RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL CONSERVATOR - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TELEORMAN

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 20.02 – 27.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului
Conservator organizaţia judeţeană Teleorman pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Partidului Conservator, organizaţia judeţeană Teleorman au fost obţinute din cotizaţiile
membrilor de partid în sumă de 30.960,00 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
II.
Recomandări:
Actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.997

1

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ ILFOV

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 20.02 – 27.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului
Democrat Liberal organizaţia judeţeană Ilfov pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal, organizaţia judeţeană Ilfov au fost obţinute din dobânzi
bancare în sumă de 1,43 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.976
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMĂNIEI ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ SATU-MARE

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 30.01 – 31.01.2012 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale
Pentru Progresul României organizaţia judeţeană Satu-Mare pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Uniunii Naţionale Pentru Progresul României, organizaţia judeţeană Satu-Mare au fost
obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 2.855,00 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.498

3

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI - ORGANIZAŢIA
JUDEŢEANĂ ILFOV

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 01.02 – 10.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale
Pentru Progresul României organizaţia judeţeană Ilfov pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Uniunii Naţionale Pentru Progresul României, organizaţia judeţeană Ilfov au fost obţinute
din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 8.300,00 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.
Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

BUCURESTI,19 MARTIE 2012
NR.642
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CARAŞ-SEVERIN

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 13.02 – 22.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional
Liberal organizaţia judeţeană Caraş-Severin pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal, organizaţia judeţeană Caraş-Severin au fost obţinute din
cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 42.716,00 lei, donaţii în sumă de 1.824,00 lei şi alte venituri în sumă de
16,83 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.1325

5

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BACĂU

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 20.02 – 27.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional
Liberal organizaţia judeţeană Bacău pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal, organizaţia judeţeană Bacău au fost obţinute din cotizaţiile
membrilor de partid în sumă de 70.584,00 lei şi donaţii în sumă de 3.530,00 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege cu excepţia
Registrului Cartea Mare;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.
II.
Recomandări:
Actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Întocmirea registrului Cartea Mare începând cu 1 ianuarie 2012.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.1080
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BACĂU

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 30.01 – 06.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social
Democrat organizaţia judeţeană Bacău pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Partidului Social Democrat, organizaţia judeţeană Bacău au fost obţinute din cotizaţiile
membrilor de partid în sumă de 139.097,62 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.771

7

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 15.02 – 28.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social
Democrat organizaţia judeţeană Braşov pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Partidului Social Democrat, organizaţia judeţeană Braşov au fost obţinute din cotizaţiile
membrilor de partid în sumă de 138.275,00 lei, donaţii în sumă de 2.000,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de
159,68 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.
Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.1000
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 30.01 – 10.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social
Democrat organizaţia judeţeană Galaţi pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Partidului Social Democrat, organizaţia judeţeană Galaţi au fost obţinute din cotizaţiile
membrilor de partid în sumă de 180.336,00 lei, donaţii în sumă de 39.000,00 lei, alte venituri în sumă de
24.508,84 lei şi dobânzi bancare în sumă de 19,60 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.
II.
Recomandări:
Aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru
persoanele juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial;
Respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 republicată, cu completările ulterioare, privind
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale şi ale Hotărârii de Guvern nr. 749/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.
Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.692
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ SUCEAVA

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 06.02 – 15.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social
Democrat organizaţia judeţeană Suceava pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Partidului Social Democrat, organizaţia judeţeană Suceava au fost obţinute din cotizaţiile
membrilor de partid în sumă de 62.619,00 lei şi donaţii în sumă de 3.000,00.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.972
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA - ORGANIZAŢIA
JUDEŢEANĂ CLUJ

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 20.02 – 24.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Forumului
Democrat al Germanilor din România organizaţia judeţeană Cluj pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Forumului Democrat al Germanilor din România, organizaţia judeţeană Cluj au fost
obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 2.495,00 lei, donaţii în sumă de 4.459,98 lei, alte venituri
în sumă de 1.872,90 lei şi dobânzi bancare în sumă de 22,86.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.1066
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT - ORGANIZAŢIA
JUDEŢEANĂ BRAŞOV

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 01.02 – 08.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional
Ţărănesc Creştin Democrat organizaţia judeţeană Braşov pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, organizaţia judeţeană Braşov au fost
obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 3.480,00 lei şi alte venituri în sumă de 3.850,00 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.
Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.839
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT - ORGANIZAŢIA
JUDEŢEANĂ VÂLCEA

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 06.02 – 13.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional
Ţărănesc Creştin Democrat organizaţia judeţeană Vâlcea pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, organizaţia judeţeană Vâlcea au fost
obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 9.539,00 lei, donaţii în sumă de 636,96 lei şi dobânzi
bancare în sumă de 0,19 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.
Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.747
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL ROMÂNIA MARE - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CLUJ

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 06.02 – 17.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului România
Mare organizaţia judeţeană Cluj pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Partidului România Mare, organizaţia judeţeană Cluj au fost obţinute din cotizaţiile
membrilor de partid în sumă de 10.424,00 lei, donaţii în sumă de 3.662,00 lei şi alte venituri în sumă de 13,00 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.841
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA PARTIDUL ROMÂNIA MARE - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ DÂMBOVIŢA

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 06.02 – 13.02.2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului România
Mare organizaţia judeţeană Dâmboviţa pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Partidului România Mare, organizaţia judeţeană Dâmboviţa au fost obţinute din cotizaţiile
membrilor de partid în sumă de 4.030,00 lei şi donaţii în sumă de 464,00 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.
II.
Recomandări:
Actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR.773
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA - ORGANIZAŢIA
JUDEŢEANĂ CLUJ

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu completările ulterioare, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu
Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu
notificarea misiunii de control, în perioada 23.01 – 27.01.2012 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Democrate
Maghiare din Romînia organizaţia judeţeană Cluj pentru anul 2011.
I.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a
constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România, organizaţia judeţeană Cluj au fost obţinute din
cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 76.370,42 lei, donaţii în sumă de 77.822,00 lei, alte venituri în sumă de
4.624,55 lei şi dobânzi bancare în sumă de 232,88 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;
Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.

BUCURESTI, 19 MARTIE 2012
NR. 449

16

