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RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2014 

la nivelul județului ALBA 

 

 

I. Prezentare generală 
 

1. Sfera și competențele de activitate 
 
Conform art.1 din Legea nr.94/1992 republicată, Camera de Conturi Alba a exercitat, în anul 2015, 
Controlul privind execuţia bugetară pe anul 2014, asupra modului de formare, de administrare şi de 
întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, în conformitate cu Programul de 
activitate pentru anul 2015, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 172/19.06.2014.  

Controlul desfăşurat în perioada de referinţă a avut ca obiective principale constatarea legalităţii şi 
a regularităţii efectuării cheltuielilor din fondurile bugetare puse la dispoziţia ordonatorilor de credite din 
judeţul Alba, inclusiv analiza şi performanţa gestionării banului public, evaluarea existenţei şi bunei 
funcţionări a sistemelor de control şi audit intern. 

În cursul anului 2015 Camera de Conturi Alba a efectuat la unităţile administrativ-teritoriale un 
număr de 46 de acţiuni, din care: 

 

- 30 misiuni de audit financiar; 

- 1 misiune de audit al performanţei; 

- 4 misiuni de control; 

- 11 acţiuni de control privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin deciziile 
emise în anii anteriori. 

 
2. Domeniul supus auditării 

 
2.1. Structura şi execuţia bugetului general al UAT pe ansamblul judeţului Alba pe anul 2014. 

Conform prevederilor Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, bugetul general al unităţii 
administrativ-teritoriale cumulează veniturile şi cheltuielile următoarelor categorii de bugete: 
- bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului; 
- bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii; 
- bugetului împrumuturilor externe şi interne; 
- bugetului fondurilor externe nerambursabile, 
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care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea 
efortului financiar public în unitatea administrativ-teritorială pe anul respectiv, starea de echilibru sau 
dezechilibru, după caz. 

      În structură, bugetul general al unităţilor administrativ-teritoriale, pe ansamblul judeţului Alba, se 
prezintă astfel: 

                                                                                                                                             mii lei  

  Venituri  
(încasări) 

Cheltuieli  
(plăţi) 

Excedent/  
Deficit 

Bugetele locale  ale comunelor, orașelor, municipiilor, 
 județelor 

843.450 806.857 36.593 

Bugetele  instituțiilor  publice  și activităților finanțate  
integral sau parțial din  venituri proprii 

195.221 193.915 1.306 

Bugetul creditelor  externe     - - - 

Bugetul creditelor  interne     - 31.137 -31.137 

Bugetele fondurilor externe nerambursabile 583 127 456 

 

Din datele de mai sus, se poate observa că plăţile efectuate prin bugetele locale ale unităţilor 
administrativ – teritoriale, în sumă de 806.857mii lei,  deţin ponderea cea mai mare în totalul plăţilor 
bugetului general al judeţului Alba. 

Volumul împrumuturilor interne contractate de către UAT  a înregistrat o diminuare de 36%, 
respectiv de la suma de 48.385 mii lei în anul 2013, la suma de 31.137 mii lei în anul 2014. 

 

  Grafic, sinteza bugetului general al UAT pe ansamblul judeţului alba pe anul 2014, se 
prezintă astfel: 
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2.2. Execuţia sintetică a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe anul 2014.  

Totalitatea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi bugetul propriu al judeţului, 
pentru anul 2014, au înregistrat la partea de Venituri, prevederi bugetare anuale definitive de 
1.028.669 mii lei şi încasări de 843.450 mii lei, rezultând un procent de realizare de 82% faţă de 
prevederile definitiv aprobate în bugetul local, situaţie prezentată în tabelul privind Execuţia veniturilor 
bugetului local la data de 31.12.2014. 

La partea de Cheltuieli, faţă de prevederile bugetare anuale definitive, de 1.089.222 mii lei, 
Plăţile au fost de 806.857 mii lei, rezultând un procent de realizare de 74% faţă de prevederile definitiv 
aprobate în bugetul local, situaţie prezentată în tabelul privind Structura cheltuielilor, pe ansamblul 
judeţului Alba , pe anul 2014. 

În anul 2014 s-a înregistrat un excedent al bugetului local de 36.593 mii lei.  

Diferenţa între prevederile definitive la venituri, de 1.028.669 mii lei şi prevederile definitiv 
aprobate la cheltuieli, de 1.089.222 mii lei, reprezintă sumele aprobate de către unităţile administrativ 
teritoriale din excedentul anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, adică suma de 
60.553 mii lei. 

Nivelul redus de realizare a cheltuielilor bugetului local față de prevederile definitiv aprobate în 
procent de 74% şi în sumă absolută de 282.365 mii lei, a fost determinat de nerealizările importante 
înregistrate la titlurile de cheltuieli:  

- „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile” de 171.889 mii lei, şi un 
procent de realizare de numai 29%; 

- „Cheltuieli de capital” de 55.227 mii lei, şi un procent de realizare de numai 68%, nerealizări 
determinate în principal de neîncasarea sumelor primite de la Comunitatea Europeană/alţi 
donatori în contul plăţilor efectuate (nerealizare de 125.644 mii lei) şi neîncasarea subvenţiilor 
primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete (nerealizare de 33.992 mii lei). 

 

Execuţia veniturilor bugetului local la data de 31.12.2014, prezintă următoarea structură: 
 

                                                                                                                                            mii lei 

  
 
Prevederi 
inițiale 

 
Prevederi 
definitive 

 
Încasări 

% încasări  
din  
prevederi 
inițiale 

% încasări din 
prevederi 
definitive 

1.Venituri din impozite, taxe, 
contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri 

121.196 146.974 129.453 106,8 88,1 

2.Cote și sume defalcate din impozitul  
pe venit  

196.524 217.633 214.487 109,1 98,6 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea  
adăugată  

265.173 328.571 323.655 122,1 98,5 

4.Subvenţii de la alte nivele ale  
administrației publice 

109.079 146.353 112.361 103,0 76,8 

5.Sume primite de la UE/alți donatori  
în contul plăţilor efectuate și prefinanțări 

129.626 189.138 63.494 49,0 33,6 

VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 821.598 1.028.669 843.450 102,7 82,0 

 

Din datele prezentate, veniturile proprii ale bugetelor locale realizate în anul 2014 în sumă 
de 343.940 mii lei, reprezintă un procent relativ redus, de 41%, în totalul încasărilor bugetelor locale în 
sumă de 843.450 mii lei,  ponderea o reprezintă  sumele primite  de la bugetul de stat sau de la 
alte bugete  în valoare de 436.016 mii lei, respectiv într-un procent de  52%. 

Faţă de anul 2013, se remarcă o creştere a sumelor primite  de la bugetul de stat sau de la alte 
bugete, cu un procent de 1% (de la 51% în anul 2013 la 52% în anul 2014), diferență care în sumă 
absolută este de 22.625 mii lei. 
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Pentru derularea proiectelor cu finanţare externă în anul 2014, s-au primit de la Comunitatea 
Europeană fonduri în sumă de 63.494 mii lei, sumă care reprezintă  un procent de 8% în totalul 
veniturilor bugetului local, încasate în acest an. 

Faţă de finele anului 2013, sumele primite de la Comunitatea Europeană  în anul 2014  au 
înregistrat o diminuare cu 21%: de la 80.123mii lei în anul 2013, la 63.494 mii lei în anul 2014, 
diminuare care a influenţat procentul de realizare a cheltuielilor de capital şi, de asemenea, a influenţat 
decizia unităţilor administrativ teritoriale de a accesa finanţări rambursabile prin contractarea de credite 
interne, care, aşa cum am arătat mai sus au înregistrat o diminuare în anul 2014 faţă de anul 2013 cu 
36%, respectiv de la suma de 48.385 mii lei în anul 2013, la suma de 31.137 mii lei în anul 2014. 
 
 
 

          Grafic, veniturile bugetelor locale, pe ansamblul judeţului, pentru anul 2014, se prezintă 
astfel: 
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                                                                                                                            mii lei 

  
Prevederi  
inițiale  

Prevederi 
definitive 

Plăți  
efectuate 

% plățidin  
prevederi  
inițiale 

% plăți 
din 
prevederi 
definitive 

1.Cheltuieli de personal 238.887 278.906 274.880 115,1 98,6 

2.Bunuri şi servicii  136.600 190.416 161.111 117,9 84,6 

3. Dobânzi 15.785 10.564 9.483 60,1 89,8 

4. Subvenţii 435 483 462 106,2 95,7 

5. Fonduri de rezervă 841 583  0,0 0,0 

6. Transferuri între  
unități ale administrației publice 

67.291 45.944 40.562 60,3 88,3 

7. Alte transferuri 23.995 26.896 23.012 95,9 85,6 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 

155.461 243.656 71.767 46,2 29,5 

9. Asistență socială 72.237 74.485 70.830 98,1 95,1 

10. Alte cheltuieli 15.419 20.178 19.220 124,7 95,3 

11.Cheltuieli de capital 134.364 172.153 116.926 87,0 67,9 

12. Operaţiuni financiare 18.155 26.571 20.798 114,6 78,3 

13. Plăți efectuate în anii  
precedenți și recuperate în anul 
 curent 

-54 -1.613 -2.194 4.063,0 136,0 

CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 879.416 1.089.222 806.857 91,7 74,1 

 
 
Aşa cum rezultă din datele mai sus prezentate, ponderea cea mai mare în totalul plăţilor 

efectuate în anul 2014, o deţin cheltuielile de personal în sumă  274.880 mii lei,  în procent de 34%, 
care s-au majorat faţă de anul 2013 cu 11%, urmare măsurilor de creştere a cheltuielilor de personal 
luate în concordanţă cu politicile şi acordurile salariale, cu principiile responsabilităţii fiscale, a regulilor 
bugetare, cu obiectivele şi limitele din strategia fiscal – bugetară. 
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În ordine descrescătoare urmează: cheltuielile cu bunuri şi servicii (161.111 mii lei), cu o 

pondere în totalul cheltuielilor bugetului local de 20%, cheltuielile de capital (116.926 mii lei) care dețin 
o pondere de 14%, proiecte cu finanţare din fonduri externe (71.767 mii lei) și asistența socială 
(70.830 mii lei), care deţin, fiecare titlu de cheltuieli, o pondere de 9%.  
 

Privind proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, facem menţiunea că acestea 
au înregistrat o diminuare în anul 2014, faţă de nivelul anului 2013, cu un procent de 34%, 
înregistrându-se o scădere  de la 108.869 mii lei în anul 2013 la 71.767 mii lei în anul 2014. 

Comparativ cu totalul plăţilor bugetului local, raportate la finele anului 2013, în sumă de 807.391 
mii lei, în anul 2014 acestea au înregistrat o scădere cu 534 mii lei, nivelul acestora fiind de 806.857 
mii lei. 

În structură, această scădere a fost distribuită,  în principal, astfel: 
 

- cheltuielile de personal au înregistrat o creştere cu suma de 28.129 mii lei (de la 246.751 mii 
lei – în anul 2013 la 274.880 mii lei – în anul 2014);  
 

- cheltuielile cu bunuri şi servicii au înregistrat o creştere cu suma de 20.878 mii lei (de la 
140.233 mii lei – în anul 2013 la 161.111 mii lei – în anul 2014);   

  

- cheltuielile cu transferurile între unităţi ale administraţiei publice au înregistrat o scădere 
cu suma de 29.241 mii lei (de la 69.803 mii lei – în anul 2013 la 40.562 mii lei – în anul 2014); 

 

- alte transferuri, au înregistrat o scădere cu suma de 5.597  mii lei (de la 28.609 mii lei – în anul 
2013 la 23.012 mii lei – în anul 2014); 
 

- proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile au înregistrat o scădere cu 
suma de 37.102  mii lei (de la 108.869 mii lei – în anul 2013 la 71.767 mii lei – în anul 2014); 

 

- cheltuielile cu asistenţa socială au înregistrat o ușoară creștere cu suma de 747 mii lei (de la 
70.083 mii lei – în anul 2013 la 70.830 mii lei – în anul 2014);  

  

- cheltuielile de capital au înregistrat o creştere cu suma de 17.366 mii lei (de la 99.560 mii lei – 
în anul 2013 la 116.926 mii lei – în anul 2014);   

 

- operaţiuni financiare, reprezentând rambursarea ratelor scadente aferente creditelor 
contractate, au înregistrat o creştere cu suma de 6.583  mii lei (de la 14.215 mii lei – în anul 
2013 la 20.798 mii lei – în anul 2014).   
 

