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Nr 

crt 
Domeniul auditabil 

Denumirea (tema) misiunii de 

audit public intern 

Obiectivele generale ale misiunii 

de audit public intern 

Entitatea auditată 

(UAT/compartiment) 

Tipul 

misiunii de 

audit public 

intern 

Perioada de 

realizare a 

misiunii de 

audit public 

intern 

Perioada 

supusă 

auditării 

Numărul de 

auditori 

implicați în 

misiunea de 

audit public 

intern 

(inclusiv 

supervizorul) 

Strategia Națională Anticorupție 

1 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT 

Comuna Blandiana 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

2 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC Berghin   
Audit de 

regularitate 

01.02.20201–  

10.03.2021 

2016-

2020 
2 



 
 

3 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT 

Comuna Bucerdea 

Grânoasă 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

4 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT 

Comuna Câlnic 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

5 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT 

Comuna Cenade 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

-10.03.2021 

2016 -

2020 
2 

6 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT 

Comuna Cergău 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

-10.03.2021 
2016 -

2020 
2 

7 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT 

Cetatea de Baltă   

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

8 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Ciugud 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

9 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC Crăciunelu de 

Jos 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

10 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Comuna Cricău 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

 2016 - 

2020 
2 

11 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Comuna Cut 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 



 
 

12 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Daia Română 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016 -

2020 
2 

13 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Comuna Doștat 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016 -

2020 
2 

14 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Comuna Gârbova 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

15 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC Hopârta   
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

16 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Întregalde 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016- 

2020 
2 

17 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT 

Comuna Jidvei 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

18 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Comuna Livezile 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

19 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Lunca Mureșului 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016 – 

2020 
2 

20 

Strategie națională 

anticorupție 

 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Meteș 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 



 
 

21 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT 

Comuna Miraslău 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

22 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC Noșlac 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

23 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC Ohaba 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

24 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT 

Comuna Pianu 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

25 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC Ponor 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

26 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Comuna Roșia de 

Secaș 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

27 
Strategia națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT 

Comuna Săliștea 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

28 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Comuna Săsciori 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

29 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției,2021 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Comuna Sâncel 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 



 
 

30 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC Sântimbru 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

31 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC Stremț 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

32 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Comuna Șona  
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

33 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC ȘUGAG 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

34 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Unirea 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

35 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC  Valea Lungă  
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016-

2020 
2 

36 
Strategie națională 

anticorupție   

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC ALBAC    
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 – 

16.04.2021 

2016-

2020 
2 

37 
Strategie națională 

anticorupție   

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC Arieșeni 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021-

16.04.2021 

2016-

2020 
2 

38 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UAT Gârda 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 – 

16.04 2021 

2016-

2020 
2 



 
 

39 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC Horea 
Audit de 

regularitate 

01.02.2020 – 

16.04.2020 

2016-

2020 
2 

40 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC MOGOȘ    
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 – 

16.04.2021 

2016-

2020 
2 

41 
Strategie națională 

anticorupție   

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC OCOLIȘ  
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 – 

16.04.2021 

2016-

2020 
2 

42 
Strategie națională 

anticorupție   

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC POȘAGA 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 – 

16.04 2021 

2016-

2020 
2 

43 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

 

UATC Sălciua 

 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 – 

16.04.2020 

2016-

2020 

2 

 

44 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC Sohodol  
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 – 

16.04.2021 

2016-

2020 
2 

45 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC VIDRA 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 – 

16.04.2021 

2016 - 

2020 
2 

46 
Strategie națională 

anticorupție 

Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției, 2021 

Evaluarea măsurilor preventive 

referitoare la Conflicte de interese, 

Incompatibilități și Interdicții după 

încheierea angajării în instituțiile 

publice (pantouflage). 

