
 

 

        

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 9 din 09.07.2020 
privind aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2019 și a 
proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020 

 

Adunarea generală a A.D.I. „ECONEAMȚ”, 

Ținând cont de prevederile art. 21 alin. (2) lit. b) și ale art. 24 alin. (2) lit. a) din Ordonanța nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații precum și de prevederile 16 alin. (2) lit. c) și art. 24 

alin. (2) lit. a) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 

Luând act de prezentarea situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2019 și a proiectului 

bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;  

În temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ 

HOTĂRĂȘTE 

Art 1. Se aprobă situațiile financiare ale Asociației pentru anul 2019 așa cum au fost 

prezentate Adunării Generale în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

Art 2. Se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECONEAMȚ” pentru anul 2020, în conformitate cu Anexa 2 care face 

parte din prezenta hotărâre; 

Art 3. Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, prin intermediul 

aparatului tehnic al Asociației, va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor 

membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, autorităților și 

persoanelor interesate. 

 

Președinte A.D.I. ECONEAMȚ, 

 Adrian DIACONU 

Vizat Consilier Juridic, 

Stelian Mitrea 

 

 

 



Anexa 1 la Hotărârea nr. 9  
din 09.07.2020 

 

RAPORT PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ 

a A.D.I. „ECONEAMȚ” 

2019 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, cu sediul în Str. Alexandru cel Bun, nr. 

27, Județul Neamț, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (Judecătoria Piatra 

Neamț) sub nr. 5685/279/10.10.2008, având cod unic de înregistrare 24822890 a desfășurat 

în anul 2019 activități ale organizațiilor profesionale, realizând următorii indicatori : 

- venituri totale    -    748410 lei; 

- cheltuieli totale   -    741903 lei; 

- excedent net    -        6507 lei. 

Excedentul contabil înregistrat, în sumă de 6506,85 lei, se propune a fi repartizat pe 

următoarele destinații: 

- rezerve legale      - 0 lei; 

- acoperirea pierderii contabile   - 0 lei; 

- dividende      - 0 lei; 

- alte rezerve      - 0 lei; 

- sume nerepartizate la data prezentei  - 6506,85  lei. 

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor 

contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3103/2017 pentru aprobarea reglementărilor 

contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, ale OMFP 3781/2019 privind 

principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a 

raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului 

Finanțelor Publice.  

Bilanțul contabil al Asociației, anexele la acesta și balanța de verificare împreună cu toate 

actele contabile sunt disponibile la sediul Asociației. 

În Anexa A la prezentul Raport a fost inclus Raportul auditorului autorizat iar în Anexa B puteți 

regăsi raportul cenzorilor.  

Propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este înscrisă în Anexa 2 la 

Hotărârea nr. 9 din 09.07.2020. 

PREȘEDINTE, 

ADRIAN DIACONU 

 

 



Anexa 2 la Hotărârea nr. 9  
din 09.07.2020 

 
PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 

NR.  
CRT. 

DENUMIRE INDICATOR SUMA (LEI) 

1 I. VENITURI TOTALE 1593004 

2 Venituri din cotizații aferente anului curent 737549 

3 Venituri din contribuțiile membrilor 47600 

4 Venituri nerealizate 124674 

5 Venituri din dobânzi 10000 

6 Venituri din donații și sponsorizări 0 

7 Venituri din amenzi și penalități 0 

8 Excedent din anii precedenți 461631 

9 Servicii de informare și educare a populatiei1) 94000 

10 Servicii de raportare, monitorizare și validare2) 117550 

11 II. CHELTUIELI TOTALE 1065450 

12 a) Cheltuieli de personal 668285 

13 Salarii personal angajat* 570000 

14 Alte cheltuieli salariale 82285 

15 Contribuții personal angajat 16000 

16 Cheltuieli cu colaboratorii/comisia de cenzori 0 

17 b) Cheltuieli curente 397165 

18 Combustibil 17000 

9 Materiale consumabile 5000 

20 Obiecte de inventar 17000 

21 Cheltuieli cu utilitățile, întreținerea și reparațiile 10000 

22 Cheltuieli cu prime de asigurări, taxe înscriere mașini 4000 

23 Cheltuieli cu chirii 10000 

24 Cheltuieli cofinanțare proiecte 20000 

25 Imobilizări corporale, mijloace de transport 17000 

26 Deplasări 30000 

27 Cheltuieli poștale, telecomunicații 8000 

28 Comisioane bancare 2300 

29 Alte cheltuieli neprevăzute 30000 

30 Cheltuieli cu servicii prestate de terți 97600 

31 Cheltuieli de informare și educare a populației 94000 

32 Cheltuieli curente privind activitatea economica 35265 

33 Sold excedentar 527554 

1), 2) conform contract nr. 150/ 2020 încheiat cu Greenpoint Management SA, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare a deșeurilor de ambalaje provenite din deșeuri muni-
cipale, conform Legii nr. 249/2015 și OUG 196/2005. 

 


