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JUDEŢUL TULCEA- CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
Adresa: Tulcea, Str. Păcii, nr. 20, cod poştal: 820033 
Telefon: 511960; Fax: 513071 
Cod fiscal: 4321607 
Cod CAEN: 8411 
Nr. III.1.1/ 6765/ 01.08.2011 

Note explicative 
privind întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi a politicii contabile elaborate la 

30.06.2011 
 
 Judeţul Tulcea- Consiliul Judeţean Tulcea a întocmit situaţiile financiare trimestriale la 
30.06.2011, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/ 1991 republicată, O.M.F. nr. 1917/ 
2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, 
modificat şi completat prin O.M.F. nr. 556/ 2006 şi conform prevederilor O.M.F. nr. 629/ 04.2009, 
O.M.F. nr. 59/ 2011 privind normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010 şi O.M.F. nr. 1865/ 2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, 
precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011. 

 Situaţia financiară prezentată cuprinde situaţia financiară proprie încheiată la data de 31 iunie 
2011, precum şi centralizarea situaţiilor financiare aparţinând celor 9 instituţii subordonate Judeţului 
Tulcea- Consiliului judeţean.  
 Situaţia financiară a fost întocmită în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziunile leului. 
 Ca reguli generale de recunoaştere a elementelor din situaţiile financiare, precizăm că instituţia a 
utilizat următoarele convenţii, principii şi reguli: 

a) Convenţia continuităţii activităţii, potrivit căreia activitatea generală a instituţiei se derulează 
pe o bază continuă, fără a exista intenţia sau necesitatea întreruperii activităţii. 

b) Convenţia contabilităţii de angajamente, potrivit căreia efectele tranzacţiilor şi ale altor 
evenimente sunt recunoscute (implicit sunt contabilizate şi raportate în situaţiile financiare) atunci când 
apar şi nu în momentul în care intervin fluxurile de trezorerie. 

În conducerea evidenţei contabile s-au respectat următoarele principii: 
• Principiul continuităţii activităţii, acesta presupunând faptul că instituţia îşi continuă în mod 

normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a 
activităţii. 

• Principiul permanenţei metodelor, acesta presupunând continuitatea aplicării aceloraşi reguli şi 
norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor de activ şi pasiv şi a 
rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. 

• Principiul prudenţei, în urma căruia a fost determinată valoarea oricărui element patrimonial. 
• Principiul independenţei exerciţiului- se iau în considerare toate veniturile şi cheltuielile 

corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ţine seama de data încasării 
sumelor sau a efectuării plăţilor. 

• Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv. În vederea stabilirii valorii 
totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ, s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element 
individual de activ sau de pasiv. 

Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere a exerciţiului financiar 2011 corespunde cu 
bilanţul de închidere al exerciţiului precedent – anul 2010.  

• Principiul necompensării, în urma căruia valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost 
compensate cu valori ale elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile şi cheltuielile. 

În ceea ce priveşte regulile de recunoaştere şi evaluare, instituţia utilizează următoarele politici 
specifice: 

• Recunoaşterea şi evaluarea activelor în situaţiile financiare este realizată în funcţie de utilitate; 
• Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor, realizat funcţie de creşterea de beneficii economice 

viitoare. 
S-au respectat regulile şi metodele contabile de evidenţă a operaţiunilor de capital, a 

imobilizărilor, stocurilor, evidenţa terţilor, a trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor. 
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Tratamente contabile utilizate: 
a) la intrarea în unitate bunurile sunt evaluate şi înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare 

(contabilă), astfel: 
- la cost de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros; 
- la cost de producţie – pentru bunurile produse în instituţie; 
- la valoarea justă – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit; 

b) la inventariere elementele de activ şi de pasiv sunt evaluate la valoarea de inventar, conform 
prevederilor O.M.F. nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.  

c) scăderea din gestiune a bunurilor la darea în consum sau la ieşirea din unitate se efectuează la 
valoarea contabilă (de intrare). 

d) elementele de activ şi de pasiv se evaluează şi sunt reflectate în situţiile financiare la valoarea 
contabilă. 

e) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt 
acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) sunt evaluate şi raportate utilizând cursul 
de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.  

 
Informaţii în completarea bilanţului şi anexelor 

I. Active necurente 
1. Active fixe necorporale 

 - sunt înregistrate şi prezentate în situaţiile financiare având la bază costul de achiziţie diminuat 
cu amortizările calculate şi înregistrate până la data de 30.06.2011; 

 - metoda de amortizare utilizată este cea liniară; 
 - valoarea netă la începutul anului era în sumă de 34.929 lei, iar la 30.06.2011 în sumă de 67.041 

lei. Astfel: 
-lei- 

Elemente de 
activ 

Valoare brută Amortizări 
Sold la 

01.01.2011 Creşteri Reduceri Sold la 
30.06.2011

Sold la 
01.01.2011 

Sold la 
30.06.2011

Programe 
informatice şi 
alte active fixe 
necorporale 

1.676.543 27.277 756 1.703.064 1.641.614 1.658.963

Active 
necorporale în 
curs de execuţie 

0 22.940 0 22.940 0 0

Total 1.676.543 50.217 756 1.726.004 1.641.614 1.658.963
 
 Rândul 03 din Bilanţ “Active fixe necorporale” 
 Sold iniţial (valoare netă contabilă) la 01.01.2011- 34.929 lei. 

Intrările 50.217 lei reprezintă : 
- 372 lei achiziţie program informatic Lex Expert (D.J.S.P. Tulcea); 
- 5.151 lei achiziţie program informatic şi salarizare (Centrul Cultural “Jean Bart” Tulcea); 
- 22.940 lei achiziţie sistem de management al calităţii ISO 9001:2008 achiziţionat de Consiliul 
Judeţean Tulcea în cadrul proiectului SMIS 5301 “Implementarea sistemului de management al 
calităţii SR EN ISO 9001:2008 la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea şi al unităţilor 
subordonate”; 
- 18.166 lei achiziţie licenţe programe informatice (Consiliul Judeţean Tulcea); 
- 3.588 lei achiziţie licenţe informatice (ICEM Tulcea). 