UATC ȘPRING 
Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

10.03.2021 

2016 - 

2020 
2 

MISIUNI DE AUDIT DE REGULARITATE 

1 Impozite și taxe locale Evaluarea modului de derulare Evaluarea derulării activității de UATC Horea Audit de 18.01.2021 - 2020 3 



 
 

a activității de impozite, taxe 

locale, urbanism și registru 

agricol 

impozite și taxe locale  regularitate 12.02.2021 

Urbanism 
Evaluarea derulării activității de 

urbanism 

Registrul agricol 
Evaluarea derulării activității 

registrului agricol 

2 

Financiar Contabil 

Evaluarea sistemului contabil și 

a activității de achiziții publice 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UAT Comuna Șpring 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

- 

26.02.2021 

2020 3 

Evaluarea procesului bugetar și a  

activității financiar-contabile  

Achiziții publice 
Evaluarea organizării activității de 

achiziții publice 

Școala gimnazială 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

Școala Gimnazială 

Șpring 

3 

Achiziții publice 

Evaluarea sistemului contabil și 

a activității de achiziții publice 

Evaluarea modului de organizare a 

activității de achiziții publice UAT Unirea 

 

Audit de 

regularitate 

01.02.2021 

26.02.2021 
2020 3 

Financiar contabil 
Evaluarea procesului bugetar și a  

activității financiar-contabile  

Activităţi financiare sau 

cu implicaţii financiare 

desfăşurate de școala 

gimnazială 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

Școala Gimnazială 

4 

Impozite și taxe locale 

Evaluarea derulării activității de 

impozite și taxe locale, urbanism 

și registru agricol 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UAT Comuna Șona 
Audit de 

regularitate 

15.03.2021 

- 

16.04.2021 

2020 3 

Evaluarea modului de derulare a 

activității de impozite și taxe locale 

Registru agricol 
Evaluarea modului de derulare a 

activității registrului agricol 

Urbanism 
Evaluarea modului de derulare a 

activității de urbanism 

5 

Secretar general, stare 

civilă Evaluarea sistemului de luare a 

deciziilor și a altor activități 

specifice 

Evaluarea derulării activității 

secretarului general și a activității de 

stare civilă 
UAT Gârda de Sus 

Audit de 

regularitate 

15.02.2021 – 

09.03.2021 
2020 2 

Personal, Asistență 

socială 

Evaluarea derulării activității de 

resursele umane și de asistență 

socială 

Activităţi financiare sau 

cu implicaţii financiare 

desfăşurate de școala 

gimnazială 

Evaluarea sistemului contabil 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

Școala gimnazială „Emil 

Racoviță” Gârda de Sus 

10.03.2021 – 

12.03.2021 
2020 2 

6 
Financiar contabil Evaluarea sistemului de control 

intern, a sistemului contabil și a 

activității de achiziții publice 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 
UATC Crăciunelu de 

Jos / Școala Gimnazială 

Crăciunelu de Jos 

Audit de 

regularitate 

15.03.2021 

- 

16.04.2021 

2020 3 

Achiziții publice Evaluarea procesului bugetar și a 



 
 

activității financiar-contabile 

Școala gimnazială 

Evaluarea modului de organizare a 

activității de achiziții publice 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

7 

Secretar General 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului de control, a 

sistemului decizional și a altor 

activități specifice 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UAT 

Cetatea de Baltă 

Audit de 

regularitate 

15.03.2021 

- 

16.04.2021 
2020 3 

Evaluarea sistemului decizional și a 

activității Secretarului General 

Resurse umane, relații cu 

publicul 

Evaluarea activității de resurse 

umane și relații cu publicul 

Stare civilă 
Evaluarea organizării activității de 

stare civilă 

Servicii sociale 
Evaluarea activității de acordare a 

prestațiilor sociale 

Cultură, Deservire, SVSU  
Evaluarea activității serviciului 

SVSU/Deservire/Cultură 

8 

Achiziții publice 

 

 

 

