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1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA FILIALEI JUDEȚENE
OLT a A.Co.R. ÎN ANUL 2018

Filiala Județeană Olt a Asociației Comunelor din România a fost înființată în anul 2017,
prin încheierea nr. 1977/2017 emisă de Judecătoria Slatina din județul Olt.

în decursul anului 2018, Filiala Județeană Olt A.Co.R. a continuat să depună eforturi în

vederea atingerii principalelor obiective stabilite, printre care:
a) Armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economicosociale echilibrate a acestora;
b) Promovarea formelor de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în

oricare dintre domeniile: administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional;
c) Organizarea pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate, în baza unui acord

de cooperare cu comunele din județul Olt, activități stabilite prin lege ca atribuții ale

autorităților administrației publice locale în diverse domenii, cum ar fi: auditul public intern,
urbanismul, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construcții, serviciilor

publice comunitare locale de evidență a persoanei, controlul privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață, poliția locală, fără a se limita la acestea;

d) Participarea împreună cu alte structuri asociative la realizarea de sarcini de interes

comun, specifice comunelor;
e) realizarea de acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes pentru comunele din
județul Olt sau pentru o parte dintre acestea;

f) inițiază organizarea și susține funcționarea corpurilor profesionale ale Asociației la
nivelul județului.
La finalul anului 2018, Filiala Județeană Olt a Asociației Comunelor din România era
formată dintr-un număr de 81 de comune din județul Olt și 66 de comune ( 63 din județul Olt

și 3 din județul Vâlcea), membre în acordul de cooperare privind activitatea de audit public
intern desfășurată în sistem de cooperare, din totalul de 104 comune existente la nivelul

județului Olt.

în ceea ce privește activitățile în cooperare desfășurate la nivelul Filialei Județene Olt a
Asociației Comunelor din România în decursul anului 2018, situația a fost următoarea:
- un număr de 64 de comune au exercitat funcția de audit public intern în sistem de

cooperare prin intermediul direcției de audit public intern din cadrul Filialei Județene Olt a
Asociației Comunelor din România.
Page 3 of 8

La finalul anului 2018, Filiala Județeană Olt a A.Co.R. avea un număr total de 11
angajați, dintre care:

- 10 angajați la nivelul Direcției de Audit Public Intern - un (1) post de director DAPI și

9 auditori interni, din care unul s-a aflat și se află în Concediul de Creștere Copil.
- 1 post de contabil în cadrul compartimentului contabilitate - resurse umane.

Direcția de audit public intern este constituită la nivelul Filialei Județene Olt a A.Co.R.,

începând cu a doua parte a anului 2017, conform Deciziei nr.1/08.08.2017 a Președintelui

Filialei Județene Olt a Asociației Comunelor din România.
în decursul anului 2018 au fost desfășurate un număr de 122 misiuni de audit public
intern pentru comunele semnatare ale acordului de cooperare pentru exercitarea în comun a
funcției de audit public intern în sistem de cooperare.

2. ASPECTE FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA FILIALEI JUDEȚENE
OLT a A.Co.R. ÎN ANUL 2018
Din punct de vedere financiar - contabil, situația Filialei Județene Olt a Asociației
Comunelor din România pentru anul 2018, se prezintă astfel:

Tabel nr. 1 Activul bilanțier

ACTIV
1. Imobilizări necorporale
2. Imobilizări corporale
3. Imobilizări financiare
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
4. Stocuri
5. Creanțe
6. Investiții pe termen scurt
7. Casa și conturi la bănci
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
8. Cheltuieli înregistrate în avans
TOTAL ACTIV

31.12.2018
0
0
0

0
1.666,00
64.500,00
0
266.073,00

332.239,00
0

332.239,00
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Tabel nr. 2 Pasivul bilanțier
PASIV
1. Capital subscris vărsat
2. Rezerve din reevaluare
3. Rezerve
4. Rezultatul reportat
5. Rezultatul exercițiului
6. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de
până la un an
7. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai
mare de un an
8. Venituri înregistrate în avans
TOTAL DATORII
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
TOTAL PASIV