 
 
   

Grafic, cheltuielile bugetelor locale, pe ansamblul judeţului, pentru anul 2014, structurate 
pe titluri de cheltuieli, se prezintă astfel: 
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II. Prezentarea rezultatelor acțiunilor de audit/control desfăşurate la nivelul județului ALBA 
 

 Se vor prezenta informații și evaluări legate de acțiunile desfășurate de camerele de conturi 
la nivelul unităților administrativ-teritoriale, pe structura datelor sintetice prezentate în 
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     Camera de Conturi Alba exercită funcţia de control asupra modului de formare, administrare şi de 
întrebuinţare a resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţii de eficienţă, 
economicitate şi eficacitate. 

 

 

1. Informații privind actele încheiate în urma acțiunilor de audit/control  
 

    din care:  

 
Total 

Audit 
financiar 

Acțiuni de 
control 

Audit al 
performanței 

1.Număr acțiuni desfășurate  46 30 15 1 

2.Certificate de conformitate 0 0 0 0 

3.Rapoarte de control/audit 43 30 12 1 

4.Procese verbale de constatare 30 30 0 0 

5.Note de constatare 49 48 1 0 

6.Decizii emise 39 29 10 0 

7.Măsuri dispuse prin decizii 304 247 57 0 

 
        Menţionăm faptul că, în tabelul de mai sus, în coloana „Acţiuni de control” sunt cuprinse:  
- un număr de 4 acţiuni de control tematic (la două regii autonome de interes local şi la două societăţi 
comerciale de interes local), din care doar o acțiune de control desfășurată la o societate comercială a 
fost finalizată până la data întocmirii prezentului Raport, iar un număr de 3 acțiuni sunt în curs de 
desfășurare; 
 
- şi un număr de 11 de acţiuni de control  privind verificarea  modului de ducere la îndeplinire a 
măsurilor stabilite prin decizii emise UAT – urilor în anii precedenţi, cuprinse in Programul de 
activitate pe anul 2015 ca actiuni de control distincte, pentru care au fost întocmite următoarele 
acte de control; 
  - un număr de 11 rapoarte folow-up,  
  - un număr de 10 decizii de prelungire de termen, care au cuprins un număr de 57 de măsuri, 
decizii emise pentru măsurile implementate parţial. 
 
      Într-un caz, toate măsurile dispuse prin decizie au fost implementate în totalitate, situație în care nu 
a fost necesar a se emite decizie de prelungire de termen. 
 
      În cursul anului 2015, Camera de Conturi Alba a efectuat la unităţile administrativ-teritoriale un 
număr de 43 de acţiuni, finalizate până la data întocmirii prezentului Raport, din care: 
-  un număr de 30 misiuni de audit financiar, 
-  un număr de   1 misiuni de audit al performanţei, 
-  un număr de   1 acţiuni de control 
- un număr de 11 acţiuni privind Controlul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse  
prin deciziile  emise în anii  2013  şi 2014. 
 
       La data prezentului Raport, sunt în curs de valorificare un număr de 3 acţiuni de control tematic, 
la o societate comercială de inters local și la două regii autonome de interes local, acțiuni având ca 
temă ”Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al UAT de 
către RA de interes local şi SC integral sau majoritar al UAT”. 

 
        Urmare celor  43 de acţiuni desfăşurate în anul 2015: 

a) nu a fost emis niciun certificat de conformitate; 
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b) au fost întocmite un număr total de 111 acte de control, din care: 
- 30 rapoarte de audit financiar; 
- 1 raport de audit al performanței; 
- 1 raport de control; 
- 30 procese verbale de constatare; 
- 49 note de constatare, din care:  

o 48 note de constatare întocmite în cazul acţiunilor de control la ordonatorii terţiari 
de credite, efectuate în timpul misiunilor de audit financiar desfăşurate în anul 
2015; 

o 1 notă de constatare întocmită cu ocazia acțiunii de control la o societate 
comercială de interes local. 

c) a fost emis un număr de 29 decizii - pentru acţiuni de audit financiar, realizate în anul 2015, care au 
cuprins un număr  247 măsuri. 
 
     Privind verificarea modului în care au fost implementate măsurile dispuse prin deciziile emise,  
precizăm următoarele: 
- deosebit de cele 11 acțiuni de control privind modul de implementare a măsurilor dispuse prin 
decizii, acțiuni cuprinse în Programul de activitate pe anul 2015 al Camerei de Conturi Alba, în cursul 
anului 2015 au avut loc acțiuni de verificare a măsurilor dispuse prin decizii, odată cu cele  30 de 
misiuni de audit financiar desfășurate la entitățile cuprinse în program, fiind verificate un număr de 39 
decizii emise în anii anteriori: 2012, 2013 și 2014 (ce au cuprins un număr de 275 de măsuri, din 
care 181 măsuri au fost implementate în totalitate, iar 94 măsuri au fost implementate parţial, fiind 
întocmite următoarele acte de control: 
  - un număr de 39 rapoarte folow-up; 
  - un număr de 31 decizii de prelungire de termen, care au cuprins un număr de 94 de măsuri, 
decizii emise pentru măsurile implementate parţial; 

- pentru un număr de 8 decizii, măsurile dispuse prin decizie au fost implementate în totalitate, 
situație în care nu a fost necesar a se emite decizie de prelungire de termen. 
 

Grafic, rezultatele relevante ale activităţii Camerei de Conturi Alba, pe anul 2015, se prezintă 
astfel: 
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2. Informații privind categoriile de entități verificate la nivelul județului Alba 
 

Categorii de entităţi verificate la  
nivelulunităţilor administrativ-teritoriale 

Entități  

existente 

Entităţi  
verificate 

% 

1.Ordonatori de credite la nivelul unităţilor 
 administrativ-teritoriale, din care: 

243 78 32 

1.1. ordonatori principali de credite, din care: 79 29 37 

- consilii județene 1 1 100 

- municipii 4 3 75 

- orașe 7 3 43 

- comune 67 22 33 

1.2. ordonatori secundari de credite 0 0 0 

1.3. ordonatori terţiari de credite, din care: 164 49 30 

- verificați prin acțiune distinctă X 1 x 

- verificați odată cu ordonatorul  
- principal de credite 

X 48 x 

2. Regii autonome de interes local 5 2 40 

3. Societăţi comerciale de interes local 6 2 33 

4.Alte entități 0 0 0 

TOTAL 254 82 32 

         Menţionăm faptul că în coloana „Entităţi verificate” sunt cuprinse toate acţiunile incluse în 
programul de activitate pentru anul 2015, cu precizarea că, la data prezentului Raport sunt în 
valorificare un număr de 3 acţiuni de control la: 1 societate comercială de inters local și la un număr de 
2 regii autonome de interes local. 
         Din totalul de 254 entităţi aflate în sfera de verificare a Camerei de Conturi Alba, au fost verificate 
un număr de 82 entităţi, rezultând un procent de 32% faţă de numărul total al entităţilor aflate în sfera 
de competenţă a Camerei de Conturi Alba. 

Grafic, categoriile de entităţi verificate la nivelul judeţului Alba, în anul 2015, se prezintă 
astfel: 
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În anul 2015, a fost prevăzută desfăşurarea unui număr de 46 de acţiuni de audit/control, din 
care: 

- un număr de 30 acţiuni audit financiar şi un număr de 1 acţiuni audit de performanţă, la un 
număr de30 entități(29 UAT si 1 spital) 

- un număr de 15  acţiuni de control  la un număr de 15 entităţi, 
- la care se adaugă  un număr de 49 ordonatori terţiari  de credite ai bugetelor locale, din 

care: 
o 48 ordonatori terțiari de credite verificați odată cu acțiunile de audit financiar, din 

punct de vedere al transferurilor de fonduri  publice  sub aspectul fundamentării,  
justificării sumelor solicitate şi controlului utilizării acestor fonduri în condiţii de 
legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, 

o 1 ordonator terțiar de credite verificat prin acțiune distinctă: Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia. 

rezultând un  grad de cuprindere de 32% faţă de totalul entităţilor aflate în competenţa  Camerei 
de Conturi  Alba. 
 

3. Informații privind rezultatele acțiunilor de audit/control încheiate 
 

         Urmare acţiunilor de audit și control  efectuate de Camera de Conturi Alba în anul 2015 la nivelul 
unităților administrativ teritoriale, s-au constatat  abateri și nereguli care au determinat nerealizarea 
unor venituri  cuvenite bugetelor publice, au cauzat prejudicii bugetelor locale, sau au influențat 
calitatea gestiunii economico-financiare a entităţilor verificate.  

În urma acţiunilor de verificare efectuate de Camera de Conturi Alba, evaluarea  abaterilor 
constatate se prezintă,  astfel: 

Total abateri constatate în sumă de 32.142 mii lei, din care:  
- Total prejudicii – în sumă de 2.969 mii lei, din care recuperate operativ - 468  mii lei; 
- Total venituri suplimentare – în sumă de 9.316 mii lei, din care încasate operativ – 580 mii lei; 
- Total abateri care nu au determinat prejudicii – în sumă de 19.857 mii lei. 
 
       Situaţia privind rezultatele cuantificabile ale acţiunilor desfăşurate la nivelul Camerei de Conturi 
Alba, este prezentată în tabelul următor: 

                                                                                                                               mii lei  

 Estimări  
abateri  
constatate 

Accesorii Total  
estimări 

1.Venituri suplimentare 8.583 733 9.316 

2.Prejudicii  2.732 237 2.969 

3.Abateri financiar-contabile 19.857 0 19.857 

Total sume  31.172 970 32.142 

 
 

        Grafic, structura şi sumele estimate ale abaterilor constatate se prezintă, astfel: 
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     Pe tipuri de acţiuni de verificare, valoarea abaterilor constatate prin care s-au identificat venituri 
suplimentare, respectiv care au determinat producerea de prejudicii sau nereguli financiar - contabile 
se prezintă sintetic,  astfel: 

                                                                                                                                        mii lei  

 Audit  
financiar 

Control   
Audit de  
performanţă 

Total  
acţiuni 

1.Venituri suplimentare 9.316 0 0 9.316 

2. Prejudicii 2.969 0 0 2.969 

3. Abateri 19.857 0 0 19.857 

Total sume 32.142 0 0 32.142 

 

Acțiunile de audit financiar și control efectuate la nivelul unităților administrativ - teritoriale au 
reliefat cazuri de nerespectare a reglementărilor legale, constatându-se abateri și nereguli care au 
generat fie venituri suplimentare cuvenite bugetelor publice, fie prejudicii sau au influențat calitatea 
gestiunii economico-financiare a entităților verificate.    

        Au fost astfel, identificate: 

- Abateri de la legalitate şi regularitate pe linia constatării şi administrării veniturilor bugetare au 
condus la nerealizarea unor venituri în sumă de 9.316 mii lei, din care 733 mii lei accesorii. 

- Abateri de la legalitate şi regularitate constatate au condus la prejudicierea bugetelor entităţilor 
verificate cu suma de2.969 mii lei, din care 237 mii lei accesorii corespunzătoare. 

- Abateri de la legalitate şi regularitate care nu au generat producerea de prejudicii evaluate la 
19.857 mii lei. 