 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului de control, a 

sistemului decizional și a altor 

activități specifice 

Evaluarea activității de achiziții 

publice 

UAT 

Comuna Jidvei 

Audit de 

regularitate 

15.03.2021 

- 

16.04.2021 
2020 3 

Asistență socială, 

autoritate tutelară 

Evaluarea activității de asistență 

socială 

Secretar general, relații cu 

publicul 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

Evaluarea sistemului decizional și a 

activității Secretarului General 

Resurse Umane 
Evaluarea activității de resurse 

umane 

SPCLEP/Stare Civilă 
Evaluarea organizării activității de 

stare civilă și evidență a populației 

Cultură Evaluarea derulării activității 

desfășurate la nivelul 

compartimentelor Deservire, SVSU, 

Cultură 
Deservire, SVSU 

9 

Achiziții publice 

Contabilitate 
Evaluarea sistemului contabil, a 

activității de achiziții publice și 

a altor activități specifice 

Evaluarea modului de organizare a 

activității de achiziții publice 

UATC  Valea Lungă 
Audit de 

regularitate 

15.03.2021 

- 

16.04.2021 

2020 3 

Evaluarea procesului bugetar și a  

activității financiar-contabile  

Deservire, Transport 

Evaluarea activităților desfășurate în 

cadrul compartimentelor deservire și 

transport 

Cultură și sport 
Evaluarea activităților desfășurate în 

cadrul compartimentului cultură și 



 
 

sport 

10 

Buget finanțe, 

contabilitate 

 

Evaluarea sistemului de control 

si a sistemului contabil 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UATC Arieșeni/LTTA 

Arieșeni 

Audit de 

regularitate 

15.03.2021 - 

09.04.2021 
2020 2 

Evaluarea derulării activității 

financiar-contabile 

Evaluarea modului de derulare a 

activității financiare sau cu 

implicații financiare desfășurate de 

școala 

11 

Impozite și taxe locale 

Evaluarea modului de derulare a 

activității de impozite, taxe 

locale, urbanism și a registrului 

agricol 

Evaluarea derulării  activității de 

impozite și taxe locale 

UATC VIDRA 
Audit de 

regularitate 

15.04.2021 - 

14.05.2021 
2020 3 

Urbanism 
Evaluarea derulării activității de 

urbanism 

Registru agricol 

Evaluarea derulării activității 

privind registrul agricol 

 

 

12 

Registru Agricol 
Evaluarea modului de derulare a 

activității de registru agricol, 

urbanism și asistență socială 

Evaluarea derulării registrului 

agricol 

UAT Comuna Cricău 
Audit de 

regularitate 

19.04.2021 

- 

21.05.2021 

2020 3 Urbanism  Evaluarea activității de urbanism  

Asistență socială 
Evaluarea activității de acordare a 

prestațiilor sociale 

13 

Impozite și taxe   
Evaluarea modului de derulare a 

activității de impozite, taxe 

locale, urbanism și registru 

agricol 

Evaluarea modului de derulare a 

activității de impozite și taxe 
UAT  

Comuna Bucerdea 

Grânoasă 

Audit de 

regularitate 

 

19.04.2021 

- 

21.05.2021 

2020 

 
2 Urbanism 

Evaluarea modului de derulare a 

activității de urbanism 

Registru Agricol 
Evaluarea modului de derulare a 

activității registrului agricol 

14 

Resurse umane 

Asistență socială 

Cultură, SVSU, 

Administrativ 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial și a altor 

activități specifice derulate de 

entitate 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UAT Comuna Sâncel  
Audit de 

regularitate 

19.04.2021 

- 

21.05.2021 

2020 2 

Evaluarea activității de resurse 

umane 

Evaluarea activității de asistență 

socială 

Evaluarea modului de organizare a 

activității de cultură, SVSU și 

administrativ 

15 Financiar contabil Evaluarea sistemului contabil 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 
UATC Sântimbru 

Audit de 

regularitate 

 

19.04.2021 

- 

21.05.2021 

2020 3 
Evaluarea procesului bugetar și a 

activității financiar-contabile 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

Școala Gimnazială 

Sântimbru 



 
 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

16 

Secretariat, juridic, 

resurse umane 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului de control și de luare 

a deciziilor 

Evaluarea derulării sistemului de 

luare a deciziilor 
UATC  Stremț 

Audit de 

regularitate 

19.04.2021-

21.05.2021 
2020 2 

Administrație publică 

locală și secretariat 

administrativ, SVSU, 

Cultură, întreținere 

drumuri 

Asistență socială și 

autoritate tutelară 

 

 

 

 

17 

Impozite și taxe locale 
Evaluarea modului de derulare a 

activității de impozite, taxe 

locale, urbanism și a registrului 

agricol 

Evaluarea derulării activității de 

impozite și taxe locale 

UATC MOGOȘ    
Audit de 

regularitate 

17.05.2021 - 

11.06.2021 
2020 3 Registrul agricol 

Evaluarea derulării activității 

privind registrul agricol 

Urbanism 
Evaluarea derulării activității de 

urbanism 

18 

Secretar General 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului decizional și a altor 

activități specifice 

Evaluarea sistemului decizional și a 

activității Secretarului General. 