31.12.2018
200,00
0
0
-119.828,00
404.564,00

47.303,00

0
0
47.303,00

284.936,00
332.039,00

în ce privește deficitul rezultat pentru anul 2017 în sumă de -119.828,00 lei, acesta a
fost recuperat din rezultatul - excedentul - anului 2018 în sumă de 404.564,00 lei.
Se menționează faptul că, rezultatul aferent anului 2018 a înregistrat valoarea de

404.564,00 lei, mai mult cu suma de 271.000,00 lei prin transferul veniturilor înregistrate în

avans în contul 472 la contul de venituri 7334 - „Venituri din cotizații membri A.Co.R Olt”.
Veniturile înregistrate în avans au fost contabilizate din sumele transferate la data
încetării activității de audit pe fosta Asociație a Comunelor din Județul Olt și reluării activității
prin înființarea Filialei Județene Olt a A.Co.R. în anul 2017.

Situația cheltuielilor și veniturile aferente activității desfășurate de Filiala Județeană Olt

a Asociației Comunelor din România în cursul anului financiar 2018 se prezintă după cum

urmează:

Tabel nr. 3 Situația veniturilor pe anul 2018
Nr.
Crt
1
2
3
4
5

Venituri

Audit

Venituri din cotizații
Venituri din contribuții A.Co.R.
Alte venituri fara scop lucrativ
Alte venituri din exploatare
Venituri din subvenții de exploatare

Valoare
Generale Consolidata

975.400,00
11.160,00
0
0
0

Total

986.560,00

0
0
0
0
0

0

975.400,00
11.160,00
0
0
0

986.560,00

Valoarea totală a facturilor emise pentru activitatea de audit public intern în sistem de

cooperare efectuată la UAT-urile partenere semnatare a acordului de cooperare, pentru

perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, a fost în valoare totală de 704.400,00 lei, iar diferența de
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271.000,00 înregistrată pe venituri reprezintă suma transferată din contul 472 - „Venituri

înregistrate în avans”.

Tabel nr. 4 Situația cheltuielilor pe anul 2018

Nr.
Crt
1

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16

Cheltuieli

Audit

Cheltuieli privind combustibilii
0
Cheltuieli
privind
alte
material
1.729,00
consumabile
Cheltuieli privind obiectele de inventar
1.022,00
Cheltuieli privind energia și apa
0
Cheltuieli cu redevențele, locațiile și
840,00
chiriile
Cheltuieli cu colaboratorii
0
Cheltuieli
privind
comisioanele
și
0
onorariile
Cheltuieli de protocol,
reclame și
0
publicitate
Cheltuieli deplasări
34.605,00
Cheltuieli privind poșta-telecom, internet
404,00
Cheltuieli privind comisioane bancare
0
Cheltuieli privind prestarea serviciilor
0
diverse
Cheltuieli cu alte impozite și taxe
0
Cheltuieli cu salariile
461.352,00
Cheltuieli cu contribuții salarii
9.929,71
Alte cheltuieli de exploatare
0

-

Total

Valoare
Generale
0

Consolidata
0

0

1.729,00

0
0

1.022,00
0

0

840,00

0

0

0

0

25.795,00

25.795,00

0
0
265,00

34.605,00
404,00
265,00

2.583,00

2.583,00

195,00
42.324,00
952,29
0

195,00
503.676,00
10.882,00
0
581.996,00

-

După cum putem observa, pe perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, conform tabelului

nr. 3, veniturile facturate totale au fost în valoare de 704.400,00 lei, la care s-au adăugat
veniturile înregistrate din contribuții A.Co.R. în sumă totală de 11.160,00 lei și veniturile
rezultate din transferul contului 472 - „Venituri înregistrate în avans” în sumă de 271.000,00

lei, iar cheltuielile totale efectuate pe aceasta perioadă, conform tabelului nr. 4, au fost în

valoare totală de 581.996,00 lei, rezultând un excedent la sfârșit de an 2018, de 404.564,00
lei.

