
 __________________________________________________ 

Model întocmit de Serviciul Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Arad

P R O C E S   V E R B A L MODEL 

D E   P R E D A R E – P R I M I R E 

ÎNCHEIAT ASTĂZI, ____________________ 

Subsemnatul ______________________________ (CNP ____________________ ), domiciliat în 

________________________________________, posesor al BI/CI seria _____ nr. ____________, în 

calitate de predător şi fost administrator al asociaţiei de proprietari, menţionată în continuare, şi

subsemnatul ______________________________ (CNP ____________________ ), domiciliat

în ________________________________________, posesor al BI/CI seria _____ 

nr. ____________, în calitate de primitor şi administrator în funcţie al aceleiaşi asociaţii de 

proprietari, am procedat la predarea-primirea gestiunii finaciar-contabile la Asoc. Prop. Mun. Arad 

Str. ______________________________ Nr. _______, Bl. _______, Sc. _______, după cum urmează: 

Rd. Elemente de activ Valori (lei) Rd. Elemente de pasiv Valori (lei) 

1. Sold în casă 1. Sold fond de rulment 

2. Sold conturi la bănci 2. Sold fond de reparaţii 

3. 

Sume neachitate de 

proprietarii din asociaţie 

pentru lista de plată curentă 

3. Sold fond sume speciale 

4. 
Restanţe existente la data 

întocmirii acestei situaţii 
4. 

Soldul altor fonduri legal 

stabilite 

5. 
Debitori, alţii decât membrii 

asociaţiei 
5. 

Furnizori pentru facturi 

neachitate 

6. 

Actele de plată pe luna în 

curs, nerepartizate 

proprietarilor 

6. Creditori diverşi 

7. 

Acte de plăţi pentru 

cheltuieli aferente fondurilor 

de reparaţii, speciale, de 

penalizări care nu au fost 

încă scăzute din fondurile 

respective 
Cod Înregistrare Fiscală |_______________| 

De asemenea, s-au predat şi următoarele active necirculante şi bunuri, aflate în patrimoniul asociaţiei: 

Rd. 
D e n u m i r e 

Activ necirculant (ex.: Dulap) / Bun mobil (ex.: Registru Jurnal) 

Valoare de inventar 

Cod (ex.: 14-1-1/A) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Prezentul proces verbal s-a încheiat în Mun. Arad, la sediul asociaţiei de proprietari, în 3 (trei) 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru asociaţie. 

Semnătură predător ____________________  Semnătură primitor ____________________ 

Nume cenzor __________________________  Semnătură cenzor ____________________ 
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