
E X T R A S U L 

situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute, 

potrivit legii, ca fiind de utilitate publică 

Județul TIMIS 

Entitate AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA VEST 

Adresa: localitatea TIMISOARA, str.PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA nr.5  

telefon 0256-491981, codul poștal 300054 

Numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor – nr.122/1999 modificata prin 

nr.43/26.04.2005 

Numărul și data înscrierii în Registrul federațiilor - 

Actul normativ, nr., dată, de recunoaștere a utilității publice: L315/2004 

Codul de înregistrare fiscală 11354496 

Indicatorii din situațiile financiare anuale depuse pentru anul : 2020 

I. Indicatorii din bilanț (în lei): 

A. Active imobilizate 9759880 lei 

B. Active circulante 27123932 lei 

C. Cheltuieli în avans 0 lei 

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an  1825840 lei 

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 23660710 lei 

F. Total active minus datorii curente 33420590 lei 

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 0 lei 

H. Provizioane 0 lei 

I. Venituri în avans 1637382 lei 

J. Capitaluri proprii 33420590 lei 

Total capitaluri 33420590 lei 

II. Indicatorii din contul rezultatului exercițiului (în lei): 

— Venituri din activitățile fără scop patrimonial,  

din care: 23850053 lei 

— Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru 

venituri 0 lei 

— Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial,  

din care: 23120926 lei 

— Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și din subvenții 

pentru venituri 0 lei 



— Excedent din activitățile fără scop patrimonial 729127 lei 

— Deficit din activitățile fără scop patrimonial 0 lei 

— Venituri din activitățile cu destinație specială 0 lei 

— Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială 0 lei 

— Excedent din activitățile cu destinație specială 0 lei 

— Deficit din activitățile cu destinație specială 0 lei 

— Venituri din activitățile economice 0 lei 

— Cheltuieli privind activitățile economice 0 lei 

— Excedent din activitățile economice 0 lei 

— Deficit din activitățile economice 0 lei 

— Venituri totale 23850053 lei 

— Cheltuieli totale 23120926 lei 

— Excedent 729127 lei 

— Deficit 0 lei 

III. Activități desfășurate: 

— Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN 9499 

Efectivul de personal în anul 2020 a fost de 153 persoane 

— Economică sau financiară, cod clasă CAEN 9499 

Efectivul de personal în 2020 a fost 0 persoane 

-Durata efectivă de funcționare în anul 2020  (în luni) 12 luni 

 

 

Sorin MAXIM                                 Mihaela PIRTEA 

Director general ADR Vest                                 Director DEACF 
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