UAT 

Comuna Cergău 

Audit de 

regularitate 

24.05.2021 

- 

25.06.2021 

2020 2 

Resurse umane 
Evaluarea activității de resurse 

umane. 

Stare civilă 
Evaluarea organizării activității de 

stare civilă. 

Asistență socială 
Evaluarea activității de acordare a 

prestațiilor sociale. 

Cultură Evaluarea activității serviciului 

SVSU, Deservire și Cultură. Deservire, SVSU 

19 

Secretar General, Resurse 

Umane 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului de control, a 

sistemului decizional și a altor 

activități specifice 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UAT 

Berghin 

 

Audit de 

regularitate 

24.05.2021 

-  

25.06.2021 

2020 3 

Evaluarea sistemului decizional și a 

activității Secretarului General 

Evaluarea activității de resurse 

umane 

Stare civilă 
Evaluarea organizării activității de 

stare civilă 

Asistență Socială 
Evaluarea activității de acordare a 

prestațiilor sociale 

Cultură, Deservire, SVSU 
Evaluarea activității serviciului 

SVSU/Deservire/Cultură 



 
 

20 

Secretar general, Stare 

civilă 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului de control, a 

sistemului decizional și a altor 

activități specifice 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UAT Întregalde 
Audit de 

regularitate 

24.05.2021 

- 

25.06.2021 

2020 3 

Evaluarea sistemului decizional și a 

activității Secretarului General 

Evaluarea organizării activității de 

stare civilă 

Resurse umane 
Evaluarea activității de resurse 

umane 

Asistență socială 
Evaluarea activității de asistență 

socială 

Gospodărire 

comunală/SVSU/Cultură 

Evaluarea modului de derulare a 

activității desfășurate la nivelul 

compartimentului gospodărire 

comunală, SVSU, Cultură 

21 

Activităţi financiare sau 

cu implicaţii financiare 

desfăşurate de școala 

gimnazială 
Evaluarea sistemului contabil 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

Școala gimnazială 

Ohaba 
Audit de 

regularitate 

 

24.05.2021 

- 

25.06.2021 

2020 3 

Financiar-contabil 
Evaluarea procesului bugetar și a 

activității financiar-contabile 
UATC Ohaba 

Resurse umane 
Evaluarea derularii activității de 

resurse umane 

22 

Asistență socială 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului de control, a 

sistemului decizional și a altor 

activități specifice 

Evaluarea activității de asistență 

socială 

UAT Comuna Roșia de 

Secaș 

Audit de 

regularitate 

24.05.2021 

25.06.2021 
2020 2 

Cămin Cultural, 

Bibliotecă, Arhivă 
Evaluarea activității cultură 

Secretar general, Resurse 

umane, Stare Civilă 

Evaluarea sistemului de control 

intern 

Evaluarea sistemului decizional, a 

activității Secretarului General și a 

activității resurselor umane 

Evaluarea organizării activității de 

stare civilă 

Administrație publică, 

Deservire, SVSU 

Evaluarea activității serviciilor de 

deservire / SVSU 

23 

Buget finanțe, 

contabilitate 

 

Evaluarea sistemului de control 

si a sistemului contabil 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UATC OCOLIȘ/ Școala 

gimnazială 

Audit de 

regularitate 

14.06.2021 - 

09.07.2021 
2020 3 

Evaluarea derulării activității 

financiar-contabile 

Evaluarea modului de derulare a 

activității financiare sau cu 

implicații financiare desfășurate de 

școala 

24 Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a Evaluarea derulării activităților cu Școala gimnazială  Audit de 28.06.2021 2020 2 



 
 

activității de achiziții publice implicații financiare aferente 

creditelor bugetare alocate Școlii 

Gimnaziale 

regularitate - 

30.07.2021 

Achiziții publice 

 

 

 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului de control, a 

sistemului decizional și a altor 

activități specifice 

Evaluarea organizării și planificării 

activității de achiziții publice 

UATC Hopârta   
Audit de 

regularitate 

 

2020 

 

