor. 

 Codul 60 reprezinta datorii fata de furnizori pentru bunuri si servicii precum si din 

activitatea de investitii si datorii fata de personal si bugete. 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situaţiile financiare ale Primariei ZABRANI  au fost întocmite în conformitate cu Planul de 

conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

insti-tuţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 şi cu alte acte normative 

printre care enumerăm: 

 - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; 

 - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 556/2006 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul 

de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1917/2005. 

 - Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2007 

  - alte reglementări legale specifice activităţii desfăsurate. 

Situaţiile financiare la 31.03.2013 sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor 

sintetice. 

 Nu există litigii semnificative care ar putea periclita în viitor desfăsurarea în condiţii 

normale a activităţii instituţiei. 

 

Principii, politici si metode contabile 
 

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat în conformitate cu 

urmatoarele principii contabile: 

1. Principiul continuităţii activităţii: s-a ţinut cont de faptul ca instituţia îsi va continua în mod 

normal functionarea în viitorul previzibil; 

2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind 

evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor 

patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile. 

3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data 

închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile  previzibile si pierderile 

potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent 

de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar; 

4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate 

veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor; 

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate 

elementele de activ si pasiv . 

6. Principiul intangibilităţii: bilanţul de deschidere corespunde cu cel de închidere; 

7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri si cheltuieli, ori între active 

si pasive, altele decât cele permise de lege. 

Politici contabile semnificative: Situaţiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei; 

Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a 

mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de rezultat patrimonial  la data 

efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost 

capitalizate si amortizate pe perioada rămasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achi-

zitie). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieşit). Conturile de 

creanţe si datorii,sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.  

 

 CONDUCATORUL INSTITUTIEI    CONTABIL 

 


