
 
PRIMĂRIA  LĂCUSTENI 
JUDEȚUL VÂLCEA 
NR. 2380  DIN 04-10-2021 

 
CATRE 

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE VALCEA 
 

 
 
       Prin prezenta vă înaintăm alăturat situația situația lunară a plățiilor restante, pe 
hârtie și în format electronic, pentru luna septembrie 2021. 
 
 
 
 
          PRIMAR                                                                                   CONTABIL 
BOCȘARU COSMIN                                                               MATEI ILIE CRISTIAN 
 
 
 
 
 
COMUNA LĂCUSTENI 
JUDEȚUL VÂLCEA 
Nr. 2379  Din: 04.10.2021  
 
 
 

RAPORT PLĂȚI RESTANTE 
 
 

 
-Furnizori suma totală de: 130.880 lei din care: 
Terra Solution- suma de 29.750 lei reprezentând studii fezabilitate si documentație 
tehnică pentru obiectivul extindere retea apa si canalizare. 
Rionvil – suma de 101.130 reprezentând studii fezabilitate si documentație tehnică pentru 
obiectivul modernizare si asfaltare drumuricumunale. 
 
 
 
 
 
       PRIMAR         CONTABIL 
BOCSARU COSMIN                               MATEI ILIE CRISTIAN 
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PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care: 300 130,880.00 130,880.00
2
0
2
1

-peste 30 de zile 312 130,880.00 130,880.00
2
0
2
1

Plati restante catre furnizori, creditori din  operatii  comerciale 
(ct.4040100,  ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) 
din care:

310 130,880.00 130,880.00
2
0
2
1

-peste 30 de zile 302 130,880.00 130,880.00
2
0
2
1

-peste 30 de zile 03 130,880.00 130,880.00
2
0
2
1

PLATI RESTANTE - TOTAL din care: 01 130,880.00 130,880.00
2
0
2
1

Sold la finele perioadei

Denumirea indicatorilor Numar 
rand

Sol la 
inceputul 

anului

TOTAL aferent 
sumelor 

angajate cu 
prevederi 
bugetare

Din care:

Cod 40

Plati restante - Total

 la data de 30-09-2021

Anexa 30bRomania

Judetul Vâlcea

COMUNA LACUSTENI

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar - contabil
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PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care: 300 130,880.00 130,880.00
2
0
2
1

-peste 30 de zile 312 130,880.00 130,880.00
2
0
2
1

Plati restante catre furnizori, creditori din  operatii  comerciale 
(ct.4040100,  ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) 
din care:

310 130,880.00 130,880.00
2
0
2
1

-peste 30 de zile 302 130,880.00 130,880.00
2
0
2
1

-peste 30 de zile 03 130,880.00 130,880.00
2
0
2
1

PLATI RESTANTE - TOTAL din care: 01 130,880.00 130,880.00
2
0
2
1

Sold la finele perioadei

Denumirea indicatorilor Numar 
rand

Sol la 
inceputul 

anului

TOTAL aferent 
sumelor 

angajate cu 
prevederi 
bugetare

Din care:

Cod 42

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)

 la data de 30-09-2021

Anexa 30bRomania

Judetul Vâlcea

COMUNA LACUSTENI

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar - contabil
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-lei-Cod 73

2 sold la finele 
perioadei

130,880.00

1 sold la finele 
lunii precedente

3

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

x x x x x x x x

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

Plati restante aferente Plati restante aferente

arierate ***) arierate arierate arierate

Nr. Explicatie Plati restante programelor nationale nerambursabile nerambursabile preaderare

Plati restante aferente fondurilor externe fondurilor externe

total **) din care: total din care: total din care: total din care:
rd. postaderare *****) (sursa 08)

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:



40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local; 

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare); 

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune 
functionare, sectiune dezvoltare); 

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

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

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din 
venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total

 la data de 30-09-2021

Anexa 30b IIRomania

Judetul Vâlcea

COMUNA LACUSTENI

Conducatorul institutiei Conducatorul 
compartimentului financiar - 

contabil
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-lei-Cod 74

2 sold la finele 
perioadei

130,880.00

1 sold la finele 
lunii precedente

3

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

x x x x x x x x

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

Plati restante aferente Plati restante aferente

arierate ***) arierate arierate arierate

Nr. Explicatie Plati restante programelor nationale nerambursabile nerambursabile preaderare

Plati restante aferente fondurilor externe fondurilor externe

total **) din care: total din care: total din care: total din care:
rd. postaderare *****) (sursa 08)

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:



40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local; 

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare); 

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune 
functionare, sectiune dezvoltare); 

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

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

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din 
venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale  (Sursa A)

 la data de 30-09-2021

Anexa 30b IIRomania

Judetul Vâlcea

COMUNA LACUSTENI

Conducatorul institutiei Conducatorul 
compartimentului financiar - 

contabil
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