 Ieşirile de active fixe necorporale în sumă 18.105 lei reprezintă : 
- 756 lei casare program informatică; 
- 17.349 lei amortizări cumulate la 30 iunie 2011; 

 Sold final la 30.06.2011 (valoare contabilă netă) – 67.041 lei. 
 

2. Active fixe corporale cuprind: instalaţii tehnice, mjloace de transport, animale, mobilier, 
aparatura birotică şi alte active corporale, terenuri şi clădiri. 
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- sunt înregistrate şi prezentate în situaţiile financiare având la bază costul de achiziţie diminuat 
cu amortizările calculate şi înregistrate până la data de 30.06.2011; 
 - metoda de amortizare utilizată este cea liniară; 
 - valoarea netă la începutul anului era în sumă de 546.559.680 lei, iar la 30.06.2011 în sumă de 
596.220.163 lei. 

-lei- 

Elemente de activ 

Valoare brută Amortizări 

Sold la 
01.01.2011 Creşteri Reduceri Sold la 

30.06.2011 
Sold la 

01.01.2011 

Amortizari 
calculate 
an 2011 

Sold la 
30.06.2011 

0 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7=5+6 
Echipamente 
tehnologice 23.861.075 185.405 11 24.046.469 15.973.641 979.044 16.952.685 

Aparate şi instalaţii de 
măsurare, control şi 
reglare 

1.753.015 40.769 13.334 1.780.450 1.615.131 -271.337 1.343.794 

Mijloace de transport 11.800.173 27.438 50.688 11.776.923 3.799.394 377.884 4.177.278 
Mobilier, aparatura 
birotică şi alte active 
fixe corporale 

6.226.345 266.381 6.294 6.486.432 4.044.816 241.172 4.285.988 

Colecţii 1.074.272 185.337 0 1.259.609 0 0 0
Total Instalaţii 
tehnice, mijloace de 
transport, animale, 
mobilier, etc 

44.714.880 705.330 70.327 45.349.883 25.432.982 1.326.763 26.759.745 

Terenuri şi amenajări 
terenuri 81.954.480 2.389.946 886.149 83.458.277 0 0 0 

Construcţii 324.186.698 8.414.489 9.083.645 323.517.542 4.358.295 -582.282 3.776.013 
Active fixe în curs de 
execuţie 125.494.899 56.312.985 7.377.665 174.430.219 0 0 0 

Total Terenuri şi 
clădiri, investiţii în 
curs de execuţie 

531.636.077 67.117.420 17.347.459 581.406.038 4.358.295 -582.282 3.776.013 

Total general 576.350.957 67.822.750 17.417.786 626.755.921 29.751.277 744.481 30.535.758 
 
 Rândul 04 din Bilanţ “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale”: 
 Sold iniţial (valoare netă contabilă) la 01.01.2011= 19.281.898 lei 
 Intrările în sumă de 705.330 lei, reprezintă:  

a) 19.563 lei- intrare de autoturisme prin transfer de la instituţiile subordonate la Consiliul Judeţean 
Tulcea; 

b) 7.680 lei - intrare bunuri prin transfer de la Consiliul Judeţean la instituţiile subordonate (Centrul 
Cultural “Jean Bart” Tulcea); 

c) 156.841 lei- intrare bunuri prin transfer de la Ministerul Sănătăţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Tulcea; 

d) 3.875 lei- avans barieră electromagnetică acţionare telecomandă (Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Tulcea); 

e) 4.000 lei- avans autoturisme achiziţionate prin Programul Naţional de Înnoire a Parcului Auto 
(Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea); 

f) 24.997 lei- achiziţie sistem de supraveghere video la C.J.R.A.E. Tulcea; 
g) 54.936 lei – achiziţie bunuri pentru Biblioteca Judeţeană “Panait Cerna” Tulcea; 
h) 185.337 lei- creşterea colecţiei de grafică, arheologie şi colecţiei lemn metal aflate în patrimoniul 

I.C.E.M. Tulcea (din sponsorizări); 
i) 28.564- achiziţie dispozitiv electonic de compensare a energiei reactive la instalaţia electrică de la 

Centrul Eco-Turistic “Delta Dunării” Tulcea (ICEM Tulcea); 
j) 33.287 lei- achiziţie GPS georeferenţial (ICEM Tulcea); 
k) 20.772 lei- achiziţie aparatură birotică prin proiect finanţat prin fonduri externe nerambursabile 

Regiocult (ICEM Tulcea); 
l) 165.478 lei- achiziţie pauri Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea. 

Ieşirile în sumă de 1.397.090 lei reprezintă: 
a) 33.349 lei – transfer fără plată autoturisme; 
b) 13.334 lei- transfer bunuri către unităţile din subordine; 



 4

c) 2.925 lei- corecţie reevaluare active corporale (DGASPC Tulcea); 
d) 20.719 lei- casări active corporale (D.J.S.P.Tulcea); 
e) 1.326.763 lei- amortizare cumultată la 30.06.2011; 

Sold final (valoare netă contabilă) la 30.06.2011= 18.590.138 lei. 
 