     1.  Principalele  categorii de abateri pe linia constatării şi administrării veniturilor consemnate cu 
ocazia acțiunilor de audit financiar desfășurate în anul 2015 la nivel local au fost estimate  la 9.316 mii 
lei,  din care accesorii în sumă de 733 mii lei și se prezintă sintetic, grupate  pe următoarele categorii 
de abateri semnificative, astfel:  

9.316 mii lei 

2.969 mii lei 

19.857 mii lei 

Structura și sumele estimate ale abaterilor 

constatate 

1.Venituri suplimentare 2.Prejudicii  3.Abateri financiar-contabile 
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- Nu s-a stabilit taxa specială de salubritate, reglementată de Legea nr.101/2006 a serviciului 
de salubrizare a localităţilorîn sumă de 1.948 mii lei; 

- Nu au fost respectate prevederile legale privind operaţiunile de asociere în participaţiune, în 
sumă de 1.920 mii lei; 

- Nu au fost stabilite, evidenţiate şi încasate veniturile cuvenite bugetului local rezultate din 
vânzarea masei lemnoase, din virarea la bugetul local al fondului de regenerare şi 
conservare pădure şi a rezultatului pozitiv rezultat din administrarea fondului forestier, 
conform Contractelor de administrare încheiate cu ocoalele silvice și din necalcularea, 
neînregistrarea penalităţilor contractuale care trebuiau aplicate executantului care nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile contractuale, la termenele stabilite în sumă de 1.051 mii lei; 

- Nu au fost respectate prevederile legale privind transmiterea sau cedarea cu titlu gratuit a 
dreptului de proprietatesau folosință a unor bunuri din patrimoniul public sau privat al 
statului sau UAT, în sumă de 971 mii lei; 

- Nu s-a stabilit impozitul pe teren, în funcţie de zonă, categoria de folosinţă şi rangul 
localităţii, în sumă de 826 mii lei; 

- Nu s-a procedat la verificarea sistematică în toate cazurile a gradului de realizare a lucrărilor 
pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire și de demolare, expirate în perioada 
2011 – 2014şi implicit la regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, 
în condițiile legii, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile cuvenite bugetului local, cu suma 
de 811 mii lei; 

- Nu au fost programate şi realizate veniturile datorate bugetului local, la nivelul impozitelor 
determinate prin aplicarea cotelor stabilite prin acte normative şi hotărâri ale consiliilor 
locale în sumă de 468 mii lei;   

- Nu au fost încasate la bugetul local, sumele legal cuvenite ca tarif de gestionare a fondului 
cinegetic, conform Legii nr.407/2006, în sumă de 287 mii lei; 

- Nu există concordanţa datelor din evidenţele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice 
locale cu cele din registrele agricole şi evidenţele cadastrale, în sumă de 284 mii lei; 

- Nu au fost stabilite, evidenţiate şi încasate veniturile din taxa pentru balastieră, exploatare 
de carieră, în sumă de 247 mii lei; 

- Nu s-a stabilit corect impozitul pe teren, aparţinând persoanelor fizice şi juridice, în sumă de 
131 mii lei; 

- Nu s-a urmărit respectarea clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată şi nu au 
fost calculate penalităţi de întârziere în cazul achitării cu întârziere a chiriei/redevenţei, în 
sumă de 107 mii lei; 

- Au fost prejudiciate bugetele locale prin neurmărirea veniturilor în termenul legal de 
prescripţie, în sumă de 104 mii lei; 

- Nu s-a stabilit şi înregistrat impozitul pe clădirile aparţinând persoanelor fizice şi juridice, în 
sumă de 59 mii lei; 

-  Alte venituri, în sumă de102 mii lei; 
 

        2. Abaterile de la legalitate si regularitate care au generat prejudicii au fost estimate la 2.969 mii 
lei,  din care accesorii în sumă de 237 mii lei, şi se prezintă sintetic astfel: 

- Au fost acceptate la plată situaţii de lucrări pentru bunuri nelivrate, lucrări neexecutate sau a 
unor servicii neprestate, în sumă de 921 mii lei;  

- Au fost angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite cheltuieli bugetare cu nerespectarea 
prevederilor legale ce privesc cheltuielile materiale, în sumă de 454 mii lei; 

- Au fost stabilite eronat drepturile salariale, inclusiv sporurile, premiile şi alte drepturi 
acordate funcţionarilor, în sumă de 378 mii lei; 
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- Au fost acceptate la plată, cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat, cu suma de 
319 mii lei; 

- Nu au fost respectate prevederile legale privind modul de alocare şi utilizare a subvenţiilor 
sau a altor forme de sprijin financiar, în sumă de 238 mii lei; 

- Nu au fost respectate prevederile legale privind acordarea şi regularizarea avansurilor 
pentru achiziţii de bunuri, în sumă de 236 mii lei; 

- Au fost  efectuate cheltuieli cu bunuri şi servicii, fără contraprestaţie,  în sumă de 120 mii 
lei; 

- A fost acordat sprijin financiar nerambursabil pentru finanțarea unor activități sportive, fără 
bază legală, în sumă de 118 mii lei; 

- Au fost majorate nejustificat cheltuielile bugetare  prin plata eronată a TVA la  bugetul de 
stat peste nivelul legal  pentru activitatea de administrare a fondului forestier în sumă de 70 
mii lei; 

- Alte cheltuieli,  în sumă de 115 mii lei; 
 

       3. Cu ocazia verificărilor efectuată la nivelul UAT s-au constatat şi abateri de la legalitate şi 
regularitate care nu au generat producerea de prejudicii evaluate  în sumă de 19.857 mii lei, cele mai 
semnificative,  fiind: 

- Nu a fost efectuată reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale, la termenul prevăzut de lege, în 
sumă de 14.647 mii lei; 

- Nu a fost stabilită şi înregistrată în evidenţa contabilă valoarea amortizării activelor fixe corporale, 
conform prevederilor legale, în sumă de 1.946 mii lei; 

- Nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă rezultatele reevaluării elementelor patrimoniale, în 
sumă de 929 mii lei; 

- Nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi tehnic operativă, unele bunuri care constituie 
domeniul public sau privat al UAT, în sumă de 861 mii lei; 

- Nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă, la finele perioadelor de raportare, accesoriile aferente 
debitelor neîncasate din impozite şi taxe locale, în sumă de 528 mii lei; 

- Nu au fost respectate prevederile legale ce privesc organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei 
patrimoniului, în sumă de 532 mii lei; 

- Evidenţa contabilă nu s-a condus şi organizat cu respectarea în totalitate a Planului de conturi, a 
instrucţiunilor de aplicare a acestuia şi a  Normelor metodologice, în sumă de 256 mii lei;  

- Nu au fost evidenţiate în conturi speciale, în afara bilanţului, garanţiile de bună execuţie constituite, 
în sumă de 158 mii lei. 
 

 
4. Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul entităților verificate 

                                                                                                                                            mii lei 

 
Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar 
contabile 

1. UATJ Alba - Audit financiar 150 50 89 

- Activitatea proprie 0 11 0 

- Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba Iulia 0 7 0 

- Camera Agricolă Alba 113 0 89 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba 

0 32 0 

- Muzeul Național al Unirii Alba 37 0 0 

- Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia 0 0 0 
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2. UATM Alba  Iulia - Audit financiar 1.318 236 666 

- Activitatea proprie 1.318 236 666 

- Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba 
Iulia 

0 0 0 

- Gradinița cu Program Prelungit ”Scufița Roșie” 
Alba Iulia 

0 0 0 

- Gradinița cu Program Prelungit nr.11 Alba Iulia 0 0 0 

- Gradinița cu Program Prelungit nr.8 Alba Iulia 0 0 0 

3.UATM  Blaj  - Audit financiar 107 128 175 

- Activitatea proprie 68 52 0 

- Gradinița cu program prelungit ”Lumea copiilor” 
Blaj 

 
0 

76 39 

- Școala Gimnazială  ”I. Micu Moldovan” Blaj  0 0 66 

- Școala Gimnazială  ”Petru Pavel” Blaj  0 0 70 

- Spitalul Municipal Blaj 39 0 0 

4.UATM  Sebes   - Audit financiar 2.999 212 4.256 

- Activitatea proprie 2.970 209 4.256 

- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș 0 1 0 

- Şcoala Gimnazială „Mihail Kogalniceanu” Sebeș 0 0 0 

- Școala Gimnazială Nr.2 Sebeș 0 0 0 

- Școala Gimnazială Petrești 4 2 0 

- Spitalul Municipal Sebeș 0 0 0 

-Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului 
Sebeș 

25 0 0 

5.UATO  Abrud   - Audit financiar 193 65 1 

- Activitatea proprie 193 25 1 

- Liceul  „Horea Cloșca şi Crișan” Abrud 0 39 0 

- Școala Gimnazială  „Avram Iancu” Abrud 0 1 0 

- Spitalul Orășenesc Abrud 0 0 0 

6. UATO Baia de Arieș - Audit  financiar 3 6 0 

- Activitatea proprie 3 0 0 

-Căminul pentru Persoane Vârstnice Baia de Arieș 0 0 0 

- Liceul „Dr. Lazar Chirilă” Baia de Arieș 0 6 0 

7. UATO Ocna Mureș - Audit  financiar 110 128 4.081 

- Activitatea proprie 110 125 4.081 

- Clubul Sportiv Ocna Mureș 0 0 0 

- Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș 0 3 0 

8. UATC Almașu  Mare -  Audit  financiar 364 133 0 

- Activitatea proprie 364 130 0 

-Școala Gimnazială Almașu Mare 0 3 0 

9. UATC Avram Iancu-  Audit  financiar 115 87 0 

- Activitatea proprie 115 84 0 

- Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Avram Iancu 0 3 0 

10. UATC  Berghin- Audit  financiar 51 39 0 

- Activitatea proprie 51 38 0 

- Școala Gimnazială Berghin 0 1 0 

11. UATC Bucium - Audit  financiar 28 32 0 

- Activitatea proprie 28 32 0 

- Școala Gimnaziala ”Ion Agârbiceanu” Bucium 0 0 0 

12. UATC Cetatea de Baltă- Audit  financiar 147 9 16 

- Activitatea proprie 147 9 16 

- Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”  Cetatea de 0 0 0 
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Baltă 

13. UATC Cricău - Audit  financiar 370 67 0 

- Activitatea proprie 370 66 0 

- Școala Gimnazială ”Decebal” Cricău 0 1 0 

14. UATC Cut - Audit  financiar 0 28 933 

- Activitatea proprie 0 28 933 

- Școala Gimnazială ”Septimiu Albini” Cut 0 0 0 

15.UATC Daia Română - Audit  financiar 31 5 0 

- Activitatea proprie 31 5 0 

- Școala Gimnazială  Daia Română 0 0 0 

16. UATC Farau - Audit  financiar 61 0 0 

- Activitatea proprie 61 0 0 

- Școala Gimnazială Fărău 0 0 0 

17. UATC Galda de  Jos - Audit  financiar 173 156 2 

- Activitatea proprie 173 151 2 

- Școala Gimnazială ”Nicolae Drăgan” Galda de Jos 0 5 0 

18. UATC Gârda de Sus- Audit  financiar 605 9 6.218 

- Activitatea proprie 605 9 6.218 

- Școala Gimnazială ”Emil Racoviță” Gârda de Sus 0 0 0 

19.UATC Ighiu- Audit  financiar 585 290 0 

- Activitatea proprie 585 235 0 

- Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Ighiu 0 55 0 

20. UATC Întregalde - Audit  financiar 652 17 3 

- Activitatea proprie 652 17 3 

- Școala Gimnazială Intregalde 0 0 0 

21. UATC Jidvei- Audit  financiar   403 71 508 

- Activitatea proprie 403 68 508 

- Liceul Tehnologic Jidvei 0 3 0 

22.UATC Mihalț- Audit  financiar 0 130 528 

- Activitatea proprie 0 130 528 

- Școala Gimnazială  Mihalț 0 0 0 

23.UATC Rădești - Audit  financiar 2 5 0 

- Activitatea proprie 2 5 0 

- Școala Gimnazială ”Demetriu Radu” Rădești 0 0 0 

24.UATC Roșia de Secaș- Audit  financiar 53 129 41 

- Activitatea proprie 50 128 4 

- Școala Gimnazială  Roșia de Secaș  3 1 37 

25.UATC Roșia Montană- Audit  financiar 77 208 2.128 

- Activitatea proprie 77 208 2.112 

- Școala Gimnazială”Simion Balint” Roșia Montană 0 0 16 

26.UATC Sîntimbru  - Audit  financiar 165 110 9 

- Activitatea proprie 165 110 9 

-Școala Gimnazială ”Iancu de Hunedoara” 
Sîntimbru 

0 0 0 

27.UATC Stremț- Audit  financiar 220 2 0 

- Activitatea proprie 220 2 0 

- Școala Gimnazială  Stremț 0 0 0 

28.UATC Șona- Audit  financiar 228 127 0 

- Activitatea proprie 228 123 0 

- Școala Gimnazială Șona 0 4 0 

29.UATC Unirea - Audit  financiar 106 377 9 

- Activitatea proprie 106 377 0 
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- Școala Gimnazială  „Avram Iancu” Unirea 0 0 9 