Din excedentul obținut pe anul 2018, s-a recuperat deficitul reportat rezultat pe anul
2017 în suma de -119.828,00 lei astfel, la 31.12.2018, Capitalurile Proprii ale Filialei

Județene Olt a Asociației Comunelor din România fiind de 284.936,00 lei.

Printre factorii care au dus la înregistrarea excedentului pe anul 2018, se numără și
reducerea numărului de angajați de la un număr total de 14 angajați la 01.01.2018, la un
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număr de 13 angajați la data de 15.05.2018, la un număr de 12 angajați cu data de

21.05.2018, iar cu data de 25.11.2018, numărul total al persoanelor angajate rămase este de
11 persoane, acest indicator ducând la reducerea cheltuielilor cu personalul înregistrate pe
perioada anului 2018, acestea având și ponderea cea mai importantă în totalul cheltuielilor

efectuate de către Filiala Județeană Olt a Asociației Comunelor din România, respectiv

88,48%.
Sintetizând asupra celor prezentate mai sus, la 31.12.2018, indicatorii economicofinanciari înregistrați de către Filiala Județeană Olt a Asociației Comunelor din România sunt
favorabili, fapt ce a dus la recuperarea deficitului rezultat în anul precedent în suma de -

119.828,00 lei, entitatea neavând probleme în ceea ce privește achitarea cheltuielilor cu
salariile personalului, cât și a celorlalte cheltuieli ocazionate de activitatea curentă.

3. CONCLUZII
în ceea ce privește auditul public intern exercitat în sistem de cooperare, s-a
constatat faptul că această activitate ajută entitățile publice locale partenere să mențină un

sistem de control intern

managerial corespunzător, evaluând eficiența și eficacitatea și

asigurând îmbunătățirea acestuia prin implementarea recomandărilor formulate de auditorii

interni cu ocazia efectuării msiunilor de audit public intern. De asemenea, activitățile în
sistem de cooperare desfășurate de comunele membre adaugă plus valoare în activitatea

desfășurată la nivel local, deoarece se pune la dispoziția unității administrativ - teritoriale

personal calificat pentru diversele domenii de activitate menționate anterior, aceasta fiind o

soluție la problema blocării posturilor din sistemul public si a salarizării deficitare a acestora.

Pentru anul 2019, Filiala Județeană Olt a A.Co.R. își propune creșterea numărului de
comune semnatare ale acordurilor de cooperare pentru desfășurarea de activități în sistem
de cooperare, cu precădere pentru activitatea de audit public intern, în așa fel încât peste 80

din comunele din județ să exercite funcția de audit public intern în sistem de cooperare prin
intermediul

Direcției

de Audit

Public

Intern

din

cadrul

Filialei,

datorită

contribuției

semnificative a acestei activități în ceea ce privește îmbunătățirea proceselor de la nivelul

entității publice și implicit realizarea obiectivelor acesteia.

Având în vedere complexitatea legislației ce vizează domeniul administrației publice
locale și numărul ridicat de modificări ce i se aduc, organizarea de cursuri de formare

profesională atât la nivelul Direcției de Audit Public Intern cât și la nivelul celorlalte activități
desfășurate prin intermediul acordurilor de cooperare reprezintă un alt obiectiv pentru anul

2019, îmbunătățind astfel nivelul de cunoștințe al persoanelor angajate în cadrul Filialei
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Județene Olt a A.Co.R. și în cadrul unităților administrativ teritoriale din județul Olt.

Ne dorim ca, pe viitor, activitatea Filialei Județene Olt a A.Co.R. să cuprindă și alte

sfere de activitate pentru a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă unitățile
administrativ - teritoriale, în vederea creșterii nivelului de eficiență și eficacitate și

îmbunătățirii activității acestora.

întocmit

Prenume Nume

Funcția

Contact

Data

Lucian-Florin
GRIGORE

Contabil

0764803066
grigorelucianflorin@gmail.com

29.01.2019
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