 Rândul 05 din Bilanţ “Terenuri şi clădiri” 
 Sold iniţial (valoare netă contabilă) la 01.01.2011= 527.277.782 lei 
 Intrările în sumă de 67.117.420 lei, reprezintă:  

a) 2.244.107 lei- înregistrare terenuri în evidenţa I.C.E.M. Tulcea; 
b) 54.000 lei – intrare din donaţie a unui apartament; 
c) 145.839 lei- transfer teren din patrimoniul Spitalului Judeţean în cel al Consiliului Judetean 

Tulcea; 
d) 1.049.133 - transfer imobil din patrimoniul Spitalului Judeţean în cel al Consiliului Judetean 

Tulcea; 
e) 7.144.201 lei- recepţie la terminarea lucrărilor pentru o investiţie; 
f) 56.312.985 lei- realizări lucrări de investiţii în curs de execuţie şi nerecepţionate; 
g) 177.195 lei trecere construcţie din domeniul privat în domeniul public (DGASPC Tulcea); 
h) -10.040 lei corecţie înregistrare bunuri (Consiliul Judeţean Tulcea); 

 Ieşirile în sumă de 16.765.177 lei reprezintă: 
a) 790.625 lei- transfer fără plată terenuri către Consiliul Local Niculiţel, Cerna şi Babadag; 
b) 7.856.739 lei- transfer fără plată investiţii (alimentare cu apă) şi imobile către Consiliul Local 

Casimcea, Slava Cercheză, Valea Nucarilor, Babadag şi Administraţia Zonei Libere Sulina; 
c) 7.377.665 lei- recepţie la finalizarea unor lucrări în curs de execuţie; 
d) 94.463 lei- ieşire teren prin transfer fără plată între instituţii (ICEM Tulcea); 
e) 177.195 lei trecere construcţie din domeniul privat în domeniul public (DGASPC Tulcea); 
f) 578 lei- casare activ corporal (DJSP Tulcea); 
g) 1.061 lei- ieşire teren prin transfer fără plată între instituţii (Spitalul Judeţean Tulcea); 
h) 1.049.133 - transfer imobil din patrimoniul Spitalului Judeţean în cel al Consiliului Judetean 

Tulcea; 
i) -582.282 lei- stornare amortizare calculată (urmarea transferurilor fără plată); 

Sold final (valoare netă contabilă) la 30.06.2011= 577.630.025 lei. 
 Imobilizările corporale în curs de execuţie (investiţii în curs) la data de 01.01.2011 prezentau un 

sold în sumă de 125.494.899 lei. La data de 31 iunie 2011, soldul contului 231 “Active fixe corporale în 
curs de execuţie” este în valoare de 174.430.219 lei, iar situaţia obiectivelor de investiţii în curs de execuţie 
se prezenta, astfel: 

 Consiliul Judeţean Tulcea: 
Sistem informatic integrat 21.493,90 Lei
Expertiza sediu C.J. TULCEA + consolidare  19.087.951,27 Lei
Cota participare cota M (studii alim. apa Mila 29) 9.785,87 Lei
SF reabilitare DJ 222 Enisala Jurilovca 8.556.063,18 Lei
SF  DC 53 Isaccea Port Isaccea 31.016,20 Lei
SF DC 8 Braţ Sulina (Mm 19) 112.973,90 Lei
SF DC 9 Murighiol -Dunavatu De Jos 96.050,10 Lei
SF DC 222 Agighiol km 18+500 21.019,90 Lei
SF DC 12 Murighiol - Debarcader -Murighiol 74.016,50 Lei
SF şi proiectare – alimentare cu apă Somova, Ceamurlia de Jos, Ciucurova, 
Izvoarele, Horia, Slava Rusă, Zebil 207,90 Lei

Punerea in valoare a triunghiului manastirilor tulcene 35.922.990,14 Lei
Studiu fezabilitate gaze Tulcea 5.040,38 Lei
Drum Garliciu-Daeni tronson II 129.803,79 Lei
Consolidare sistem rutier DJ 222 Sarichioi Enisala 62.744,76 Lei
Reabilitare DJ 222 Tulcea- Sarichioi- Enisala 13.859.074,30 Lei
Pietruire DJ 229R Slava Rusă- Mânăstirea Uspenia 1.510.108,78 Lei



 5

Sediu unic jud. Aparare Civila in sediu D F P Tulcea  286.609,07 Lei
Studiu privind gestionarea deseurilor Tulcea 51.328.92 Lei
SF+PT studiu impact miniport Sf. Gheorghe 33.032.302,61 Lei
SF+PT studiu impact miniport Murighiol 385.091,03 Lei
SF+PT +studiu impact amenaj. plaja SF. Gheorghe 75,00 Lei
Lucrări racordare gaz metan Centru Militar Judeţean Tulcea 90.369,98 Lei
Consolidare pod canal Cardon drum C.A. Rosetti 996.178,93 Lei
SF+PT + Studiu impact Miniport Sarichioi 448.391,77 Lei
Sistem integrat pentru gestionarea deşeurilor în localităţile din Delta Dunării 8.755.004,51 Lei
Extindere- modernizare district Tulcea 95.909,98 Lei
Extindere- modernizare district Casimcea 34.746,45 Lei
SF+PT+Studiu impact Reţea comună de centre de informare turistică Tulcea- 
Constanţa 40.873,94 Lei

SF+PT+Studiu impact Foişoare de observare în Delta Dunării (Mila 23, 
Crişan, Maliuc, Letea, Dunavăţu de Jos) 106.412,42 Lei

Alimentare cu apă sat Rahmanu com. Casimcea (pr. Solel Boneh) 118.318,66 Lei
Studiu privind semnalizarea/ marcarea turistică a jud. Tulcea 231.115,49 Lei
Studiu de evaluare a potenţialului de dezvoltare a localităţilor din jud. Tulcea 179.194,36 Lei
Reabilitare DJ229 Niculiţel intersecţia Zebil km 0+000-44+480 (SF) 195.941,36 Lei
Restaurarea şi consolidare, amenajarea şi dotarea a două corpuri de clădire ale 
Muzeului de Artă Tulcea  28.321.069,14 Lei

Modernizare DJ 222A Nifon Luncaviţa km 16+000- 37+545 7.109.055,45 Lei 
Execuţie drum DJ229P Cetatea Arganum km 0+000-7+100 2.404.219,28 Lei 
Modernizare DJ229T Cetatea Noviodunum km 0+000-3+500 24.747,43 Lei 
Modernizare DJ229N Cetatea Heracleea km 0+000-2+000 1.440.408,41 Lei 
Execuţie drum DJ229H Cetatea Dinogeţia km 0+000-0+500 3.953,28 Lei 
Racord electric Centrul Rural pt. colectarea deşeurilor menajere şi reciclabile 
loc. Ostrov 26.660,88 Lei 