30.Spitalul Județean  de Urgenta  Alba - Audit  
financiar 

0 113 194 

- Activitatea proprie 0 113 194 

31.SC Salubritatea Apuseni SRL Câmpeni 0 0 0 

- Activitatea proprie 0 0 0 

Total sume 0 0 0 

32. SC Eco Montan Apuseni SRL Baia de Arieș*)    

- Activitatea proprie     

Total sume     

33. RA Ocolul Silvic Abrud*)    

- Activitatea proprie     

Total sume     

34. RA Ocolul Silvic ”Valea Sebeșului” *)    

- Activitatea proprie     

Total sume     

Total sume  9.316 2.969 19.857 

*) acțiunea se află în procedura de valorificare 

Grafic, situația rezultatelor financiare se prezintă,  astfel: 
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Sumele estimate ale abaterilor constatate 

la nivelul entităților verificate care au 

generat venituri suplimentare 

1. UATJ Alba - Audit financiar 2. UATM Alba  Iulia - Audit financiar 
3.UATM  Blaj  - Audit financiar 4.UATM  Sebes   - Audit financiar 
5.UATO  Abrud   - Audit financiar 6. UATO Baia de Arieș - Audit  financiar 
7. UATO Ocna Mureș - Audit  financiar 8. UATC Almașu  Mare -  Audit  financiar 
9. UATC Avram Iancu-  Audit  financiar 10. UATC  Berghin- Audit  financiar 
11. UATC Bucium - Audit  financiar 12. UATC Cetatea de Baltă- Audit  financiar 
13. UATC Cricău - Audit  financiar 14. UATC Cut - Audit  financiar 
15.UATC Daia Română - Audit  financiar 16. UATC Farau - Audit  financiar 
17. UATC Galda de  Jos - Audit  financiar 18. UATC Gârda de Sus- Audit  financiar 
19. UATC Ighiu- Audit  financiar 20. UATC Întregalde - Audit  financiar 
21. UATC Jidvei- Audit  financiar   22.UATC Mihalț- Audit  financiar 
23.UATC Rădești - Audit  financiar 24.UATC Roșia de Secaș- Audit  financiar 
25.UATC Roșia Montană- Audit  financiar 26.UATC Sîntimbru  - Audit  financiar 
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1. UATJ Alba - Audit financiar 2. UATM Alba  Iulia - Audit financiar 
3.UATM  Blaj  - Audit financiar 4.UATM  Sebes   - Audit financiar 
5.UATO  Abrud   - Audit financiar 6. UATO Baia de Arieș - Audit  financiar 
7. UATO Ocna Mureș - Audit  financiar 8. UATC Almașu  Mare -  Audit  financiar 
9. UATC Avram Iancu-  Audit  financiar 10. UATC  Berghin- Audit  financiar 
11. UATC Bucium - Audit  financiar 12. UATC Cetatea de Baltă- Audit  financiar 
13. UATC Cricău - Audit  financiar 14. UATC Cut - Audit  financiar 
15.UATC Daia Română - Audit  financiar 17. UATC Galda de  Jos - Audit  financiar 
18. UATC Gârda de Sus- Audit  financiar 19. UATC Ighiu- Audit  financiar 
20. UATC Întregalde - Audit  financiar 21. UATC Jidvei- Audit  financiar   
22.UATC Mihalț- Audit  financiar 23.UATC Rădești - Audit  financiar 
24.UATC Roșia de Secaș- Audit  financiar 25.UATC Roșia Montană- Audit  financiar 
26.UATC Sîntimbru  - Audit  financiar 27.UATC Stremț- Audit  financiar 
28.UATC Șona- Audit  financiar 29.UATC Unirea - Audit  financiar 
30.Spitalul Județean  de Urgenta  Alba - Audit  financiar 

89 
666 

175 

4256,0 

1 
4081,0 

16 

933 
2 

6218,0 

3 

508 528 41 

2128,0 

9 9 

194 

Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul 
entităților verificate care nu au generat prejudicii 

1. UATJ Alba - Audit financiar 2. UATM Alba  Iulia - Audit financiar 
3.UATM  Blaj  - Audit financiar 4.UATM  Sebes   - Audit financiar 
5.UATO  Abrud   - Audit financiar 7. UATO Ocna Mureș - Audit  financiar 
12. UATC Cetatea de Baltă- Audit  financiar 14. UATC Cut - Audit  financiar 
17. UATC Galda de  Jos - Audit  financiar 18. UATC Gârda de Sus- Audit  financiar 
20. UATC Întregalde - Audit  financiar 21. UATC Jidvei- Audit  financiar   
22.UATC Mihalț- Audit  financiar 24.UATC Roșia de Secaș- Audit  financiar 
25.UATC Roșia Montană- Audit  financiar 26.UATC Sîntimbru  - Audit  financiar 
29.UATC Unirea - Audit  financiar 30.Spitalul Județean  de Urgenta  Alba - Audit  financiar 
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III. Obiectivele urmărite și principalele constatări rezultate din acțiunile de audit/control 
desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

 

      A.1.Prezentarea sintetică a celor mai semnificative aspecte legate de acţiunile de audit 
financiar efectuate la unităţile administrativ - teritoriale, pe următoarea structură: 
 
 

      SECŢIUNEA I  - AUDIT FINANCIAR  

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  la finele anului 
2014, bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale este rezultat din cumularea veniturilor şi 
cheltuielilor: 

a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului; 
b) bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii; 
c) bugetului împrumuturilor externe şi interne; 
d) bugetului fondurilor externe nerambursabile. 
 

       Camera de Conturi Alba a exercitat auditul financiar asupra următoarelor situaţii financiare, 
încheiate la 31 decembrie 2014: 

a) Bilanţul; 
b) Contul de rezultat patrimonial; 
c) Situaţia fluxurilor de trezorerie; 
d) Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor; 
e) Anexele la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative; 
f) Contul de execuţie bugetară.  
 

        Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului unităţilor administrativ-teritoriale 
incluse în programul de activitate pe anul 2015 s-a desfăşurat la sediul fiecărei  entităţi auditate. 

  Prin verificările la entităţile publice de interes local, Curtea de Conturi prin structura sa teritorială  a 
urmărit, conform prevederilor legale, următoarele obiective: 

a) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2014, precum și autorizarea, 
legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat;  

b) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare; 
c) Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern 

(inclusiv audit intern) la entitățile auditate;  
d) Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la 

termenele stabilite de lege; 
e) Calitatea gestiunii economico-financiare; 
f) Constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția mediului, 

îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă. 
 
a) Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, obiectiv în cadrul căruia s-

au verificat următoarele aspecte: 

Principalele constatări identificate de echipele de audit, grupate pe obiectivele verificate, 
sunt următoarele: 

     a.1) organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare: 

      Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul entităţilor auditate privind  acest 
obiectiv însumează 256 mii lei.  
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Privind acest obiectiv,  cele mai frecvente abateri vizează:   

- nu au fost respectate prevederile legale, referitoare la conducerea evidenţei contabile pentru 
instituţiile publice, astfel: 

- entităţile auditate nu au asigurat respectarea în totalitate a prevederilor OMFP nr.1917/2005 
denaturând situaţiile financiare întocmite la finele anului 2014, cu suma de 256 mii lei, prin 
următoarele constatări înscrise în rapoartele de audit şi procesele verbale de constatare: nu au 
fost înregistrate corect în evidenţa contabilă, obligaţiile de plată faţă de angajaţi, la valoarea 
reală a acestora, rezultată din sentinţele judecătoreşti definitive; nu au fost înregistrate în 
evidenţa contabilă toate bunurile din patrimoniul privat deţinute; nu a fost majorată valoarea 
imobilizărilor corporale cu valoarea lucrărilor de reparații capitale  executate; 

 
Abaterile descrise s-au regăsit la Camera Agricolă Alba, ordonator terţiar de credite subordonat 

UATJ Alba, Şcoala Gimnazială ”Petru Pavel” Blaj , Grădinița cu program prelungit ”Lumea copiilor” 
Blaj,Şcoala Gimnazială ”I. Micu Moldovan” Blaj, ordonatori terţiari de credite subordonaţi UATM Blaj, 
Şcoala Gimnazială Roşia de Secaş, Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş şi la UATC Sântimbru. 

 
Cauzele principale care au generat aceste abateri sunt: 

- necunoaşterea în totalitate a legislaţiei ce reglementează domeniul financiar- contabil;  

- interpretarea eronată a reglementărilor legale ce guvernează activitatea financiar-contabilă; 

- ineficienţa sistemului de control intern, care nu a identificat aceste abateri. 
 

   a.2) înregistrarea veniturilor şi a cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetare; 

 Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul entităţilor auditate privind acest 
obiectiv însumează 2.474 mii lei.  

Privind acest obiectiv,  abaterile identificate vizează următoarele aspecte:   

- nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă, la finele anului 2014, accesoriile aferente debitelor 
neîncasate, din impozite şi taxe locale; 
- nu a fost calculată şi înregistrată în evidenţa contabilă amortizarea mijloacelor fixe aflate în 
domeniul privat. 
 
 Abaterile descrise s-au regăsit în cazul UATC: Mihalţ şi Roşia Montană. 
 

Un exemplu relevant, în acest sens: 

UATC Roşia Montană, prin personalul cu atribuţii în acest sens, nu a asigurat calcularea şi 
înregistrarea amortizării mijloacelor fixe aflate în domeniul privat, ceea ce a denaturat  situaţiile 
financiare întocmite la finele anului 2014, cu  suma de 1.946 mii lei. 

Cauzele principale care au generat aceste abateri sunt: 

- necunoașterea reglementărilor legale în domeniul financiar - contabil; 

- insuficienta preocupare a conducerii entităţii pentru calcularea şi înregistrarea amortizării 
mijloacelor fixe aflate în domeniul privat; 

- interpretarea eronată a prevederilor legale, precum și slaba pregătire profesională a 
personalului din compartimentele financiar - contabile, în special la UAT comunale; 

- lipsa unor proceduri de lucru formalizate pe domenii de activitate; neorganizarea la nivelul 
unităților administrativ - teritoriale comunale a circuitului documentelor, care să asigure 
înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale sau a modificărilor acestora, pe 
bază de documente justificative, coroborat ș i cu neexercitarea controlului financiar preventiv 
asupra acestor operațiuni în conformitate cu prevederile legale. 
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  a.3) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei a patrimoniului, conform prevederilor legale: 

 Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul entităţilor auditate însumează 
2.480 mii lei. 

 Privind acest obiectiv,  abaterile identificate vizează următoarele aspecte: 

- nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă toate bunurile deţinute de entăţile verificate, ceea ce 
a diminuat valoarea elementelor patrimoniale ale entităţilor verificate. 
 

Abaterile descrise s-au regăsit la UATM Alba Iulia, UATO Abrud, la un număr de 5 UATC: Cetatea 
de Baltă, Cut, Galda de Jos, Gârda de Sus şi Întregalde şi la un ordonator terţiar de credite din 
subordinea UATM Blaj: Şcoala Gimnazială „I.M. Moldovan” Blaj.  

- nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă diferenţele din reevaluarea activelor fixe corporale 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice. 

Un exemplu relevant, în acest sens: 

UATC Cut nu a înregistrat în evidenţa contabilă diferenţele rezultate din reevaluarea activelor fixe 
corporale din patrimoniu, în sumă de 929 mii lei pentru a asigura actualizarea valorii acestora potrivit 
cadrului  legislativ în vigoare.  

- nu au fost respectate prevederile legale referitoare la înregistrarea corectă în evidenţa contabilă a 
documentelor justificative; 
- nu s-a urmărit stabilirea corectă a rezultatul financiar datorat de către administratorul fondului 
forestier, proprietarului, prin acceptarea deducerii din veniturile realizate din exploatarea fondului 
forestier, a unor cheltuieli (fond de regenerare şi conservare pădure, taxă pe teren), care nu sunt 
aferente veniturilor. 
 

Abaterile descrise s-au regăsit în cazul UATC: Jidvei şi  Roşia Montană. 
 
- nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă garanţiile de bună execuţie, constituite în cazul 
contractelor de lucrări. 

 
Abaterile descrise s-au regăsit  în cazul  UATC Roşia Montană şi a unui ordonator terțiar de 

credite: Şcoala Gimnazială Roşia Montană 
 

- nu au fost înregistrate corect în evidenţa contabilă obiectivele de investiţii finalizate şi 
recepţionate. 
 

     Abaterile  descrise s-au regăsit la UATM Blaj şi la un număr de 5 UATC: Bucium, Cetatea de 
Baltă, Fărău, Roşia de Secaş şi Roşia Montană. 

