Asociaţia Oraşelor din România

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI
Cu privire la verificarea situației economico-financiare
a Asociației Orașelor din România
la data de 31.12.2021
Comisia de Cenzori a fost desemnată și validată de Adunarea Generală a
Asociației Orațelor din România prin Hotararea nr.16/26.11.2020.
Comisia de Cenzori este formată din:
1. Gheorghe Grigore, Primar Oraș Găești
- Președinte
2. Trăistaru Daniel, Primar Oraș Bolintin Vale
- Membru
3. Popa Sorin Nicolae, Primar Oraș Comarnic
- Membru
Membrii comisiei am procedat la auditarea activității financiare a Asociației
Orașelor din România la 31.12.2021, în baza actelor normative care reglementează
activitatea asociațiilor ca organizații cu scop nelucrativ și a comisiilor de cenzori
legal desemnate în cadrul acestora:
 Constituția României art.37 alin.(1) –dreptul asociațiilor non-profit la
liberă asociere;
 Ordonanța Guvernului nr.26/2002 care stă la baza înființării și
funcționării asociațiilor non-profit;
 OMFP nr. 3103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea
reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial;
 Prevederile Statutului de organizare și funcționare a Asociației
Orașelor din România;
 Legea nr.82/1991 a contabilității, cu modificările ulterioare;
 H.G. nr.704/1993 prin care s-au aprobat Normele Metodologice de
aplicare a Legii nr.82/1991;
 Legea nr.571/2003 Codul Fiscal, cu modificările ulterioare.
Noi, membrii comisiei de cenzori am procedat la verificările necesare
conform normelor legale mai sus mentionate, constatându-se că A.O.R. a fost legal
înființată ca asociație non-profit, este înregistrată ca persoană juridică fără scop
lucrativ, ai cărei membri au convenit să pună în comun, în mod statornic,
contribuția lor materială, cunoștințele și activitatea lor, pentru satisfacerea unui
scop nepatrimonial în acord cu interesele generale ale colectivității.

Din analiza și verificarea evidențelor financiar contabile ale A.O.R., rezultă că:
- balanțele de verificare sunt întocmite prin prelucrarea corectă a datelor din
conturile sintetice și analitice și reflectă realitatea economică a asociației;
- documentele contabile îndeplinesc condițiile legale și au fost înregistrate
conform normelor contabile și legislației în domeniu;
- bilanțul contabil a fost întocmit în baza balanței de verificare a conturilor
sintetice;
- contul de profit și pierdere a fost întocmit în baza datelor din contabilitate;
- Registrul-jurnal este întocmit în conformitate cu prevederile capitolului III
din Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr.82/1991 republicată;
- Registrul inventar este întocmit pe baza datelor cuprinse în listele de
inventariere și a proceselor verbale de inventariere.
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