2 

Asistență socială 
Evaluarea activității de acordare a 

prestațiilor sociale 

Secretar general, Resurse 

umane 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

Evaluarea sistemului decizional și a 

activității Secretarului General 

Evaluarea activității de resurse 

umane 

Stare civilă  
Evaluarea organizării activității de 

stare civilă 

Deservire/SVSU/Cultură 
Evaluarea activității Deservire, 

SVSU și a activității cultură 

25 

Financiar contabil 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului contabil și a activității 

de achiziții publice 

Evaluarea procesului bugetar și a 

activității financiar-contabile 

UAT Lunca Mureșului 

/ Școala gimnazială 

Audit de 

Regularitate 

28.06.2021 

- 

30.07.2021 

2020 3 

Achiziții publice - 

Implementare proiecte 

Evaluarea organizării și planificării 

activității de achiziții publice 

Activităţi financiare sau 

cu implicaţii financiare 

desfăşurate de școala 

gimnazială  

Evaluarea derulării activităților cu 

implicații financiare aferente 

creditelor bugetare alocate Școlii 

Gimnaziale 

26 

Asistență socială 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului de control, a 

sistemului decizional și a altor 

activități specifice 

Evaluarea activității de asistență 

socială 

UAT 

Comuna Miraslău 

Audit de 

regularitate 

28.06.2021 

- 

30.07.2021 

2020 2 

Secretar general, Resurse 

umane, 

Evaluarea sistemului decizional, a 

activității Secretarului General și a 

activității resurselor umane 

Deservire, SVSU 
Evaluarea activității serviciilor de 

deservire / SVSU 

Cultură 
Evaluarea activității 

serviciului/compartimentului cultură 

Stare civilă 
Evaluarea organizării activității de 

stare civilă 

27 

Asistență socială, stare 

civilă, Cultură, deservire, 

SVSU 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului de control și a altor 

activități specifice 

Evaluarea sistemului de control 

intern 

UATC Noșlac 
Audit de 

regularitate 

28.06.2021 

- 

30.07.2021 

2020 2 
Evaluarea activității de asistență 

socială 

Evaluarea organizării activității de 

stare civilă 



 
 

Evaluarea activității de cultură, 

serviciilor de deservire / SVSU 

Financiar-contabil 
Evaluarea modului de derulare a 

activității financiar-contabile 

Evaluarea derulării activităților cu 

implicații financiare aferente 

creditelor bugetare alocate Școlii 

Gimnaziale. 

Școala Gimnazială 
Audit de 

regularitate 
2020 2 

28 

Financiar contabil 

Evaluarea sistemului contabil și 

a activității de achiziții publice 

Evaluarea procesului bugetar și a 

activității financiar-contabile 

UAT Comuna Livezile/ 

Școala gimnazială 

Audit de 

regularitate 

28.06.2021 

- 

30.07.2021 

2020 3 

Evaluarea serviciului public de 

interes local – Cariera Livezile 

Achiziții publice 
Evaluarea organizării și planificării 

activității de achiziții publice 

Subordonată  

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

29 

Secretar general 

Evaluarea sistemului de luare a 

deciziilor și a altor activități 

specifice 

Evaluarea derulării activității 

secretarului general și a atribuțiilor 

specifice funcției 

UATC POȘAGA 
Audit de 

regularitate 

12.07.2021 – 

06.08.2020 
2020 3 

Asistență socială 
Evaluarea derulării activității 

privind asistența socială 

Administrație 
Evaluarea derulării activității 

compartimentului administrație 

Activităţi financiare sau 

cu implicaţii financiare 

desfăşurate de școala 

gimnazială 

Evaluarea sistemului contabil 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

Școala gimnazială 

Poșaga 

Audit de 

regularitate 

09.08.2020 - 

13.08.2021 
2020 3 

30 

Secretar General, Resurse 

umane 

Registru Agricol, Fond 

Funciar,  Cadastru, 

Relații cu publicul  

Evaluarea modului de derulare 

a sistemului decizional și a altor 

activități specifice 

Evaluarea sistemului decizional și a 

activităților ce intră în sfera de 

atribuții  a Secretarului General 

UAT 

Comuna Blandiana 

Audit de 

regularitate 

02.08.2021 

- 

03.09.2021 

2020 2 

Stare civilă 
Evaluarea activității de resurse 

umane. 