Racord electric execuţie alimentare cu energie electrică şi branşamente 
locuinţe zona strămutată Ostrov 4.641,33 Lei 

Alimentare cu gaze naturale imobil str. M. Vodă nr. 67 46.088,48 Lei 
Reparaţii capitale, reabilitarea şi modernizarea imobilului str. Gloriei nr 4 
pentru funcţionarea Centrului Naţional de Informare şi Promovarea 
Turismului 

89.300,40 Lei

Planul strategic pentru dezvoltarea turismului durabil in Delta Dunarii- raport 
de mediu 15.046,64 Lei

Reabilitare DJ 222A Horia – Hamcearca Nifon km 0+000 km 16+ 000 76.421,80 Lei
Reabilitare DJ 222E Sarighiol de Deal- Casimcea- Rahmanu DN 22A km 
0+000-28+027 105.786,13 Lei

Modernizare DJ 229C Mânăstirea Cocoş- Nifon (int DJ 222 A) km 10+680-
18+037 50.226,33 Lei

Reabilitare DJ 223 A Casmicea- Războieni int DJ 22B km 12+800-27+300 61.534,90 Lei
Reabilitare DJ 222L int DN22D- Carcaliu km 0+000- 5+300 41.185,90 Lei
Reabilitare DJ 22 Aeroport Tulcea km 0+000-1+438 13.619,07 Lei
Reabilitare DJ 223 A tronson IV Slava Rusă- Babadag km 39+800-47+400 41.150,20 Lei
Reabilitare DJ 222G Dăieni- Făgăraşu Nou int DN 22 A km 0+000- 16+500 76.421,80 Lei
Modernizare DJ 229 G int DN 22 (km 144+600, 44+600 Capaclia)- int DJ 
229 C (km 4+300) km 0+000-3+000 17.673,30 Lei

Reabilitare DJ 222 Două Cantoane- Beidaud- lim jud. Constanţa km 72+321- 
94+300 72.342,64 Lei

Reabilitare DJ 222B tronson I Ceamurlia de Sus- Topolog km 0+000- 26+300 99.411,77 Lei
Reabilitare DJ 222B tronson II Topolog- Traian- Cerna km 26+000- 57+178 118.747,71 Lei
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Reabilitare DJ 222C Murighiol- Iazurile- Agighiol km 36+332- 62+926 92.750,75 Lei
Reabilitare DJ 229 tronson II int Zebil- Sarichioi  40.900,55 Lei
Dezvoltarea serviciilor electronice către cetăţeni şi mediul de afaceri din jud. 
Tulcea 73.219,87 Lei

Consolidare şi modernizare corp de legătură sediul CJT 
(SF+PT+DE+Expertiză) 326.413,46 Lei

Studiu întocmirea hărţii de risc judeţul Tulcea 343.781,03 Lei
Plan judeţean de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Tulcea 15.489,70 Lei
Modernizare drum acces intravilan oraş Sulina la obiectivul de investiţii 
Amenajare Plajă Sulina 6.143.170,79 Lei

Decolmatare Canal Dunavăţ 566.437,40 Lei
Reabilitare şi modernizare imobil- conservare monument paleocreştin 
Niculiţel  76.474,22 Lei

Supraînălţare drum şi consolidare taluz stâng drum DC 1 Sireasa – localitatea 
Ceatalchioi km 8+000-11+000 1.681.432,08 Lei

Dezvoltarea serviciilor electronice către cetăţeni şi mediul de afaceri din 
judeţul Tulcea 277,88 Lei

Reabilitare imobil str. Gavrilov Corneliu nr. 152 8.680,00 Lei
Drum acces staţie transfer deşeuri Sfântul Gheorghe 14.952,20 Lei
Drum acces staţie transfer deşeuri Chilia Veche 25.785,67 Lei
TOTAL 174.217.683,42 Lei
 

 D.G.A.S.P.C. Tulcea: 74.622 Lei
Reabilitare, modernizare, dezvoltare C.R.N.N. Horia 65.484 Lei
Construcţie lift C.P. Cristian 5.000 Lei
Instalatie alimentare cu gaze naturale si modernizare C.E.T. D.G.A.S.P.C. 
Tulcea 4.138 Lei

 
 D.J.S.P. Tulcea : 48.761 Lei

Lucrări cadastrale pentru amenajari agricole şi piscicole 48.761 Lei
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea : 89.153

Lucrări de reparaţie, igienizare, tâmplărie Centrală termică 76.879 Lei
Lucrări achiziţie şi montare uşă automată U.P.U. 12.274 Lei
 
TOTAL general 174.430.219 Lei 

 
 
3. Activele financiare necurente peste 1 an la 30.06.2011 sunt în sumă de 611.832 lei şi cuprind 

participaţiile Consiliului Judeţean Tulcea la capitalul social al unor societăţi şi organisme non-profit. 
Precizăm că acţiunile deţinute nu sunt cotate la bursă, astfel: 

-   suma de 547.932 lei – acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare; 
-  suma de 63.900 lei – participaţii ale autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe 

acţiuni. 
Situaţia detaliată este prezentată în Anexa nr. 31 la Situaţia financiară.  
  

A. Active curente 
a) Stocurile – sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziţie. Pentru stocurile de natura 

obiectelor de inventar costul este determinat prin identificarea specifică a costurilor individuale. 
Pentru stocurile de natura materialelor, alimentelor, etc. înregistrarea se face pe baza valorii de 
intrare, iar la ieşire se aplică metoda FIFO. Contabilitatea stocurilor se ţine atât cantitativ, cât şi 
valoric, în condiţiile inventarului permanent. Soldul la începutul anului era în valoare de 13.967.859 
lei, iar la 30.06.2011 în sumă de 12.348.827 lei.  

