
CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

I.PĂRŢILE

1.Hodină Viorel ,auditor financiar , cu domiciliul in Turnu Măgurele, Str G-ral 
Praporgescu ,bloc G6,ap.11 ,inregistrat in RPE cu nr AF 2531,denumit în continuare 
AUDITOR FINANCIAR

2.S.C. TRANSLOC PREST S.R.L., cu sediul în Alexandria, Judet Teleorman  , avand 
codul unic de inregistrare  RO9829097, Nr inregistrare la ORC  Teleorman J34/382/1997
reprezentata prin Pirlan Costel , in calitate de director general, denumită în continuare 
BENEFICIAR, s-a încheiat urmatorul contract de audit:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1.Obiectul contractului îl constituie auditarea conturilor si a situatiilor financiare pentru 
anul 2020 conform legislatiei în domeniu.

III.TERMENUL CONTRACTULUI
Art.2.Termenul de efectuare a lucrarii va fi 20.05.2021.

IV.PREŢUL SI MODALITATEA DE PLATĂ
Art.3.Onorariul  auditorului în sumă de 2000,00 lei convenit de comun acord  va  fi facturat  
pe masura efectuarii lucrarilor. 

IV.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4.Beneficiarul se obliga:
- sa plateasca onorariul  conform art.3.;
- sa asigure conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor prevazute în contract prin 
punerea la dispozitie a documentelor si informatiilor necesare;
- sa puna la dispozitie toate înregistrarile financiare si datele referitoare la acestea;
- sa puna la dispozitie toate procesele verbale ale adunarilor generale ale asociatilor si ale 
consiliilor de administratie, precum rezumatele unor adunari recente, pentru care înca nu au 
fost elaborate procese verbale;
- sa faca cunoscute cazurile de frauda în care sa fie implicati membri ai conducerii sau 
angajati care joaca un rol important în controlul intern;
- sa faca cunoscute sesizarile din partea unor organisme abilitate în legatura cu încalcarea 
sau deficiente în practicile de raportare financiara;
- sa faca cunoscute încalcarile sau posibilele încalcari ale unor legi sau regulamente, ale 
caror efecte ar trebui evidentiate în bilanturile financiare sau considerate ca baza pentru 
înregistrarea unei pierderi potentiale;
Art.5.Auditorul se obliga:
- sa procedeze la exercitarea auditului conform Normelor nationale de audit (care sunt în 
acord cu Normele internationale de audit).
- auditul sa fie planificat si realizat astfel încât sa se obtina asigurarea rezonabila ca 
situatiile financiare nu comporta anomalii semnificative.



- sa aprecieze principiile contabile aplicate si estimarile semnificative retinute de 
conducerea întreprinderii, precum si în prezentarea de ansamblu a situatiilor financiare;
- In conformitate cu art 37 alin 4 din OUG nr 90/2008  si a regulamentului de Supraveghere  
Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 17/2010 “se limiteaza raspunderea civila a 
auditorului statutar sau a firmei de audit pentru prejudiciile provocate cu intentie indirecta ori 
din culpa in executarea contractului de audit sau in legatura cu acesta este limitata la:

a) contravaloarea a 3 onorarii de audit stabilite in contractul de audit, datorate de catre client 
auditorului statutar sau firmei de audit, in conformitate cu prevederile contractului de audit “
Art.6. Opinia auditorului cu privire la conturile anuale va fi prezentata în Raportul de audit si 
se va sprijini pe rezultatele activitatii desfasurate în cursul anului, prezentate în note cu referire 
la:
- operatiile legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social sau al patrimoniului 
propriu;
- inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acesteia si faptul ca 
rezultatele inventarierii sunt cuprinse în bilantul contabil;
- contul de profit si pierdere este întocmit pe baza datelor de contabilitate privind 
perioada de raportare;
- stabilirea în conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net si punctul de vedere 
referitor la destinatia acestuia, propuse de consiliul de administratie;
- situatia creditelor si a altor împrumuturi ale unitatii patrimoniale si garantarea acestora.
Art.7.Rezervele, precum si refuzul de certificare a conturilor vor fi în prealabil notificate 
conducerii unitatii patrimoniale, cu aratarea motivelor cât si a marimii impactului asupra 
conturilor. Mentiunile din raport trebuie sa fie însotite de explicatiile sau observatiile primare.
Art.8.În conformitate cu principiile deontologice ale activitatii de audit, partile se obliga sa 
asigure deplina confidentialitate a lucrarilor.
Art.9.Prezentul contract intra în vigoare începând cu data semnarii si se completeaza cu 
prevederile legislatiei civile în materie.

AUDITOR FINANCIAR BENEFICIAR ,

Hodina Viorel S.C TRANSLOC PREST  S.R.L


