
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 
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Solicitări de clarificări și răspunsuri 

- selecție de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 3 – 

 

 

Întrebarea nr. 20: Unul dintre documentele pe care trebuie sa le atasam la dosar este "Dovada 

depunerii situatiei financiare pentru anul precedent la organul fiscal competent - Bilant contabil 

pe anul anterior competent (cu dovada valabilitatii depunerii documentatiei - recipisa fara erori 

eliberata de ANAF), in copie certificata conform cu originalul". Contabilitatea ne-a anuntat ca 

aceste situatii se depun pana la sfarsitul lunii aprilie, astfel nu vom putea atasa un astfel de 

document. Va rog sa ne indrumati ce este de facut in aceasta situatie. 

Răspunsul nr. 20: Potrivit Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 85/2022 privind principalele 

aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile 

anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi 

pentru reglementarea unor aspecte contabile, în anul 2022 (pentru anul fiscal 2021), termenul 

pentru depunerea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop 

patrimonial (entitățile prevăzute la art.1 alin. 1-3 din Legea contabilității nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare) este de 120 de zile de la data încheierii 

exercițiului financiar. 

 

Astfel, legiuitorul nu impune o dată fixă de depunere a situației financiare pentru anul fiscal 

2021, persoanele juridice fără scop patrimonial putând îndeplini această obligație oricând în 

interiorul termenului de 120 de zile de la data încheierii exercițiului financiar. 

Atragem atenția asupra faptului că dovada depunerii situației financiare anuale reprezintă o 

condiție de eligibilitate a solicitantului, așa cum este prevăzut în Ghidul Solicitantului, aprobat 

prin H.C.L. Sector 3 nr. 64/30.03.2020, art. 19, lit. b). 

 