 

Cauzele principalecare au generat producerea abaterilor prezentate, sunt legate de: 

- necunoaşterea tuturor prevederilor legale referitoare la conducerea evidenţei contabile, 
gestionarea patrimoniului şi aplicarea reglementărilor contabile specifice contabilităţii instituţiilor 
publice potrivit OMFP nr.1917/2005, actualizat, de către conducerea entităţilor auditate precum 
şi de către persoanele cu atribuţii financiar - contabile; 

- interpretarea eronată a prevederilor legale, precum și slaba pregătire profesională a 
personalului din compartimentele financiar - contabile, în special la UAT comunale; 

- ineficienţa sistemului de control intern/managerial şi neorganizarea activităţii de audit intern. 
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Pentru fiecare dintre entităţile unde s-au constatat abateri, care nu au fost remediate în timpul 
acţiunilor de audit, au fost emise Decizii de Camera de Conturi Alba prin care s-au dispus ordonatorilor 
principali de credite verificaţi, luarea măsurilor de corectare a abaterilor constatate prin efectuarea 
înregistrărilor contabile corecte. 

La data prezentului raport, deciziile sunt în curs de implementare. 

b) Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern 
(inclusiv audit intern) la entităţile auditate şi stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei 
verificări şi deficienţele constatate de către Curtea de Conturi în activitatea entităţile verificate.  

Constatările identificate au fost: 

b.1) nerespectarea prevederilor legale referitoare la controlul financiar preventiv:  

Privind acest obiectiv,  abaterile identificate vizează următorul aspect: 

- nu a fost organizată şi nu s-a exercitat activitatea de CFPP. 
 

Un caz elocvent, în acest sens: 

La nivelul SC Salubritate Apuseni SRL Câmpeni, nu a fost organizată şi nu s-a exercitat 
activitatea de CFPP, de la infiinţarea entităţii si până la data controlului. 
 
- nu au fost luate măsurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de CFPP, 
respectiv: persoana desemnată cu exercitarea vizei de CFPP este implicată, prin atribuţiile de serviciu, 
în efectuarea operaţiunilor supuse vizei; 
- nu s-a asigurat exercitarea vizei de CFPP asupra tuturor documentelor care fac obiectul acestei 
verificări; 
 
 Abaterile descrise s-au regăsit în cazul a 2 ordonatori terţiari de credite subordonaţi UATJ Alba: 
Camera Agricolă Alba şi Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia şi în cazul Spitalului Municipal 
Blaj. 

- nu au fost luate măsurile necesare pentru elaborarea listelor de verificare  în care să fie detaliate 
obiectivele verificării pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii. 
 

Abaterile descrise s-au regăsit la un număr de 3 ordonatori terţiari de credite subordonaţi UATM 
Blaj: Şcoala Gimnazială  ”Petru Pavel” Blaj , Grădinița cu program prelungit ”Lumea copiilor” Blaj şi 
Şcoala Gimnazială  ”I. Micu Moldovan” Blaj. 

Pentru fiecare dintre entităţile unde s-au constatat abateri, care nu au fost remediate în timpul 
acţiunilor de audit, a fost emisă Decizie de către Directorul Camerei de Conturi Alba prin care s-a  
dispus ordonatorului principal de credite verificat, luarea măsurilor de corectare a abaterilor constatate 
şi intrarea în legalitate.  

La data prezentului raport, decizia este în curs de implementare. 

b.2) nerespectarea dispoziţiilor privind controlul intern/managerial:  

           Privind acest obiectiv,  abaterile identificate vizează următorul aspect: 

- nu au fost luate măsuri pentru elaborarea/actualizarea şi dezvoltarea programului de dezvoltare a 
sistemelor de control intern/managerial, în instituţiile publice; 
- nu s-a asigurat implementarea Standardului 18 Separarea atribuţiilor la nivelul activităţii de 
stabilire, urmărire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale. 
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           Abaterile  descrise s-au regăsit in cazul unui ordonator terţiar de credite subordonat UATJ Alba: 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, in cazul a 2 comune: Almaşu Mare şi 
Daia Română,  precum și în cazul unei societăți comerciale de interes local: SC Salubritatea Apuseni 
SRL Cîmpeni. 

Pentru  abaterile care nu au fost remediate în timpul acţiunilor de verificare, au fost emise 
Decizii prin care s-au dispus ordonatorilor principali de credite verificaţi, luarea măsurilor de corectare 
a abaterilor constatate şi intrarea în legalitate. 

La data prezentului raport, deciziile sunt în curs de implementare. 

Cauzele principale  generatoare ale abaterilor de la legalitate şi regularitate ţin de  organizarea 
necorespunzătoare şi ineficienţa sistemelor de management şi control intern - care nu permite 
detectarea în cele mai multe cazuri a disfuncţionalităţilor care apar în activitatea desfășurată de entitate 
şi nu permite în toate cazurile detectarea erorilor survenite în acest proces pentru a putea fi prevenite şi 
înlăturate. 

Alţi factori care au generat producerea abaterilor, ţin de: 

- slaba preocuparea a conducerii entităţilor verificate în a organiza activităţile de control intern, 
control financiar preventiv propriu; 

- neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu de către personalul entităţii; 
- necunoaşterea legislaţiei în vigoare; 
- pregătirea neadecvată a personalului de specialitate. 

 
c) Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general 
consolidat, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care 
au determinat nerealizarea acestora. 

 
      Abaterile reţinute şi consemnate în actele de audit/control cu privire la stabilirea, constatarea, 
urmărirea şi încasarea veniturilor bugetelor locale relevă faptul că managementul în acest domeniu nu 
este încă suficient de performant și că nivelul veniturilor proprii încasate nu exprimă potenţialul real 
al unităţilor administrativ - teritoriale. 

       Volumul veniturilor proprii ale unităților administrativ – teritoriale a fost influențat atât de diminuarea 
posibilităţilor de plată ale contribuabililor persoane fizice, de creşterea numărului persoanelor juridice 
care s-auconfruntat cu situaţii dificile în asigurarea capacităţii de plată, cât şi de de ficienţele existente în 
activitatea de administrare şi de executare silită a creanţelor fiscale de către compartimentele de 
specialitate ale unităților administrativ - teritoriale. 

        Pe de altă parte, implicarea încă destul de susţinută a bugetului de stat în asigurarea resurselor 
bugetelor locale explică insuficienta preocupare a autorităţilor locale în evaluarea veniturilor proprii şi în 
urmărirea încasării acestora pe parcursul execuţiei bugetare. 
 
      Valoarea totală estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, 
însumează 6.239 mii lei, din care au fost încasate operativ venituri în  sumă de 503 mii lei. 

      Urmare procedurilor de audit aplicate au fost identificate categoriile de abateri care au generat 
nerealizarea integrală şi la termen a veniturilor bugetelor locale ale unităților administrativ - teritoriale, 
sintetizate, astfel: 

c.1.) Nu s-a stabilit, înregistrat şi urmărit spre încasare taxa specială de salubrizare, 
reglementată de Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
 
      Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 
1.948 mii lei. 
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      Abaterile descrise s-au regăsit la UATM Alba Iulia, UATO Baia de Arieş şi la un număr de 7 UATC: 
Cetatea de Baltă, Galda de Jos, Ighiu, Jidvei, Roşia Montană, Sântimbru şi Şona. 
 
      Un exemplu elocvent, în acest sens: 

UATM Alba Iulia, prin personalul cu atribuţii în acest sens, nu a identificat toţi utilizatorii care nu au 
încheiat contracte de prestări servicii de salubrizare cu operatorul de salubrizare şi nu a stabilit, 
înregistrat şi încasat taxa de salubrizare în cazul acestor utilizatori, ceea ce a diminuat nejustificat 
veniturile entităţii cu suma estimată de 1.218 mii lei. 
 
c.2.) Nu au fost stabilite, evidenţiate şi încasate în totalitate, veniturile cuvenite bugetului local 
al entităţilor verificate: 
      Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 
1.051 mii lei, din care s-a încasat operativ în timpul verificării suma de 421 mii lei.  

       - entităţile auditate nu au stabilit, înregistrat, urmărit şi încasat veniturile cuvenite bugetului local 
rezultate din: vânzarea masei lemnoase, din virarea la bugetul local a fondului de regenerare şi 
conservare pădure precum şi a fondului de drumuri, din virarea la bugetul local a rezultatului pozitiv 
rezultat din administrarea fondului forestier, conform Contractului de administrare încheiat cu ocoalele 
silvice, necalcularea, neînregistrarea penalităţilor care trebuiau aplicate executantului  pentru 
neîndeplinirea  obligaţiilor  contractuale la termenul stabilit. 
 
      Abaterile descrise s-au regăsit la UATM Blaj şi Sebeş şi la un număr de 4 UATC: Avram Iancu, 
Gârda de Sus, Întregalde şi Roşia de Secaş. 
 
      Un exemplu edificator, în acest sens: 

      UATC Gârda de Sus, prin personalul cu atribuţii în acest sens, nu a stabilit, înregistrat şi urmărit 
spre încasare venituri cuvenite bugetului local, reprezentând: rezultat financiar pozitiv (profit net) 
rezultat din activitatea de administrare a pădurilor de către Ocolul Silvic Horea-Apuseni, fond de 
conservare si regenerare a padurilor, precum si fondul de drumuri, ceea ce a diminuat nejustificat 
veniturile entităţii cu suma estimată de 572 mii lei. 
 
c.3.) Nu s-a stabilit, înregistrat şi urmărit spre încasare impozitul pe teren, în funcţie de zonă, 
categoria de folosinţă şi rangul localităţii; 
 
      Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 
826 mii lei. 

      Abaterile descrise s-au regăsit în cazul unui număr de 4 UATC: Avram Iancu, Cricău, Fărău şi 
Ighiu. 
 
     Un exemplu edificator în acest sens: 

UATC Ighiu, prin personalul cu atribuţii în acest sens, nu a stabilit corect, înregistrat şi urmărit spre 
încasare venituri cuvenite bugetului local, reprezentând impozit pe cladiri persoane fizice şi 
taxa/impozit pe teren persoane fizice şi juridice, ca urmare a delimitării eronate a zonelor din 
intravilanul şi extravilanul comunei, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile entităţii cu suma estimată 
de 411 mii lei. 
 
c.4.) Nu s-a procedat la verificarea sistematică, în toate cazurile, a gradului de realizare a 
lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire și de demolare, expirate în 
perioada 2011 – 2014 şi implicit la regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor de 
construire, în condițiile legii. 
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     Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 
811 mii lei, din care s-a încasat operativ în timpul verificării suma de 15 mii lei 

     Abaterile descrise s-au regăsit în cazul a două municipii: Alba Iulia şi Sebeş şi la o comună UATC 
Galda de Jos. 
 
     Un exemplu edificator în acest sens: 

     UATM Sebeş, prin personalul cu atribuţii în acest sens, nu a stabilit, înregistrat şi urmărit spre 
încasare venituri cuvenite bugetului local, reprezentând taxă regularizare a autorizaţiilor de construire și 
demolare, expirate în perioada 2011 – 2014, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile entităţii cu suma 
estimată de 803 mii lei. 
 
c.5.) Nu au fost programate şi realizate veniturile datorate bugetului local, la nivelul impozitelor 
determinate prin aplicarea cotelor stabilite prin acte normative şi hotărâri ale consiliilor locale; 
  

     Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 
468 mii lei, din care s-a încasat operativ în timpul verificării suma de 1 mii lei 

    - entităţile auditate nu au urmărit stabilirea, înregistrarea şi încasarea tuturor impozitelor şi taxelor 
locale, cuvenite bugetului local rezultate din: taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea 
de activităţi economice, taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor pentru desfăşurarea de 
activităţi de alimentaţie publică, în cuantumurile stabilite prin hotărârile  consiliilor local, taxa hotelieră, 
tariful de racordare la instalaţia de apă potabilă şi canalizare, tariful pe cap de animal datorat de 
proprietarii de animale care au declarat în Registrul agricol animalele deţinute,  tariful stabilit pentru 
dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată a Comunei Jidvei, datorat de furnizorii de reţele de 
comunicaţii electronice, tariful pentru închirierea buldoexcavatorului deţinut de entitate. 
 
    Abaterile descrise s-au regăsit la UATO Ocna Mureş şi la un număr de 5 UATC: Jidvei, Întregalde, 
Sântimbru, Şona şi Stremţ. 
 
