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Anexa nr. 5 
 

 

RAPORTUL 

 COMISIEI DE CENZORI  

privind verificarea și certificarea bilanțului contabil pentru anul 2020 

și activitatea financiar-contabilă în perioada 01.01 - 30.04.2021 

 

 În conformitate cu legislația în vigoare, Comisia de Cenzori a Asociaţia 

Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. 

Hârjeu” a procedat la verificarea în vederea certificării conturilor, soldurilor și a 

situațiilor financiare anuale întocmite, constatându-se următoarele: 

• Evidența contabilă a Asociației a fost ținută la zi pe baza documentelor 

justificative aprobate de președinte; 

• Activitatea anului 2020, reflectată în actualul bilanț contabil, s-a încheiat cu 

un excedent de 15.343,66 lei;  

• Veniturile Asociației pe anul 2020 în valoare de 24.447 lei, au rezultat din 

cotizații și taxe de înscriere  (3.475 lei), sponsorizări și donații de la membrii 

asociației (4.097 lei), sponsorizări reprezentând 2 – 3,5% din impozitul pe salarii și 

pensii (15.425 lei), dobânzi bancare (1.130 lei) și alte venituri (320 lei);  

• Cheltuielile Asociației pe anul 2020 în valoare de 9.103 lei au fost mai mici 

cu 1.597 lei față de prevederile bugetare (10.070 lei).  

• Nu s-au achitat drepturi bănești care să creeze obligații față de bugetele de 

stat, de asigurări sociale și de sănătate;  

• Se recomandă, ca toate cheltuielile să fie planificate și angajate după 

prezentarea notelor justificative din care să rezulte necesitatea, oportunitatea și 

economicitatea acestora, indiferent de cuantumul cheltuielii; 

• La sfârșitul anului 2020, Asociația dispune de 65.959,67 lei din care: 

5.097,47 lei în contul curent, 59.654,76 lei în depozite clasice și 1.807,44 lei numerar 

în casă;  

• În urma verificărilor făcute, rezultă faptul ca la nivelul Asociației: 

- s-au respectat prevederile legale cu privire la conducerea contabilității și 

întocmirea documentelor justificative; 

- au fost respectate corelațiile bilanțiere impuse de normele actuale cu 

privire la întocmirea situațiilor financiare, precum și cele referitoare la 

închiderea exercițiului financiar contabil; 
        

 

•  Se recomandă: 

- toate cheltuielile să fie în continuare minuțios planificate și angajate după 

prezentarea notelor justificative din care să rezulte necesitatea, oportunitatea și 

economicitatea acestora, indiferent de cuantumul cheltuielii; 

- în contul curent să se mențină permanent o suma de rezervă, care să poată 

fi folosită în cazuri urgente; 

-  începând cu acest an, având în vedere situația financiară pozitivă a 

Asociația, să fie decontate cheltuielile de transport și cazare, iar după caz și 
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acordarea de stimulente membrilor din evidență, în raport cu prestațiile aparte 

ale acestora. 

 

  În concluzie, pe baza constatărilor făcute, Comisia de Cenzori certifică 

fără rezerve bilanțul contabil încheiat pentru anul 2020.  
 

        Președintele Comisiei de Cenzori                                   Membri 

  

        Colonel (rtr.)                                                            Colonel (rtr.)    

                            Băncilă Gigi                                                             Răduj Vasile 

                                                                                           

                                                                                                               

         

  
 
 