Asistență socială 
Evaluarea organizării activității de 

stare civilă 

Administrativ, Deservire, 

SVSU 

 

Evaluarea activității de acordare a 

prestațiilor sociale 

Bibliotecă comunală 

Evaluarea activității serviciului 

SVSU, Deservire și Bibliotecă 

comunală 

31 Achiziții publice 
Evaluarea modului de derulare a 

sistemului de control și a 

Evaluarea sistemului de control 

intern 
UATC Ponor 

Audit de 

regularitate 

02.08.2021 

- 
2020 3 



 
 

activității de achiziții publice Evaluarea derulării activității de 

achiziții pubice 

03.09.2021 

32 

Financiar Contabil 

Evaluarea sistemului de control 

intern și a sistemului contabil 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UAT 

Comuna Pianu 

/ 

Școala Gimnazială 

Audit de 

regularitate 

02.08.2021 

- 

03.09.2021 

2020 3 

Evaluarea procesului bugetar și a 

activității financiar-contabile 

Activităţi financiare sau 

cu implicaţii financiare 

desfăşurate de școala 

gimnazială 

Evaluarea derulării activităţii 

financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

33 

Financiar Contabil 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului contabil 

Evaluarea procesului bugetar și a 

activității financiar-contabile 
UAT 

Comuna Săliștea/ Școala 

Gimnazială Săliștea 

Audit de 

regularitate 

 

02.08.2021 

- 

03.09.2021 

2020 3 
Activităţi financiare sau 

cu implicaţii financiare 

desfăşurate de școala 

gimnazială 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

34 

Buget finanțe, 

contabilitate 

Evaluarea modului de organizare 

a activității financiar-contabile 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UATC Albac   / LTTM 

Albac 

Audit de 

regularitate 

16.08.2021 - 

17.09.2021 
2020 3 

Activităţi financiare sau 

cu implicaţii financiare 

desfăşurate de școala 

gimnazială 

Evaluarea procesului bugetar și a 

activității financiar-contabile 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

35 

Impozite și taxe locale Evaluarea modului de derulare a 

activității de impozite, taxe 

locale, urbanism și a registrului 

agricol/cadastru 

 

Evaluarea derulării activității de 

impozite și taxe locale 
 

UATC Sălciua 

 

Audit de 

regularitate 

20.09.2021 - 

12.10.2021 
2020 3 Urbanism construcții 

Evaluarea derulării activității de 

urbanism, construcții 

Registru agricol, cadastru 
Evaluarea derulării activității 

privind registrul agricol, cadastru 

Activităţi financiare sau 

cu implicaţii financiare 

desfăşurate de școala 

gimnazială 

Evaluarea sistemului contabil 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

Școala Gimnazială 

Simion Pantea – Sălciua 

Audit de 

regularitate 

13.10.2021 – 

15.10.2021 
2020 3 

36 
Buget finanțe, 

contabilitate 
Evaluarea sistemului contabil 

Evaluarea procesului bugetar și a 

activității financiar-contabile 
UAT Ciugud 

Audit de 

regularitate 

06.09.2021 – 

08.10.2021 
2020 3 

37 

Taxe și impozite locale 

Evaluarea modului de derulare a 

activității de impozite și taxe 

locale, urbanism și registru 

agricol 

Evaluarea derulării activității de 

impozite și taxe locale 

UAT Daia Română 
Audit de 

regularitate 

06.09.2021 

- 

08.10.2021 

2020 3 
Urbanism 

Evaluarea derulării activității de 

urbanism 

Registru agricol, cadastru, 

fond funciar 

Evaluarea derulării activității 

registrului agricol, cadastru și fond 

funciar 

38 Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a Evaluarea organizării și planificării UAT Meteș Audit de 06.09.2021 2020 2 