    Un exemplu edificator, în acest sens: 

UATC Jidvei, prin personalul cu atribuţii în acest sens, nu a stabilit, înregistrat şi urmărit spre încasare 
venituri cuvenite bugetului local, reprezentând:  tarifului pe cap de animal stabilit prin H.C.L. 69/2013 
pentru proprietarii de animale de pe raza administrativ teritoriala a comunei si calculat conform 
declaratiei din registrul agricol precum şi tariful reglementat prin HCL nr.70/2013, stabilit pentru  dreptul 
de acces pe proprietatea publica sau privata a comunei Jidvei al furnizorilor de retele de comunicatii 
electronice, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile entităţii cu suma estimată de 278 mii lei. 
 
c.6.) Nu au fost încasate la bugetul local, sumele legal cuvenite ca tarif de gestionare a fondului 
cinegetic, conform Legii nr.407/2006; 
 
    Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 
287 mii lei, din care s-a încasat operativ în timpul verificării suma de 5 mii lei 

    Abaterile descrise s-au regăsit la UATM Blaj şi la un număr de 12 UATC: Avram Iancu, Bucium, 
Cetatea de Baltă, Fărău, Galda de Jos, Jidvei, Întregalde, Roşia de Secaş, Roşia Montană, Sântimbru, 
Şona şi Unirea. 
 
    Un exemplu edificator în acest sens: 

    UATC Unirea, prin personalul cu atribuţii în acest sens, nu a stabilit, înregistrat şi urmărit spre 
încasare venituri cuvenite bugetului local, reprezentând:  tarif de gestionare a fondurilor cinegetice 
(proprietatea UATC și cele ale persoanelor fizice sau juridice ce dețin suprafețe mai mici de 50 ha) 
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datorat de gestionarii acestor fonduri, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile entităţii cu suma 
estimată de 86 mii lei. 
 
c.7.) Nu există concordanţa datelor din evidenţele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice 
locale cu cele din registrele agricole şi evidenţele cadastrale; 

    Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează  
284 mii lei. 

     Abaterile descrise s-au regăsit la un număr de 3 UATC: Almaşu Mare, Ighiu şi Unirea. 
 
     Un exemplu edificator în acest sens: 

     UATC Almaşu Mare, prin personalul cu atribuţii în acest sens, nu a stabilit, înregistrat şi urmărit 
spre încasare venituri cuvenite bugetului local, reprezentând impozit pe teren, urmare neefectuării unui 
punctaj sistematic între suprefeţele de terenuri declarate la fond funciar, registrul agricol şi 
Compartimentul de taxe si impozite locale, în scopul stabilirii cu exactitate a suprafeţelor de teren care 
nu sunt declarate la impozitare de către proprietari, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile entităţii cu 
suma estimată de 191 mii lei. 

 

c.8.) Nu au fost stabilite, evidenţiate şi încasate veniturile din taxa pentru balastieră, exploatare 
de carieră,  

     Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 
247 mii lei, din care s-a încasat operativ în timpul verificării suma de 50 mii lei. 

     Abaterile descrise s-au regăsit la UATO Ocna Mureş şi la UATC Almaşu Mare. 
 
     Un exemplu edificator în acest sens: 

     UATC Almaşu Mare, prin personalul cu atribuţii în acest sens, nu a stabilit, înregistrat şi urmărit 
spre încasare venituri cuvenite bugetului local, reprezentând taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
exploatare carieră, datorată de către trei persoane juridice care desfaşoară activităţi de această natură 
pe raza comunei, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile entităţii cu suma estimată de 156 mii lei. 
 
c.9.) Nu s-a stabilit corect impozitul pe teren, aparţinând persoanelor fizice şi juridice; 
 
     Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 
131 mii lei,  

     Abaterile descrise s-au regăsit la UATM Alba Iulia şi la un număr de 3 UATC: Daia Română, Gârda 
de Sus şi Sântimbru. 
 
     Un exemplu edificator în acest sens: 

     UATM Alba Iulia, prin personalul cu atribuţii în acest sens, nu a stabilit, înregistrat şi urmărit spre 
încasare veniturile cuvenite bugetului local, reprezentând impozit pe terenul intravilan la care s-a 
schimbat categoria de folosinţă, din teren agricol în terenuri curţi şi construcţii, urmare a obţinerii de 
către contribuabili a autorizaţiilor de construire, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile entităţii cu 
suma estimată de 92 mii lei. 
 
c.10.) Au fost prejudiciate bugetele locale prin neurmărirea veniturilor în termenul legal de 
prescripţie; 
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     Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 
104 mii lei, din care s-a încasat operativ în timpul verificării suma de 5 mii lei 

     Abaterile descrise s-au regăsit la un număr de 3 UATC: Berghin, Roşia de Secaş şi Şona. 
 
c.11)Nu s-a stabilit şi înregistrat impozitul pe clădirile, aparţinând persoanelor fizice şi juridice; 
 
     Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 
59 mii lei, din care s-a încasat operativ în timpul verificării suma de 4 mii lei 

     Abaterile descrise s-au regăsit la număr de 2 UATM: Alba Iulia şi Sebeş, la UATO Ocna Mureş şi la 
un număr de 4 UATC: Avram Iancu, Cetatea de Baltă, Daia Română  şi Şona. 
 
c.12.) Nu s-a stabilit taxa pe clădirile şi terenurile concesionate, închiriate, date în administrare 
sau în folosinţă; 
 
     Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 
21 mii lei, din care s-a încasat operativ în timpul verificării suma de 2 mii lei 

     Abaterile descrise s-au regăsit la un număr de 5 UATC: Avram Iancu, Daia Română, Galda de Jos, 
Rădeşti  şi Şona. 
 
c.13.) Alte abateri, în sumă de 2 mii lei.  
 

Pentru fiecare dintre entităţile unde s-au constatat abateri, care nu au fost remediate în timpul 
acţiunilor de audit, au fost emise Decizii de Camera de Conturi Alba prin care s-au dispus ordonatorilor 
principali de credite verificaţi, luarea măsurilor de corectare a abaterilor constatate prin stabilirea cu 
exactitate a veniturilor suplimentare, înregistrarea acestora în evidenţa contabilă şi încasarea lor, 
precum şi pentru continuarea măsurilor de executare silită. 

La data prezentului raport, deciziile sunt în curs de implementare. 

            Cauzele care au generat abaterile prezentate,cu impact asupra veniturilor bugetelor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, în sensul nestabilirii corecte a valorii impozitelor/taxelor locale şi 
neurmăririi termenelor de încasare sunt: 

- necunoaşterea prevederilor din Codulfiscal, de către personalul cu atribuţii pe linia 
stabilirii, înregistrării şi încasării veniturilor bugetului local, prevederi referitoare la 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, la datorarea taxei pe terenurile/clădirile 
concesionate, închiriate, date în administrare sau folosinţă, de către chiriaşi/concesionari; 

- neurmărirea şi neimplicarea de către ordonatorul de credite în impulsionarea procesului 
de colectare a impozitelor şi taxelor locale şi nestabilirea de persoane cu atribuţii precise 
pe această linie 

- superficialitatea factorilor de decizie în ceea ce priveşte activitatea de stabilire, 
înregistrare şi colectare a veniturilor proprii ale bugetului local, în cuantumul şi la 
termenele prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- necunoaşterea tuturor prevederilor legale de către conducerea entităţii precum şi de către 
persoanele cu atribuţii financiar-contabile, în ceea ce priveşte: determinarea, înregistrarea 
şi virarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului consolidat al statului şi bugetelor locale, 
potrivit cadrului legislativ în domeniu; 

- neefectuarea punctajelor între datele din registrul agricol şi datele din evidenţa fiscală 
luate în calcul la stabilirea masei impozabile cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli ca 
şi prevederi bugetare iniţiale; 

- neefectuarea unei verificări sistematice a gradului de realizare a lucrărilor pe perioada de 
valabilitate a autorizațiilor de construire, în scopul identificării datei de la care clădirile sunt 
supuse impozitării; 
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- slaba eficacitate a controlului fiscal din cadrul unităţilor administrativ teritoriale, precum şi 
al întregului sistem de control intern incluzând controlul financiar preventiv şi auditul public 
intern; 

- neorganizarea activităţii de colectare a creanţelor în baza unor proceduri clare şi precise, 
individualizate pe persoane; 

- inventarierea formală a conturilor de creanţe, ceea ce a generat riscul neidentificării unor 
venituri proprii cuvenite entităţilor verificate în exerciţiul bugetar supus auditului. 

- ineficienţa sistemului de control intern. 
 
 

d) Calitatea gestiunii economico-financiare. 

    Principalele constatări, grupate pe obiectivele verificate, sunt: 

d.1) efectuarea inventarierii  şi a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul 
prevăzut de lege, înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acestora, precum şi 
înregistrarea în evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară; asigurarea integrităţii 
bunurilor patrimoniale; 

 
     Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul entităţilor auditate însumează 
14.647 mii lei.  

 
Privind acest obiectiv,  abaterile identificate vizează următoarele aspecte:   

- nu a efectuată, cel puţin odată pe an, inventarierea generală a elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii, deţinute de instituțiile publice; 

Abaterile descrise s-au regăsit la UATC Avram Iancu și la un număr de 2 ordonatori terțiari de 
credite subordonați UATC: Avram Iancu și Galda de Jos: Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Avram 
Iancu și Școala Gimnazială Galda de Jos. 

Un exemplu edificator în acest sens: 

      UATC Avram Iancu, prin personalul de specialitate, nu a asigurat inventarierea generală a 
patrimoniului, pentru anul 2014, deşi ordonatorul principal de credite a emis dispoziţie pentru începerea 
operaţiunii de inventariere, aceasta nu s-a realizat în fapt, cu toate că legea impune imperativ 
inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, cel 
puţin o dată pe an, condiţie obligatorie pentru întocmirea situaţiilor financiare. 

- nu au fost respectate în totalitate prevederile legale referitoare la efectuarea inventarierii 
elementelor patrimoniale, respectiv: 

- decizia de inventariere nu conţine toate elementele prevăzute de lege; 

- nu au fost emise şi aprobate proceduri scrise de inventariere, adaptate 
specificului activităţii entităţii; 

- procesul verbal de inventariere nu conţine toate elementele impuse de lege şi nu 
este semnat de toţi membrii comisiei de inventariere; 

- nu a fost întocmit corect  Registrul inventar la finele anului 2014. 
 

     Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul a două UATC: Gârda de Sus şi Jidvei şi în cazul  
ordonatorilor terţiari de credite din învăţământul preuniversitar, subordonaţi UATC Fărău şi Întregalde, 
respectiv: Şcolile Gimnaziale Fărău şi Întregalde. 
 
- nu au fost inventariate toate elementelepatrimoniale, de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii ale fiecărei entităţi; 
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Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul a doi ordonatori terţiari de credite subordonaţi UATJ Alba: 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia şi Camera Agricolă Alba, în cazul a 3 ordonatori terţiari 
de credite subordonați UATM Blaj: Şcoala Gimnazială  ”Petru Pavel” Blaj , Grădinița cu program 
prelungit ”Lumea copiilor” Blaj,Şcoala Gimnazială  ”I. Micu Moldovan” Blaj, în cazul unui ordonator 
terţiar de credite subordonat UATM Sebeş: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş şi în cazul a 5 UATC: 
Bucium,  Cetatea de Baltă, Galda de Jos, Întregalde și Sântimbru, precum și la Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia. 

 
- nu a fost efectuată reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cel 
puţin o dată la 3 ani, în scopul actualizării valorii acestora, potrivit cadrului legal specific, ceea ce a 
diminuat nejustificat patrimoniul entităţiilor respective cu suma de 14.647 mii lei.  

 
Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul: UATM Sebeş, UATO Ocna Mureş şi în cazul unui număr de 

7 UATC: Cetatea de Baltă, Daia Română, Gârda de Sus, Jidvei, Rădeşti, Roșia Montană și Unirea, 
precum și la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. 

 
Cauzele principale care au determinat producerea abaterilor constatate, sunt legate de: 

- necunoaşterea şi neaplicarea prevederilor legale ce impun efectuarea inventarierii generale a 
patrimoniului şi a reevaluării activelor fixe corporale; 

- superficialitatea factorilor decizionali privind modul de gestionare a patrimoniului entităţilor 
auditate; 

- neimplicarea şi neurmărirea de către ordonatorul de credite a acţiunii de inventariere şi 
reevaluare a elementelor patrimoniale; 

- ineficienţa controlului intern, care nu a identificat aceste deficienţe. 
 
Pentru fiecare dintre entităţile unde s-au constatat abateri, care nu au fost remediate în timpul 

auditului, au fost emise Decizii pentru remedierea abaterilor constatate, prin luarea măsurilor necesare 
pentru efectuarea inventarierii generale a patrimoniului precum şi pentru efectuarea reevaluării 
activelor fixe corporale aflate patrimoniu în scopul actualizării valorii acestora şi reflectarea 
corespunzătoare în situaţiile financiare. 

