RAPORT EXPLICATIV
privind situatia financiara a Registrului Urbanistilor din Romania
la data de 31 12 2014

Activitatea Registrului Urbanistilor din Romania ,institutie publica finantata
integral din

venituri proprii s-a desfasurat

sub directa responsabilitate a

Consiliului Superior al Registrului , comisiei de cenzori revenindu-i sarcina de a
verifica conformitatea conturilor trimestriale anuale cu normele contabile si cu
reglementarile legale in vigoare.
La intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale s-au aplicat
prevederile art.40 alin 1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si:
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în
anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din
10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în
anul 2010, cu completările ulterioare (Anexele 27 şi 28);
- normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice
nr.1865 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale
institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare pe anul 2012.
Instituţiile publice au întocmit situaţiile financiare trimestriale si anuale în
anul 2013 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea
bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5, publicata in Monitorul Oficial
nr.106/22.02.2013, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit celorlalte acte normative
în vigoare.
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Potrivit prevederilor art.19 lit.d)din Legea 500/2002 privind finantele
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.39 alin (1) din Legea
contabilitatii 82/1991, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, ale
art.10 alin (4) din Hotararea Guvernului 34/2009 privind organizarea si
functionarea MFP, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba
normele metodologice nr.1780/2014 pentru incheierea exercitiului bugetar al
anului 2014., precum si a indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe
anul 2014 publicata in Monitorul Oficial nr.959/30.12.2014, partea I, institutiile
publice intocmesc situatiile financiare anuale.
La nivelul Registrului Urbanistilor din Romania s-a stabilit procedura
privind circuitul documentelor pentru intreaga activitate, conform cu Normele
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
institutiilor publice, aprobate prin OMFP nr. 1792/2002, modificat prin OMFP
nr. 547/2009, care stau la baza intocmirii situatiei financiare anuale si
trimestriale a activitatii registrului.
Astfel, pana la data de 31.12.2014, angajarea cheltuielilor si a platilor s-a
efectuat

pe

structura

clasificatiei

bugetare.

Organizarea

evidentei

angajamentelor bugetare si legale s-a efectuat pe fiecare subdiviziune a
bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, cu scopul de a furniza in orice
moment informatii cu privire la platile efectuate in baza angajamentelor legale.
Mentionam ca, sumele inscrise in situatiile financiare corespund cu
datele inregistrate in contabilitate si reflecta situatia reala a elementelor de
venituri si cheltuieli din contul de rezultat patrimonial.
Inregistrarile contabile se efectueaza in lei, iar toate situatiile sunt
prezentate in lei fara zecimale.

Mentionam ca in urma analizei detaliate a conturilor din balanta de
verificare la 31.12.2014, cat si a examinarii documentelor justificative privind
plati si incasari si a informatiilor continute in conturile trimestriale si anuale
ale Registrului s-au fundamentat veniturile si cheltuielile, stabilindu-se
rezultatul

patrimonial

al

exercitiului

(pierdere),

chiar

daca

veniturile

operationale au fost mai mari. Acest aspect se reflecta in contul de executie al
bugetului, unde se urmaresc veniturile si cheltuielile in structura pe fiecare
indicator.
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Totodata mai mentionam ca nu avem inscrise in bugetul de venituri si
cheltuieli pe anul 2014 investitii multianuale(credite de angajament).

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI
In Anexa nr. 5 – Contul de executie al institutiei publice – Venituri,
coloana 6 – valoarea Incasarilor realizate, se regaseste in rulajul debitor al
contului de disponibil si este realizat in procent de 31% fata de prevederile
bugetare anuale.
Platile efectuate in perioada analizata sunt prezentate in anexa nr.7, la
bilant.
In situatia fluxurilor de trezorerie platile se regasesc in rulajul creditor al
contului de disponibil.
In ceea ce priveste raportarea sumelor in bilant la unii indicatori se
prezinta astfel :
-

datoriile institutiilor publice catre bugete, rd.63.1 , inregistreaza o

scadere de 75% lei fata de 31.12.2013, ca urmare a fluctuatiei participarii
membrilor Consiliului Superior, a sedintelor lunare ale comisiilor de lucru,
precum si a grupurilor de lucru pe diferite teme.
- datorii comerciale si avansuri , rd.61, inregistreaza o crestere de 9%
lei, fata de 31.12.2013 , ca rezultat al fluctuatiei furnizorilor diversi, care se
achita in luna urmatoare.
- salariile angajatilor, rd.72, inregistreaza o crestere de 25% lei fata de
31.12.2013, ca urmare a fluctuatiei participarii membrilor Consiliului Superior,
a sedintelor lunare ale comisiilor de lucru si a grupurilor de lucru pe diferite
teme
- creante comerciale si avansuri rd. 21, 22 , inregistreaza o crestere de
22% lei, fata de 31.12.2013, ca rezultat al numarului de facturi emise si
neincasate pana la sfarsitul perioadei.
Cheltuielile cu ponderea cea mai mare fata de anul 2013 au fost
cheltuielile aferente unui numar mai mare de intalniri ale comisiilor de lucru si
grupurilor de lucru.
In ceea ce privesc platile restante, institutia noastra nu are decat datorii
curente, ce sunt achitate in luna urmatoare.
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Au fost intocmite toate anexele obligatorii la bilant conform normelor de
inchidere a bilantului financiar contabil la 31.12.2014 respectindu-se Legea
82/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentindu-se
informatiile necesare unei imagini

clare si fidele

asupra

toate

intregului

patrimoniu.
In urma analizei bilantului contabil si a contului de rezultat patrimonial sa constatat

corectitudinea

si realitatea conturilor contabile trimestriale ,

anuale, respectarea principiilor si regulilor de baza ale contabilitatii,
respectarea corelatiilor intre evidenta analitica si cea sintetica si

exactitatea

datelor prezentate in bilantul contabil si contul de rezultat patrimonial

DIRECTOR EXECUTIV,

CONTABIL SEF,
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