 Structura stocurilor la data de 30.06.2011 se prezenta astfel: 
a) combustibili (cont 3022)- 167.688 lei; 
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b) materiale întreţinere (cont 3021)- 267.872 lei; 
c) materiale auxiliare (cont 3021) – 1.856 lei; 
d) materii prime (cont 301)- 1.521 lei; 
e) ambalaje (cont 3023) – 0 lei; 
f) piese de schimb (cont 3024)- 14.650 lei; 
g) furaje (cont 3026)- 354 lei; 
h) hrană (cont 3027)- 124.017 lei; 
i) alte materiale (cont 3028)- 555.106 lei; 
j) medicamente şi materiale sanitare (cont 3029)- 1.091.172 lei; 
k) obiecte de inventar în magazie (cont 3031)- 3.409.646 lei; 
l) obiecte de inventar în folosinţă (cont 3032)- 6.386.148 lei; 
m) materiale date spre prelucrare (cont 307)- 6.848 lei; 
n) reactivi (cont 309) – 3.977 lei; 
o) dezinfectanţi (cont 309) – 92.943 lei; 
p) produse finite (cont 345) – 4.872 lei; 
q) materii şi materiale aflate la terţi (cont 351) – 6.327 lei; 
r) animale şi păsări (cont 361)- 184.513 lei; 
s) mărfuri (cont 371)- 29.317 lei. 

 
 
II. Creanţele curente  

 Contabilitatea creanţelor se ţine sintetic, pe categorii de creanţe şi analitic, pe fiecare persoană 
fizică sau juridică în parte. Termenul de lichidare a creanţelor este mai mic de 12 luni.  
 La 30.06.2011, creanţele din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări în sumă de 
8.437.590 lei se referă la: 

a. creanţe în legătură cu personalul (imputaţii) (cont 4282) suma de 174 lei; 
b. avansuri acordate pentru realizarea investiţiilor (cont 232) suma de 2.941.730 lei; 
c. furnizori- debitori (cont 409) suma de 416 lei; 
d. sume de încasat din prestări de servicii realizate şi facturate (cont 411) în sumă de 72.650 lei; 
e. alţi debitori (cont 461)- 7.454 lei; 
f. clienţi din contractele încheiate cu C.J.A.S. Tulcea (cont 411) în sumă de 5.179.815 lei; 
g. clienţi pentru servicii medicale (cont 411) în sumă de 227.439 lei; 
h. clienţi chirii şi utilităţi (cont 411) în sumă de 7.912 lei. 

 
 Creanţele bugetare, la data de 30.06.2011, prezintă un sold de 2.039.159 lei, compus din: 

a) creanţe ale bugetului local din concesiuni teren – suma de 1.711.131 lei; 
b) creanţe ale bugetului local din diverse activităţi (chirii spaţii de locuit) – suma de 3.979 lei; 
c) creanţe ale bugetului local din debitori preluaţi de Consiliul Judeţean Tulcea prin Protocolul nr. 

6737/ 26.09.2005, urmare a desfiinţării Corpului Gardienilor Publici Tulcea - suma de 81.914  lei; 
d) debitori diverşi- suma de 69.743 lei; 
e) debitori din imputaţii (salarii rezidenţi)- suma de 107.486 lei; 
f) debitori din anii precedenţi – suma de 2.481 lei; 
g) creanţe ale angajatorilor pentru concedii medicale şi indemnizaţii – sumă de recuperat de la 

bugetul asigurărilor sociale de sănătate (concedii medicale plătite)  (cont 4317) - suma de 62.425 
lei. 
 

 Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget prezintă 
sold în sumă de 2.219.982 lei, reprezentând: 

- Suma de 16.391 lei (cont 4505.4)-  sume cheltuite în anul 2010 şi în anul 2011 dar pentru care, 
până la 30.06.2011, nu s-au întocmit cereri de rambursare pentru proiectul SMIS 5301 
“Implementarea sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001:2008 la nivelul 
Consiliului Judeţean Tulcea şi al unităţilor subordonate”. 

- Suma de 1.701.902 lei (cont 4505.4)- sume cheltuite în anul 2011 dar pentru care, până la 
30.06.2011, nu s-au întocmit cereri de rambursare pentru proiectul SMIS 3861 “Restaurarea şi 
reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din Municipiul Tulcea, incluse în circuitele turistice 
regionale”; 
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- Suma de 501.689 lei (cont 4505.4)- sume cheltuite în anul 2011 dar pentru care, până la 
30.06.2011, nu s-au întocmit cereri de rambursare pentru proiectul SMIS 1477 “Valorificarea 
turistică a mânâstirilor tulcene prin îmbunătăţirea infrastructurii de acces şi mediu”; 

  
 Împrumuturi pe termen scurt acordate în sumă de 194.257 lei reprezintă sume acordate din 
excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, la secţiunea de funcţionare. 
 
III. Conturi la trezorerie şi bănci: 
 Conturile la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie la 30.06.2011 prezintă un 
sold de 66.532.661 lei: 

a) avansuri de trezorerie acordate salariaţilor (cont 542) - suma de 13.756 lei; 
b) alte valori (bilete spectacol- 289.454 lei, programe şi publicaţii- 145.761 lei, timbre poştale- 5.984 

lei, bonuri valorice pentru carburanţi auto- 168.702 lei, bilete transport persoane cu handicap- 
1.300 lei, legitimaţii persoane cu handicap- 950 lei, alte valori (inclusiv vignete pentru acces pe 
drumuri judeţene) 14.191.359 lei (cont 532) – suma de 14.803.510 lei; 

c) disponibilităţi în lei în conturile deschise la Trezoreria Municipiului Tulcea şi în casieria 
instituţiilor – suma de 51.715.395 lei. Situaţia fluxurilor de trezorerie este prezentată în 
Formularul cod 03, anexă la Situaţia financiară: 