 
       La data prezentului raport, deciziile sunt în curs de implementare. 

d.2) angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor 
legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită; 
 
      Abaterile de la normele legale constatate la nivelul unităţilor administrative - teritoriale cu privire la 
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, a căror frecvenţă şi volum relevă adevărate 
surse generatoare de risipă, sunt urmarea unui management necorespunzător al fondurilor publice, a 
necunoaşterii legislației în vigoare privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor 
publice, a  pregătirii insuficiente a personalului de specialitate, a fluctuațiilor de personal din  
unitățile administrativ-teritorialeşi, nu în ultimul rând, a caracterului interpretabil al unor reglementări 
legale. 
      În cadrul acestui obiectiv s-a urmărit modul în care au fost gestionate mijloacele material şi 
băneşti existente în entitate, în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute pentru 
acestea. S-au verificat şi analizat: constituirea şi utilizarea fondurilor entităţii; efectuarea cheltuielilor 
bugetare conform reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare; acordarea şi 
utilizarea, conform destinaţiilor stabilite a alocaţiilor pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor către 
ordonatorii terţiari; achitarea obligaţiilor către bugetele publice; respectarea principiilor economicităţii, 
eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi a administrării patrimoniului. 
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      Valoarea estimativă  aprejudiciilor constatate la nivelul entităţilor verificate însumează  1.270 mii 
lei, din care au fost recuperată operativ suma de 50 mii lei, detaliate mai jos: 
 

Privind acest obiectiv,  cele mai multe nereguli constatate se referă la: 

d.2.1.) Au fost angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite cheltuieli bugetare cu nerespectarea 
prevederilor legale ce privesc cheltuielile materiale. 

 
     Valoarea estimativă aprejudiciului constatat la nivelul entităţilor auditate privind acest obiectiv 
însumează  454 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 15 mii lei. 
 
- au fost efectuate şi decontate nelegal din bugetul local, cheltuieli pentru care nu au fost respectate 
în totalitate prevederil legale ce reglementează efectuarea acelor cheltuieli, ceea ce a determinat 
prejudicierea bugetului local cu suma de 454 mii lei. 

În concret, entităţile verificate au achitat nejustificat cheltuieli materiale, reprezentând: 
- consum energie electrică achitat de UATC Almaşu Mare și Unirea,  aferent spaţiilor 

ocupate şi utilizate de terţe persoane, fără a lua măsuri de recuperare a acestei 
cheltuieli de la utilizatorii spaţiilor în cauză; 

- plata nejustificată a unor servicii de colectare a deşeurilor; 
- plata nelegală de penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la termenul 

scadent a unor facturi; 
- materiale de curăţenie pentru care nu s-a putut justifica consumul; 
- cheltuieli cu procurare alimente, contrar prevederilor legale; 
- cheltuieli de transport achitate unui prestator de servicii de transport, pentru un număr 

de km facturaţi, mai mare decât distanţele reale dintre punctele de efectuare a 
transportului; 

- consum de carburant nejustificat prin km înscrişi în foile de parcurs ale autovehiculului; 
- angajarea şi plata de cheltuieli ocazionate de evenimente social culturale, fără ca 

acestea să fie cuprinse în programul de activităţi culturale aprobat prin Hotărâre a 
Consiliului Local Ighiu; 

- lucrări de reparaţii drumuri comunale şi vicinale, prestate anterior încheierii contractului 
de prestări servicii; 

- cheltuieli de judecată achitate de UATC Întregalde, fără parcurgerea tuturor etapelor 
prevăzute de Codul de procedură civilă, respectiv entitatea nu a promovat recurs; 

- materiale achiziţionate şi prestări servicii achitate prin încredinţare directă, la preţuri mai 
mari decât cele practicate pe piaţă la data efectuării achiziţiei; 

- decontarea fără respectarea în totalitate a prevederilor legale ce reglementează naveta 
cadrelor didactice; 

- achitarea contravalorii unor servicii de intabulare clădiri și terenuri ce aparțin domeniului 
public al Comunei Șona, fără ca aceste servicii să fie prestate în totalitate și potrivit 
prevederilor contractuale;  

 
Abaterile descrise s-au regăsit în cazul unui număr de 15 UATC: Almaşu Mare, Avram Iancu, 

Berghin, Bucium, Cricău, Gârda de Sus, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Mihalţ, Roșia Montană,  Sîntimbru,  
Șona, Stremţ și Unirea, în cazul unui număr de 5 ordonatori terţiari de credite din învăţământul 
preuniversitar: Liceul „Dr.Lazăr Chirilă” Baia de Arieş, Grădinița cu program prelungit ”Lumea copiilor” 
Blaj şi Şcolile Gimnaziale Avram Iancu, Cricău și  Roșia de Secaș  precum și la Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia. 

Un exemplu edificator, în acest sens: 

UATC Roșia Montană, prin personalul de specialitate, a decontat operatorului de salubrizare, 
unele servicii de procesare deșeuri menajere și unele cheltuieli curente de întreținere și exploatare a 
serviciului de salubrizare, pentru utilizatorii persoane fizice și juridice de pe raza comunei Roșia 
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Montană fără contract, în condițiile neinstituirii taxei speciale de salubrizare, ceea ce a prejudiciat 
bugetul entității cu suma de 199 mii lei. 

 

d.2.2.) Au fost stabilite eronat drepturile salariale, inclusiv sporurile, premiile şi alte drepturi 
acordate funcţionarilor.  
 

Valoarea estimativă aprejudiciului constatat la nivelul entităţii auditate privind acest obiectiv 
însumează  378 mii lei, din care au fost recuperată operativ suma de 12 mii lei. 
 
- au fost efectuate cheltuieli de personal fără respectarea prevederilor legale ce reglementează 
salarizarea personalului bugetar, ceea ce a determinat prejudicierea bugetului local cu suma de 378 
mii lei. 
 
În concret, entităţile verificate au achitat nelegal drepturi salariale, reprezentând: 

- sporuri salariale acordate pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene în 
cuantum mai mare decit cel cuvenit, determinat în functie de timpul efectiv alocat lunar, rezultat 
din raportul comisiei întocmit de managerul de proiect; 

- spor de complexitate pentru activitatea de CFPP, într-un procent mai mare decât cel stabilit de 
lege; 

- drepturi salariale mai mari decât cele prevăzute de actele normative în vigoare, în cazul unui 
număr de 14 funcţionari publici şi personal contractual, angajaţi la UATC Almaşu Mare, Berghin, 
Cut şi Mihalţ; 

- spor de vechime în muncă, în procent  mai mare decât cel prevăzut de Legea nr.63/2011 pentru 
vechimea în munca realizată, în cazul unui cadru didactic angajat la Şcoala Gimnazială Almaşu 
Mare; 

- spor de dispozitiv acordat fără temei legal, în perioada 2012-aprilie 2015, personalului încadrat 
la Serviciul Poliţia Locală Sebeş şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; 

- gradaţie de merit, acordată nejustificat în lunile iulie şi august 2013, pentru un cadru didactic 
angajat în  cadrul Şcolii Gimnaziale Ighiu 

- sume acordate la „plata cu ora” determinte eronat, pentru un cadru didactic angajat în  cadrul 
Şcolii Gimnaziale Ighiu 

- spor pentru zone izolate, acordat fără temei legal, pentru o parte din personalul angajat în  
cadrul Şcolii Gimnaziale Berghin; 

- spor de dirigenţie, acordat fără temei legal, pentru un cadru didactic angajat în cadrul Şcolii 
Gimnaziale Berghin; 

- plăţi nejustificate pentru o persoană angajată cu convenţie civilă la UATC Bucium; 
- indemnizație de ședință calculată eronat pentru consilierii locali din cadrul UATC Jidvei; 

 
Abaterile descrise s-au regăsit în cazul: UATM Sebeş, a unui număr de 7 UATC: Almaşu Mare, 

Berghin, Bucium, Cut, Jidvei,  Mihalţ și Unirea şi în cazul unui număr de 5 ordonatori terţiari de credite 
din învăţământul preuniversitar: Grădinița cu Program Prelungit ”Lumea copiilor” Blaj și Şcolile 
Gimnaziale Abrud, Almaşu Mare, Berghin şi Ighiu, precum și la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. 

 
Un exemplu edificator,  în acest sens: 

UATM Sebeș, prin personalul de specialitate, a efectuat  în perioada 2012 - aprilie 2015 cheltuieli 
bugetare neprevăzute de legislaţia în vigoare în sumă de 153 mii lei, în sensul că  în salariile brute   
pentru personalul încadrat la Serviciul Poliția Locală Sebeș și Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgentă, a fost inclus sporul de dispozitiv în procent de 25%, contrar prevederilor legale în vigoare. 
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d.2.3.) Nu au fost respectate prevederile legale privind acordarea şi regularizarea avansurilor 
pentru achiziţii de bunuri. 

 
     Valoarea estimativă  aprejudiciului constatat la nivelul entităţii auditate privind acest obiectiv 
însumează  236 mii lei, din care  s-a recuperat operativ suma de 6 mii lei. 

 
- nu au fost respectate prevederile legale referitoare la justificarea avansurilor până la finele 
anului în care au fost acordate. 

 
Un exemplu elocvent, în acest sens: 

     UATM Alba Iulia, prin personalul de specialitate, nu a asigurat recuperarea la termenele legale, a 
avansului acordat către furnizorii de lucrări, ceea ce a determinat prejudicierea bugetului local cu suma 
de 230 mii lei. Potrivit prevederilor art.7,alin.(2) din HG nr.264/2003, au fost calculate dobânzi şi 
penalităţi de întârziere pentru creanţele bugetare, în sumă de 6 mii lei, pentru nerecuperarea la 
termenul legal a avansurilor acordate. 

 
d.2.4.) Au fost  efectuate cheltuieli cu bunuri şi servicii, fără contraprestaţie. 

 
Valoarea estimativă aprejudiciului constatat la nivelul entităţii auditate privind acest obiectiv 

însumează 120 mii lei, din care în timpul verificării s-a recuperat operativ suma de 7 mii lei. 
 
       - au fost efectuate şi decontate din bugetul local, cheltuieli cu bunuri şi servicii, fără contraprestaţie, 
ceea ce a determinat prejudicierea bugetului local cu suma de 120 mii lei. 
 
Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul unui număr de 3 UATC: Ighiu, Rădeşti și Șona  și a unui număr 
de 2 ordonatori terțiari de credite din învăţământul preuniversitar: Şcolile Gimnaziale Petreşti și Șona. 
 

 
d.2.5.) Au fost efectuate plăţi fără existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii, 
care să ateste exactitatea şi realitatea; 

 
Valoarea estimativă a prejudiciului constatat la nivelul entităţii auditate privind acest obiectiv 

însumează  32 mii lei. 
 

- au fost efectuate şi decontate nelegal din bugetul local, cheltuieli bugetare pentru care nu există 
documente jutificative, întocmite conform legii. 
 
d.2.6.) Nu au fost respectate prevederile legale referitoare la deplasările interne; 

 
Valoarea estimativă aprejudiciului constatat la nivelul UATC Almaşu Mare privind acest obiectiv 

însumează  16 mii lei, din care în timpul verificării s-a recuperat operativ suma de 1 mii lei. 
 

- au fost efectuate şi decontate nelegal cheltuieli cu deplasările interne fără respectarea 
prevederilor legale ce privesc efectuarea de astfel de cheltuieli; 

 
Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul unui număr de 2 UATC: Almașu Mare și Cetatea de Baltă. 

 
 
d.2.7.) Nu au fost respectate prevederile legale referitoare la consumul de carburanţi;  
 
 

Valoarea estimativă aprejudiciului constatat la nivelul entităţii auditate privind acest obiectiv 
însumează  14 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 8 mii lei.  
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- au fost efectuate cheltuieli cu combustibilul fără respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 

Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul unui număr de 3 UATC: Almașu Mare, Galda de Jos și Jidvei 
precum și la un număr de 2 ordonatori terțiari de credite din învățământul preuniversitar: Școala 
Gimnazială Avram Iancu și Galda de Jos. 

d.2.8.) Au fost efectuate cheltuieli de personal de la alte titluri de cheltuieli;  
 

Valoarea estimativă aprejudiciului constatat la nivelul entităţii auditate privind acest obiectiv 
însumează  11 mii lei.  
 
- au fost acordate nelegal, personalului din cadrul instituțiilor publice, prime cu ocazia zilelor de 
Paște și Crăciun. 