 
 

sistemului contabil, a activității 

resurse umane și de achiziții 

publice 

activității de achiziții publice regularitate - 

08.10.2021 
Financiar -contabil 

Evaluarea procesului bugetar și a 

activității financiar-contabile 

Resurse umane Evaluarea activității resurse umane 

39 

Secretar General 

Evaluarea modului de derulare a 

sistemului de control, a 

sistemului decizional și a altor 

activități specifice 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UAT Cenade 
Audit de 

regularitate 

06.09.2021-

08.10.2021 
2020 3 

Evaluarea sistemului decizional și a 

activității Secretarului General 

Resurse umane 
Evaluarea activității de resurse 

umane 

Stare civilă 
Evaluarea organizării activității de 

stare civilă 

Asistență socială 
Evaluarea activității de acordare a 

prestațiilor sociale 

Administrativ, Cultură, 

SVSU 

Evaluarea activității serviciului 

SVSU, Administrativ și Cultură 

40 

Financiar -contabil 

Evaluarea modului de organizare 

a activității de achiziții publice 

și de derulare a sistemului 

contabil 

Evaluarea procesului bugetar și a 

activității financiar-contabile 

UAT  

Comuna Câlnic / Școala 

Gimnazială Câlnic 

Audit de 

regularitate 

11.10.2021 

- 

11.11.2021 

2020 2 

Activităţi financiare sau 

cu implicaţii financiare 

desfăşurate de școala 

gimnazială 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

Achiziții publice 
Evaluarea modului de organizare a 

activității de achiziții publice 

41 

Impozite și taxe, 

Urbanism Evaluarea modului de derulare a 

activității de impozite și taxe 

locale, urbanism și registru 

agricol 

Evaluarea derulării activității de 

impozite și taxe locale 

UAT Comuna Cut 
Audit de 

regularitate 

11.10.2021 

- 

11.11.2021 

2020 2 

Evaluarea derulării activității de 

urbanism 

Registru Agricol. Fond 

funciar, cadastru 

Evaluarea derulării activității 

activității registrului agricol, fond 

funciar și cadastru 

 

42 

Secretar General, Resurse 

umane, Stare civilă 
Evaluarea modului de derulare a 

sistemului de control, a 

sistemului decizional și a altor 

activități specifice 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UAT Comuna Doștat 

 

Audit de 

regularitate 

11.10.2021 

- 

11.11.2021 

2020 2 

Evaluarea organizării activității de 

stare civilă 

Evaluarea activității de resurse 

umane 

Registru Agricol, 

Cadastru și Agricultură 

Evaluarea sistemului decizional și a 

activității Secretarului General  



 
 

Asistență socială 
Evaluarea activității de acordare a 

prestațiilor sociale 

Cultură Evaluarea activității serviciului 

SVSU / Cultură SVSU 

43 Financiar contabil Evaluarea sistemului contabil 

Evaluarea procesului bugetar și a 

activității financiar-contabile 
UAT Comuna Gârbova 

Audit de 

regularitate 

11.10.2021 

- 

11.11.2021 

2020 3 
Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

Școala gimnazială 

44 
Contabilitate, buget-

finanțe 
Evaluarea sistemului contabil 

Evaluarea sistemului de control 

intern managerial 

UAT Comuna Săsciori/ 

Școala Gimazială 

 

Audit de 

regularitate 

Audit de 

regularitate 

11.10.2021 

- 

11.11.2021 

2020 3 

Evaluarea procesului bugetar și a 

activității financiar-contabile 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

45 

Impozite și taxe locale 

Evaluarea activității de impozite 

și taxe locale, urbanism și 

registru agricol 

Evaluarea modului de derulare a 

activității de impozite și taxe locale 

UATC ȘUGAG 

 

 

 

Audit de 

regularitate 

11.10.2021 

- 

11.11.2021 
2020 2 

Urbanism, amenajarea 

teritoriului, controlul și 

disciplina în construcții 

Evaluarea modului de derulare a 

activității de urbanism și amenajarea 

teritoriului 

Registru agricol, cadastru  

Evaluarea modului de derulare a 

activității registrului agricol și 

cadastru  

46 

Impozite și taxe locale 

Evaluarea modului de derulare a 

activității de impozite, taxe 

locale și a registrului agricol 

Evaluarea derulării activității de 

impozite și taxe locale 

UATC Sohodol 
Audit de 

regularitate 

15.11.2021 - 

10.12.2021 
2020 3 Agricultură 

Evaluarea derulării activității 

privind registrul agricol 

Cadastru 
Evaluarea derulării activității 

privind cadastru 

Activităţi financiare sau 

cu implicaţii financiare 

desfăşurate de școala 

gimnazială 

Evaluarea sistemului contabil 

Evaluarea modului de derulare a 

activităţi financiare sau cu implicaţii 

financiare desfăşurate de școala 

gimnazială 

Școala gimnazială 
Audit de 

regularitate 

13.12.2021 – 

15.12.2021 
2020 3 

MISIUNI DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR 

1 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT 

Comuna Blandiana 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2014-

2020 
2 

2 Urmărirea recomandărilor 
Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 
UAT 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