1. numerar în lei în casierie (cont contabil 5311) suma de 3.436 lei; 
2. disponibil în lei în contul 50.06 reprezentând sume în mandat şi depozit (cont contabil 

552) – 1.009.353 suma de  lei; 
3. disponibil în lei în contul 50.07 reprezentând sume din donaţii (cont contabil 550) – suma 

de  31.655 lei; 
4. disponibil în lei în contul 82.98.02 reprezentând sume din excedentul anilor precedenţi  

(cont contabil 5213) – suma de 7.565.859 lei; 
5. disponibil în lei în contul 50.04 reprezentând sume neutilizate de instituţiile finanţate din 

venituri proprii (cont contabil 562) – suma de 478.570 lei; 
6. disponibil în lei în conturile 50.10 reprezentând sume neutilizate de instituţiile finanţate 

din venituri proprii şi subvenţii (cont contabil 561) – suma de 417.720 lei; 
7. disponibil din tragere împrumut 50.81 (cont contabil 5161) – suma de 61 lei; 
8. excedent al bugetului local (cont contabil 5211) – suma de 39.628.880 lei; 
9. disponibil din sume de mandat în contul 50.79 (cont contabil 552) (dispobil din garanţii 

depozitate în numerar Legea 571/ 2003) – suma de 1.168 lei; 
10. disponibil din activitatea sanitară în contul 50.41 (cont contabil 560) – suma de 2.404.342 

lei;  
11. disponibil de la bugetul local în contul 50.47 (cont contabil 551) – suma de 40 lei; 
12. disponibil din ajutor comunitar pt furnizarea laptelui şi produselor lactate în instituţiile 

şcolare în contul 5002.36 (cont contabil 550) – suma de 174.311 lei. 
 În ceea ce priveşte finanţarea de la bugetul local, menţionăm că la finele trimestrului II 2011 
au fost efectuate plăţi nete de casă în sumă de 91.223.749 lei . 
 La finele trimestrului II 2011, pentru bugetul local, instituţia noastră a obţinut un excedent 
bugetar (venituri încasate – plăţi efectuate) în sumă de 39.628.880 lei.  
    

Conturile la bănci comerciale  la 30.06.2011 prezintă un sold de 820.080 lei. Situaţia 
fluxurilor de trezorerie pentru aceste conturi de disponibităţi este prezentată în Formularul cod 04, anexă 
la Situaţia financiară. Acest post bilanţier cuprinde: 

- disponibil din garanţii materiale constituite gestionarilor conform Legii nr. 22/ 1969 (cont 
contabil 550) – în sumă de 113.220 lei (conform anexei 14 b); 
- disponibil în lei şi valută la bănci comerciale pentru cheltuieli deplasare externă (cont contabil 

512) – suma de 21.625 lei; 
- disponibil în lei în sumă de 1.610 lei reprezentând fond cotizaţie sindicat 0,6% constituit de 

D.G.A.S.P.C. Tulcea în baza art. 103 din Contractul Colectiv de muncă la nivel naţional 
2007- 2013. 

- disponibil în lei în conturile deschise la B.C.R. Tulcea şi C.E.C. Tulcea pentru derularea 
fondurilor trase conform contractelor de credit (cont 550) – suma de 3.604 lei; 
- disponibil în cont escrow deschis la B.C.R. S.A. – suma de 442.101 lei; 
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- disponibil din fonduri externe nerambursabile (proiect derulat de ICEM Tulcea) – suma de 
237.920 lei. 

 
 IV. Cheltuieli în avans prezintă la 30.06.2011 un sold de 5.794 lei. Suma reprezintă plata 
abonamente anuale pentru presă an 2011. 
 

B. Datorii 
1. Datorii necurente 

Sume necurente de plată – suma de 4.709 lei ce reprezintă garanţii financiare depuse de 
concesionarii/ chiriaşii unor spaţii din Biblioteca Judeţeană “Panait Cerna” Tulcea. 

Împrumuturi pe termen lung 
În data de 12.06.2006 Consiliul Judeţean Tulcea a încheiat contractul de credit nr. 110/ 20377 

cu Banca Comerciala Romana Sucursala Tulcea în sumă de 12.000.000 lei. Urmarea acestui contract, 
funcţie de necesităţile de plată a investiţiilor în curs finanţate din fondurile din împrumutul intern, la data 
de 30.03.2011 suma de rambursat către B.C.R. Tulcea este de 8.100.000 lei. 

De asemenea, în data de 22.05.2008, instituţia noastră a mai încheiat un contract de credit nr. 1/ 
209 cu CEC Bank S.A. Bucureşti- Sucursala Tulcea. În baza contractului amintit, până la data de 
30.06.2011 suma de rambursat către CEC Bank SA este de 29.580.853 lei. 

Astfel, împrumuturile pe termen lung prezintă la data de 30.06.2011 un sold în sumă de 
37.680.853 lei. 

 
2. Datorii curente 

Contabilitatea datoriilor se ţine sintetic pe categorii de datorii şi analitic pe fiecare persoană 
juridică în parte. Termenul de exigibilitate este mai mic de 12 luni. 

Datoriile comerciale, avansuri şi alte decontări sunt în sumă de 16.069.461 lei şi reprezintă: 
a) datorii către furnizori de materiale, medicamente şi servicii (cont 401) – suma de 4.415.573 lei, din 

care furnizori aparţinând Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea suma de 3.990.599 lei; 
b) datorii către furnizori de active fixe (cont 404) – suma de 9.667.305 lei; 
c) datorii către furnizori-facturi nesosite (cont 408) – suma de 13.184 lei; 
d) creditori diverşi – sume utilizate pentru proiectul „Ecos- Ouverture” ce urmează a fi recuperate din 

fondurile aferente proiectului- 101 lei (cont 462); 
e) creditori diverşi (garanţii de participare la licitaţie) (cont 462) – suma de 693.288 lei; 
f) drepturi ordonanţate şi neridicate pentru persoane cu handicap, medicamente – suma de 273.442 

lei; 
g) decontări privind stocurile – suma de 38.424 lei; 
h) decontări între instituţii aparţinând Spitalului Judeţean Tulcea (cont 481) 371.870 lei din care: 

- active corporale ASP- MS- 344.851 lei; 
- stocuri ASP Tulcea- 27.019 lei 

i) creditori din garanţii terţi externi – suma de 92.979 lei (Spitalul Judeţean Tulcea); 
j) alţi creditori – 11.966 lei (Spitalul Judeţean Tulcea); 
k) creditor C.A.S. Tulcea- 116.270 lei (Spitalul Judeţean Tulcea); 
l) sume în curs de clarificare- 11.946 lei (Biblioteca Judeţeană “Panait Cerna”); 
m) decontări între instituţii- 363.113 lei. 

