
         Notă explicativă la proiectul de decizie a Consiliului raional     

Ungheni cu privire la  examinarea rapoartelor de audit ale raionului 

Ungheni pentru anul 2020 de către CCRM a RM încheiate la 31 decembrie 

2020 

 
Misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Programele 

activităţii de audit a Curţii de Conturi, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile 

cu privire la faptul că rapoartele financiare ale unităţii administrativ-teritoriale raionul 

Ungheni încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul ii) nu conţin, în 

ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum şi emiterea 

unei opinii și evaluarea conformităţii procesului bugetar, gestionării resurselor financiare 

publice şi a patrimoniului public la UAT raionul Ungheni (UAT/bugetul de nivelul II), în 

raport cu criteriile regulamentare de ordin legal. 

     Auditul public extern a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu 

Standardele Internaţionale ale Instituţiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de 

Conturi, 

   Au fost audiate rapoartele financiare ale UAT raionul Ungheni (UAT/bugetul de 

nivelul II) pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2020, care cuprind 

Bilanțul contabil, Raportul privind veniturile și cheltuielile, Raportul privind fluxul 

mijloacelor bănești, Raportul privind executarea bugetului și Raportul narativ privind 

executarea bugetului, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. 

    În opinia echipei de audit, cu excepția posibilelor efecte ale aspectelor descrise în 

secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, rapoartele financiare 

oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă în conformitate cu 

cadrul de raportare financiară aplicabilă. 

   Scopul misiunii de audit a constat în evaluarea conformității procesului bugetar și 

gestionării  patrimoniului public la UAT raionul Ungheni în anul 2020, în raport cu 

criteriile regulamentare de  ordin legal, că administrarea resurselor bugetare nu este 

asigurată conform unui cadru uniform de execuție și raportare, fapt ce permite, în unele 

cazuri, utilizarea resurselor contrar cerințelor normative, iar gestiunea fondurilor publice 

și patrimoniale este cu neajunsuri. 

   Aparatul președintelui și toate subdiviziunile din subordine relatează că  

responsabilitatea noastră este de a realiza recomandările misiunii de audit, cu obținerea 

documentelor justificative suficiente și adecvate în vederea argumentării executării 

recomandărilor .   

   Toate corectările vor avea note explicative. Denaturările și erorile vor fi înlăturate 

în termini cât mai restrânși și prezentate CCRM a RM. 

    Hotărârea nr.9 din 28 februarie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra    

rapoartelor financiare pe anul 2020 ale UAT raionul Ungheni și Hotărârea nr.10 din 28 

februarie 2022 cu privire la Raportul auditului conformităţii asupra procesului bugetar şi 

gestionării patrimoniului public în anul 2020 la UAT Ungheni încheiate la 31 decembrie 

2020 a CCRM a RM, sunt publicate pe saitul Consiliului raional , însoțite de rapoartele 

curții de audit și alte documente explicative. 
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