2016-

2021 
2 



 
 

anterioare Berghin / Școala 

Gimnazială  

17.12.2021 

3 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT Bucerdea 

Grânoasă 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2014-

2020 
2 

4 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT  

Comuna Câlnic 
Audit de 

regularitate 

02.11.2020 – 

11.12.2020 

2014-

2020 
2 

5 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 
UAT Cenade 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021-

17.12.2021 
2020 2 

6 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT 

Comuna Cergău 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2015 -

2020 
2 

7 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT 

Cetatea de Baltă/ 

Școala gimnazială  

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2015-

2020 
2 

8 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 
UAT Ciugud 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2016 - 

2020 
2 

9 
Urmărirea 

Recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UATC Crăciunelu de 

Jos 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2017-

2020 
2 

10 
Urmărirea 

Recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 
UAT Comuna Cricău 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2014-

2020 
2 

11 
Urmărirea 

Recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 
UAT Comuna Cut 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2014 -

2020 
2 

12 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 
UAT Daia Română 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2015 - 

2020 
2 

13 
Urmărirea 

Recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT Comuna Doștat 

 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2015-

2020 
2 

14 
Urmărirea 

Recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 
UAT Comuna Gârbova 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2015-

2020 
2 

15 
Urmărirea recomandărilor 

 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UATC Hopârta/Școala 

gimnazială 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2015-

2021 
2 



 
 

 

16 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT Întregalde/ Școala 

Gimnaziala 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2018 - 

2021 
2 

17 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT 

Comuna Jidvei/ Liceul 

Tehnologic 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2014-

2021 
2 

18 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT 

LIVEZILE  
Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2020  

- 

2021 

2 

19 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT Lunca Mureșului 

/Școală 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2020-

2021 
2 

20 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT Meteș/ Școala 

Gimnazială 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2015-

2021 
2 

21 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT 

Comuna Miraslău 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2015-

2021 
2 

22 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 
UATC Noșlac  

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2015-

2021 
2 

23 
Urmărirea 

Recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 
UATC Ohaba 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2015-

2021 
2 

24 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 
UATC Ponor 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2014 -

2020 
2 

25 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT 

Comuna Pianu 
Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2017-

2021 
2 

26 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT Roșia de Secaș 

/Școala 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2013-

2021 
2 

27 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT Săliștea 

/ Școala  
Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2020-

2021 
2 

28 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT Săsciori/ Școala 

Gimnazială 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2016 - 

2021 
2 

29 Urmărirea recomandărilor Urmărirea recomandărilor Evaluarea stadiului de implementare UAT Comuna Sâncel / Audit de 17.11.2021 2014- 2 



 
 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

a recomandărilor Școala gimnazială 

Sâncel 

regularitate - 

17.12.2021 

2020 

30 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 
UATC Sântimbru 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2014  

–  

2021  

2 

31 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT Comuna Șona/ 

Școala Gimnazială Șona 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2013-

2021 
2 

32 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UATC  Stremț/ Școala 

gimnazială  

Audit de 

regularitate 

17.11.2021-

17.12.2021 

2016-

2021 
2 

33 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 
UATC Șugag 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2016 - 

2020 
2 

34 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UAT Unirea/ Școala 

Gimnazială 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2019-

2021 
2 

35 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UATC  Valea Lungă / 

Școala gimnazială 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2015 - 

2020 
2 

36 Urmărirea recomandărilor 

Urmărirea recomandărilor 

formulate prin misiunile de audit 

anterioare 

Evaluarea stadiului de implementare 

a recomandărilor 

UATC  Șpring / Școala 

gimnazială 

Audit de 

regularitate 

17.11.2021 

- 

17.12.2021 

2014 - 

2020 
2 

 

Avizat 

Ioana Delia ȘIMON 
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