 
Suma plăţilor restante înregistrată la data de 30 iunie 2011 este de 1.373 mii lei, aparţinând 

integral Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, situaţia prezentându-se astfel: 
- plăţi restante sub 30 de zile – 702 mii lei (furnizori de medicamente- 505 mii lei, furnizori 

alimente- 81 mii lei şi furnizori servicii- 116 mii lei); 
- plăţi restante peste 30 de zile – până la 90 de zile – 370 mii lei (furnizori de medicamente- 205 

mii lei, materiale sanitare- 58 mii lei, reactivi 17 mii lei, furnizori alimente- 60 mii lei şi 
furnizori servicii- 30 mii lei); 

- plăţi restante peste 90 de zile – 301 mii lei (furnizori de medicamente- 301 mii lei); 
Pe categorii de furnizori, plăţile restante sunt după cum urmează: 
- furnizori de medicamente- 1.011 mii lei; 
- furnizori de materiale sanitare – 58 mii lei; 
- furnizori reactivi, dezinfectanţi- 27 mii lei; 
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- furnizori alimente- 141 mii lei; 
- furnizori servicii şi alte cheltuieli- 136 mii lei. 

Comparativ cu finele anului 2010, suma plăţilor restante datorate de Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Tulcea a scăzut până la sfârşitul trimestrului II 2011 cu 356 mii lei. Decontarea sumelor către furnizori s-
a realizat în ordinea scadenţei facturilor, iar din soldul de 1.729 mii lei plăţi restante la 31.12.2010, în 
cursul semestrului I 2011 s-a achitat integral suma restantă. Cu toate acestea, la 30.06.2011 există în 
continuare plăţi restante datorită neîncadrării în termenele de plată a facturilor de medicamente, materiale 
sanitare şi reactivi şi alimente scadente la plată. 

Neîncadrarea în termenele de plată se datorează faptului că din valoarea serviciilor medicale 
contractate pentru anul 2010 cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, pentru luna decembrie 2010 
suma repartizată a fost acoperitoare doar 50% pentru servicii medicale DRG (Diagnosis Related Groups) 
şi 5% pentru servicii medicale cronici. 

Mai mult, suma de 1.326 mii lei reprezintă servicii medicale realizate în luna decembrie 2010 
peste valoarea contractului cu C.A.S. Tulcea, sumă ce a fost primită în trimestrul I 2011, însă 
concomitent s-a diminuat finanţarea pentru trimestrul I 2011, finanţare şi aşa insuficientă pentru a 
acoperi în totalitate serviciile medicale necesare. 

 
Notă explicativă 

privind componenţa plăţilor restante la 30.06.2011 faţă de 01.01.2011 
 

Plăţi restante peste 30 de zile:  
- scădere de 377.961 lei reprezentând facturi plătite la diverşi furnizori de medicamente de către 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea. 

Plăţi restante peste 90 de zile: 
- scădere de 102.967 lei reprezentând facturi achitate din sumele primite de la Casa de Asigurări 

de Sănătate Tulcea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea.  

Plăţi restante peste 120 de zile: 
- scădere de 2.844 lei reprezentând facturi plătite la diverşi furnizori de medicamente de către 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea. 
 
Datoriile către bugete în valoare de 4.032.757 lei reprezintă : 

a) contribuţii la bugetul asigurărilor sociale (cont 431) – 1.493.177 lei; 
b) contribuţii la bugetul fondului de şomaj (cont 437) – 35.395 lei; 
c) impozit pe venit (cont 444) – 391.735 lei; 
d) Sume de transferat către consiliile locale pentru H.G. nr. 577/ 1997, înlăturare risc seismic locuinţe, 

planuri cadastrale şi planuri şi regulamente de urbanism- suma de 2.112.450 lei. 
 

Datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget în valoare 
de 19.322.740 lei reprezintă: 
- Suma de 57.116 lei- prefinanţare primită şi nejustificată în anul 2011 pentru proiectul SMIS 5301 

“Implementarea sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001:2008 la nivelul 
Consiliului Judeţean Tulcea şi al unităţilor subordonate”. 

- Suma de 4.245.245 lei- prefinanţare primită şi nejustificată în anul 2011 pentru proiectul SMIS 
3861 “Restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din Municipiul Tulcea, incluse în 
circuitele turistice regionale”; 

- Suma de 11.151.397 lei- prefinanţare primită şi nejustificată în anul 2011 pentru proiectul SMIS 
1477 “Valorificarea turistică a mânâstirilor tulcene prin îmbunătăţirea infrastructurii de acces şi 
mediu”; 

- Suma de 1.649.000- prefinanţare primită şi nejustificată în anul 2011 pentru proiectul SMIS 
14320 “Dezvoltarea serviciilor electronice către cetăţeni şi mediul de afaceri din judeţul Tulcea”; 

