
Registre specifice asociatiilor de proprietari sunt:
 
a. Liste de plata – se intocmesc de catre administrator sau contabil si stabilesc impartirea costurilor 
asociatiei conform criteriilor stabilite in legea 230/2007, aplicata conform hotararii numarul 1588/2007,
astfel incat totalul cheltuielilor asociatiei pentru luna afisata sa fie egal cu totalul cotelor ce urmeaza a 
fi achitate de catre proprietari.
 
b. Registrul de casa model 14-4-7A A4 – se completeaza de catre casier sau de catre administrator. In 
acest registru se trec toate operatiunile care modifica soldul casei: incasari, plati, avansuri spre 
decontare, decontare avansuri etc., iar la fiecare sfarsit de zi se calculeaza soldul de casa.
 
c. Registrul jurnal model 14-1-1/A – se completeaza de catre administrator cu toate operatiunile care 
se fac in asociatia de proprietari (incasari, plati, primire facturi, inregistrare salarii, plata salarii, 
inregistrare taxe salariati, plata taxe salariati, inchidere de luna etc.).
 
d. Registrul fondului de rulment model 14-6-25/A – se completeaza de catre administrator cu toate 
operatiunile care afecteaza valoarea cu care fiecare apartament a contribuit la fondul de rulment 
(incasare fond de rulment, returnare fond de rulment). 
 
e. Registrul fondului de reparatii model 14-6-25/A – se completeaza de catre administrator cu toate 
operatiunile care afecteaza valoarea efectiva a fondului de reparatii a fiecarui apartament (incasare fond
reparatii, plati din fondul de reparatii). 
 
f. Registrul pentru evidenta sumelor speciale 14-6-25/C – se întocmeste într-un exemplar de catre 
administratorul asociatiei de proprietari, prin alocarea, pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor 
pagini necesare completarii pentru un an de zile.
 
g. Registrul pentru evidenta fondului de penalizari 14-6-25/D – se întocmeste într-un exemplar de 
catre administratorul asociatiei de proprietari, prin alocarea, pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai 
multor pagini necesare completarii pentru un an de zile.
 
h. Situatia elemenelor de activ si pasiv – se intocmeste de catre administrator sau contabil si se 
depune semestrial la compartimentele specializate in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari
din cadrul consiliilor locale. 
 
Optional se pot intocmi si:
 
a. Fise de apartament – se intocmeste cate o fisa pentru fiecare apartament, cu toate toate operatiunile 
care afecteaza soldul apartamentelor (ex.: afisare lista de plata – cote de intretinere, afisare lista de plata
– fond de rulment, incasare, returnare fond de rulment etc.). Aceste fise sunt foarte utile in cazul in care
e nevoie sa li se arate proprietarilor din ce se compun restantele lor, in cazul in care aceste restante sunt 
compuse din mai multe luni.
 
b. Fise furnizori – se intocmeste cate o fisa pentru fiecare furnizor, cu toate operatiunile care afecteaza
soldul furnizorului (emitere factura, plata factura). Aceste fise arata o situatie clara si defalcata a 
restantelor la furnizori.
 
Toate aceste documente le gasiti prezentate si explicate in amanunt in ghidul Documente Utile pentru 
Asociatiile de Proprietari.