- Suma de 16.391 lei (cont 473.02)-  sume cheltuite în anul 2011 dar pentru care, până la 
31.03.2011, nu s-au întocmit cereri de rambursare pentru proiectul SMIS 5301 “Implementarea 
sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001:2008 la nivelul Consiliului Judeţean 
Tulcea şi al unităţilor subordonate”. 
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- Suma de 1.701.902 lei (cont 473.02)- sume cheltuite în anul 2011 dar pentru care, până la 
31.03.2011, nu s-au întocmit cereri de rambursare pentru proiectul SMIS 3861 “Restaurarea şi 
reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din Municipiul Tulcea, incluse în circuitele turistice 
regionale”;  

- Suma de 501.689 lei (cont 473.02)- sume cheltuite în anul 2011 dar pentru care, până la 
31.03.2011, nu s-au întocmit cereri de rambursare pentru proiectul SMIS 1477 “Valorificarea 
turistică a mânâstirilor tulcene prin îmbunătăţirea infrastructurii de acces şi mediu”; 

 
 Împrumuturi pe termen scurt – sume ce trebuie plătite în cursul anului curent în sumă de 
194.257 lei reprezintă sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 
temporare de casă, la secţiunea de funcţionare. 
 
3. Împrumuturi pe termen lung- sume ce trebuie plătite în cursul exerciţiului curent reprezintă rest 
plată pentru achiziţie autoutilitare în regim de leasing financiar în sumă de 251.058 lei (Direcţia 
Judeţeană Servicii Publice Tulcea). 
4. Salariile angajaţilor în sumă de 2.907.484 lei se referă la: 
- drepturile salariale aferente lunii iunie 2011, toate achitate în luna iulie 2011- suma de 2.788.128 lei. 
- salarii neridicate – suma de 6.136 lei; 
- garanţii materiale constituite gestionarilor în baza Legii nr. 22/ 1969 – suma de 113.220 lei. 
5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane în sumă de 1.929.792 lei reprezintă indemnizaţii 
persoane neinstituţionalizate aferente lunii iunie 2011. 
6. Veniturile în avans în sumă de 14.322.607 lei reprezintă: 
- contravaloare vignete pentru acces agabaritice pe drumurile judeţene- 14.190.873 lei; 
- contravaloare bilete de spectacol şi programe de sală existente în stoc la 30.06.2011- 131.734 lei. 

C. Capitaluri proprii  
Capitalurile unei instituţii cuprind: fondurile, rezervele din reevaluare, rezultatul reportat şi 

rezultatul patrimonial al exerciţiului. 
1. Rezervele, fondurile prezentau la 01.01.2011 un sold de 448.063.260 lei, iar la 30.06.2011 un sold de 
406.415.639 lei. Diferenţa reprezintă intrări/ ieşiri de active fixe ce aparţin domeniului public al unităţii 
administrativ- teritoriale, respectiv închiderea contului 131 “Fond de rulment”. 
2. Rezultatul reportat avea la 01.01.2011 un sold iniţial în sumă de 46.889.968 lei, iar la 30.06.2011 un 
sold final în valoare de 132.984.490 lei. 
3. Rezultatul patrimonial al exerciţiului   
 La finele trimestrului II 2011 s-a obţinut un excedent patrimonial în sumă de 53.381.539 lei.  
 Excedentul patrimonial în sumă de 53.381.539 lei a rezultat după cum urmează: 

a) rezultat patrimonial bugetul local (cod 02)- excedent în sumă de 51.414.016 lei; 
b) rezultat patrimonial bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii (cod 02)- excedent 

în sumă de 1.741.068 lei; 
c) rezultat patrimonial bugetul fondurilor nerambursabile (cod 02)- excedent în sumă de 226.455 lei; 

Urmarea celor prezentate rezultă că instituţia, pentru bugetul local, a obţinut un rezultat patrimonial/ 
economic, respectiv un excedent patrimonial (venituri constatate – cheltuieli efective) în sumă de 
51.414.016 lei şi un excedent al bugetului local (venituri încasate – plăţi efectuate) în sumă de 
39.628.880 lei. De menţionat este faptul că, în conformitate cu precizările primite de la Ministerul 
Finanţelor Publice, suma de 927 lei reprezentând dobânzi colectate în contul de disponibil din fondul de 
rument (cont 50.39) lei a fost înregistrate în contul 766 “Venituri din dobânzi”, cont pe care l-am închis 
prin creditarea contului 131 “Fondul de rulment”. 

 
     Alte informaţii- indicatori economico- financiari 

a) Lichiditatea curentă= Active curente/ Datorii curente = 92.598.350/ 59.030.156 = 1,57; 
b)  Lichiditate imediată (test acid) = (Active curente – Stocuri)/ Datorii curente = (92.598.350- 

12.348.827)/ 59.030.156 = 1,36; 
c) Indicatori de risc:  

  Grad de îndatorare = Capital împrumutat/ Capital propriu x 100 = (37.680.853+251.058)/ 
592.781.668) x100 = 6,40%; 
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  Având în vedere faptul că limita privind gradul de îndatorare al administraţiilor publice locale 
este de maxim 30% din veniturile proprii, în cazul Consiliului Judeţean Tulcea acest indicator este mult 
sub limita maximă admisă. 

  
Notă explicativă privind fondurile externe post- aderare 

 
În anul 2010 instituţia noastră a derulat un proiecte finanţate din fonduri structurale, 

respectiv proiectele SMIS 5301 “Implementarea sistemului de management al calităţii SR EN ISO 
9001:2008 la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea şi al unităţilor subordonate”, SMIS 3861 
“Restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din Municipiul Tulcea, incluse în circuitele 
turistice regionale” şi SMIS 1477 “Valorificarea turistică a mânâstirilor tulcene prin îmbunătăţirea 
infrastructurii de acces şi mediu”.  Prefinanţarea şi rambursările aferente s-au derulat prin conturile 
de venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului local. 

 În anul 2011, prefinanţările neutilizate sunt transferate din contul 82.98.02  “Excedentul 
anilor precedenţi” (cont 5213). 

 
 PREŞEDINTE,                                                      DIRECTOR  EXECUTIV, 
Arh. Tarhon Victor                                                  ec.Caraman Sirma   
             
   