 
Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul unui număr de 2 UATC: Cetatea de Baltă și Șona. 

    d.2.9.) Cheltueilile de protocol au fost efectuate fără respectarea prevederilor legale. 
 

Valoarea estimativă aprejudiciului constatat la nivelul entităţii auditate privind acest obiectiv 
însumează  9 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 1 mii lei;  
 
- au fost efectuate şi achitate cheltuieli de protocol, fără să existe bază legală pentru efectuarea 
de astfel de cheltuieli. 
 

Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul unui număr de 2 ordonatori terțiari de credite:Biblioteca 
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia și Centrul Cultural ”Lucian Blaga” Sebeș. 

Cauzele care au determinat producerea abaterilor constatate, sunt: 
- insuficienta preocupare a conducerii entităţilor verificate în a asigura utilizarea fondurilor publice 

în condiţii de legalitate, eficienţă şi eficacitate; 
- interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar; 
- necunoaşterea tuturor prevederilor legale, ce reglementează acordarea indemnizaţiilor de 

conducere, a gradaţiei de merit şi a altor sporuri, de către conducerea instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat; 

- ineficienţa sistemului de control intern, care nu a identificat abaterile produse; 
- neorganizarea şi nefuncţionarea compartimentului de audit intern, în cazul comunelor; 
- neincluderea în Planul de audit întocmit la nivelul ordonatorului principal de credite, a unor 

misiuni de audit desfăşurate la nivelul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat  
subordonate acestora, prin care să se verifice modul de stabilire şi acordare a salariilor 
personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat;  

- acordarea formală a vizei de CFPP. 
 

Pentru fiecare dintre entităţile unde s-au constatat abateri, care nu au fost remediate în timpul 
acţiunilor de audit, au fost emise Decizii de Camera de Conturi Alba prin care s-a dispus ordonatorilor 
principali de credite verificaţi luarea măsurilor legale pentrustabilirea întinderii prejudiciului, 
înregistrarea  în contabilitate şi luarea măsurilor de recuperare a acestora.   

La data prezentului raport, deciziile sunt în curs de implementare. 

d.3) acordarea şi utilizarea conform destinaţiilor stabilite, a alocaţiilor bugetare pentru investiţii, 
a subvenţiilor şi transferurilor, precum şi a altor forme de sprijin financiar din partea statului 
sau a unităţilor administrativ- teritoriale; 
 
Valoarea estimativă aprejudiciilor constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 356 mii lei, din 
care s-a recuperat operativ în timpul verificării suma de 106 mii lei. 
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Privind acest obiectiv,  abaterile identificate vizează următoarele aspecte:   

d.3.1) abateri privind modul de alocare și utilizare a subvențiilor și a fondurilor pentru sprijinirea 
unităților de cult. 
 
Valoarea estimativă aprejudiciului constatat la nivelul entităţilor auditate privind acest obiectiv 
însumează  238 mii lei, din care s-a recuperat operativ, suma de 6 mii lei. 
 
- au fost acordate nelegal contribuţii/subvenţii din bugetul local pentru serviciul public local de 
transport persoane, în baza unui contract de delegare de gestiune a serviciului public local de 
persoane, contract întocmit nelegal în ceea ce priveşte sursele de venit; 
- nu s-a urmărit modul de justificare a sumelor acordate din bugetul localsub formă de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult; 
 

Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul UATO Ocna Mureș și a unui număr de 3 UATC: Cricău, Ighiu 
și Mihalț. 

Un exemplu edificator în acest sens: 

UATC Ighiu, prin personalul de specialitate, a acordat din bugetul local contribuţii/subvenţii în suma de 
163 mii lei, în baza unui contract de delegare de gestiune a serviciului public local de transport 
persoane (contract întocmit nelegal în ceea ce priveşte sursele de venit), ceea ce a prejudiciat bugetul 
entităţii cu această sumă. 
 
d.3.2) abateri privind modul de alocare de sprijin financiar nerambursabil pentru finanțarea de 
activități sportive, fără bază legală. 
 
       Valoarea estimativă aprejudiciului constatat la nivelul entităţilor auditate privind acest obiectiv 
însumează  118 mii lei, din care s-a recuperat operativ, suma de 100 mii lei. 
 

Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul UATC Galda de Jos. 

- UATC Galda de Jos a acordat nelegal cotizație pentru o Asociația sportivă ”Club Sportiv 
Industria Galda”,  pentru întreg semestrul II 2014, în condițiile în care UATC Galda de Jos a dobândit 
calitatea de membru asociat doar începând cu luna noiembrie 2014, ceea ce a prejudiciat bugetul local 
cu suma de 100 mii lei. În timpul auditului au fost calculate beneficii nerealizate în sumă de 18 mii lei 
și s-a încasat operativ suma de 100 mii lei. 

 
Cauzele care au generat în principal, producerea abaterilor constatate, sunt următoarele: 

- necunoașterea prevederilor legale care reglementează încheierea contractelor de delegare de 
gestiune a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate; 
- necunoașterea prevederilor legale care reglementează acordarea din bugetul local a sumelor pentru 
sprijinirea unităților de cult și a asociațiilor sportive;  
- importanța scăzută acordată de către conducerea comunei utilizării eficiente a resurselor comunei; 
- ineficienţa sistemului de control intern, care nu a identificat abaterile produse; 
- acordarea formală a vizei de CFPP. 
 

      Pentru fiecare dintre entităţile unde s-au constatat abateri, care nu au fost remediate în timpul 
acţiunilor de audit, au fost emise Decizii de Camera de Conturi Alba prin care s-a dispus ordonatorilor 
principali de credite verificaţi luarea măsurilor legale pentrustabilirea întinderii prejudiciului, 
înregistrarea  în contabilitate şi luarea măsurilor de recuperare a acestora.   

      La data prezentului raport, deciziile sunt în curs de implementare. 
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d.4) obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale; 
 

Privind acest obiectiv,  abaterile identificate vizează următoarele aspecte:   

d.4.1) Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea, evidenţierea şi plata obligaţiilor către 
bugetele publice. 
  
Valoarea estimativă aprejudiciilor constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 69 mii lei. 

 
      - au fost efectuate plăți nejustificate la bugetul de stat, reprezentând TVA aferent activității 
economice de administrare a fondului forestier proprietate a UATC Avram Iancu, fără  respectarea 
prevederile legale  referitoare la stabilirea, declararea şi plata TVA datorat bugetului de stat. 

 
S-a emis Decizie de Camera de Conturi Alba, prin care s-a dispus ordonatorului principal de 

credite auditat luarea măsurilor pentru stabilirea cu exactitate a sumelor datorate bugetului de stat şi 
luarea măsurilor legale de recuperare  a acestora.  

 
     La data prezentului  raport,  decizia este în curs de implementare. 

 

d.4.2) Nerespectarea prevederilor legale privind calcularea, evidenţierea şi virarea la bugetul de 
stat a sumelor datorate de instituţiile publice pentru neangajarea persoanelor cu handicap. 

 
Valoarea estimativă a abaterilor cu care au fost diminuate veniturile cuvenite bugetului de 

stat, constatate la nivelul entităţilor auditate, însumează 40 mii lei, din care s-a recuperat operativ 
suma de 4 mii lei. 

 
- nu au fost achitate la bugetul de stat contribuțiile datorate pentru neangajarea persoanelor cu 
handicap, într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. 
 

Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul unui număr de 2 ordonatori terțiari de credite: Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia şi Școala Gimnazială Petrești. 

 

d.4.3) Nevirarea integral sau în cotele stabilite prin hotărâre de consiliu local, a veniturilor 
rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică a UAT. 
 
          Valoarea estimativă a abaterilor cu care au fost diminuate veniturile cuvenite bugetului local, 
constatate la nivelul entităţilor verificate, însumează 39 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 
39 mii lei. 
 
- nu a fost virată la bugetul local cota de50% din sumele încasate din închirierea imobilelor 
proprietatea UAT. 
 

Abaterea descrisă s-a regăsit la Spitalul Municipal Blaj, ordonator terțiar de credite subordonat 
UATM Blaj. 
 

Cauzele care au generat în principal, producerea abaterilor constatate, ţin de: 
- lipsa fondurilor necesare și a prevederilor bugetare pentru plata contribuţiei aferente neangajării 

persoanelor cu handicap; 
- necunoașterea prevederilor legale care impun virarea la bugetul local a unei cote de 50% din 

sumele încasate din închirierea imobilelor proprietate publică a UAT; 
- interpretarea eronată a prevederilor legale;  
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 Pentru fiecare dintre entităţile unde s-au constatat abateri, care nu au fost remediate în timpul 

acţiunilor de audit, au fost emise Decizii de Camera de Conturi Alba prin care s-a dispus ordonatorilor 
principali de credite verificaţi luarea măsurilor legale pentrustabilirea cu exactitate a sumelor datorate 
bugetului de stat  sau bugetelor locale şi luarea măsurilor legale de virare a acestora.   

 
La data prezentului raport, deciziile sunt în curs de implementare. 

 
d.5) vânzarea şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, concesionarea sau 
închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionarea de servicii cu caracter public şi asocierea în participaţiune: 

 
Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, 

însumează 2.998  mii lei, din care s-a virat operativ la bugetul local suma de 34 mii lei. 
 

d.5.1) nerespectarea prevederilor legale privind asocierea în participaţiune. 
 

Valoarea estimativă aveniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, 
însumează 1.920 mii lei. 

 
- nu au fost respectate prevederile legale, referitoare la  asocierea consiliilor locale pentru 
înfiinţarea de societăţi comerciale. 
 

Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul UATM Sebeș și UATC Stremț. 
 

Un exemplu edificator în acest sens: 

      UATM Sebeş, nu a stabilit, înregistrat şi urmărit spre încasare venituri în sumă de 572 mii lei, care 
se cuveneau bugetului local, rezultate din asocierea nelegală a Consiliului Local Sebeș la SC “Ecostar 
Group” SA Sebeș, concretizată prin aport în natură cu un teren construibil în suprafață de 1800 mp la 
capitalul social al acestei societăţi, deoarece prevederile legale, în  forma  în vigoare la data asocierii, 
nu permiteau participarea unităților administrativ teritoriale, ca și aport,  cu bunuri din proprietatea 
publică la capitalul social al unei societăți comerciale cu capital privat, de asemenea nu permiteau nici 
încheierea altor tipuri de contracte prin care sa fie cedată folosinţa asupra bunurilor din domeniul public 
către societăţi comerciale private, decât numai în modalitatea contractelor de concesiune cu plata unei 
redevenţe sau în modalitatea contractelor de închiriere, cu plata unei chirii.  
     Nerespectarea acestor reglementari legale de către conducerea entitații auditate a condus la 
diminuarea nejustificată a veniturilor cuvenite bugetului local cu suma  572 mii lei. 
 
- nu au fost respectate prevederile legale, referitoare la responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale înstabilirea, înregistrarea şi urmărirea tuturor veniturilor cuvenite 
bugetului local. 

 
     Un exemplu edificator în acest sens: 
 
     UATM Sebeş, prin personalul de specialitate,nu a luat măsuri legale pentru punerea în aplicare a  
Sentinței Nr.1843/CAF/2014, prin care se constată nulitatea absolută a Contractului de asociere în 
participaţiune nr.48/22057/08.08.2007, încheiat între Municipiul Sebeş și SC Nichi Ardeal Construct 
SRL şi prin urmare terenul care a făcut obiectul acestui contract trebuia preluat la entitate şi folosul de 
tras stabilit prin instanţă nu a fost actualizat, ceea ce are influenţă negativă asupra patrimoniului entităţii 
cât şi asupra veniturilor bugetului local. În timpul verificării  s-a actualizat  folosul de tras de la data de 
07.12.2013 până la data verificării, rezultând suma de 1.235 mii lei. 
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S-au emis Decizii de Camera de Conturi Alba, prin care s-a dispus ordonatorilor principali de 
credite auditaţi luarea măsurilor pentru stabilirea cu exactitate a sumelor datorate bugetului local şi 
luarea măsurilor legale de încasare  a acestora.   

 
La data prezentului  raport,  deciziile sunt în curs de implementare. 

 
Cauzele principale care au determinat producerea abaterilor constatate, sunt legate de: 

- interpretarea eronată a prevederilor legale referitoare la definirea  scopului şi obiectului asocierii 
în favoarea UATM Sebeș; 

- exercitarea unui management necorespunzător din partea conducerii entității; 

- lipsa de colaborare între compartimentele de specialitate din cadrul entității; 

- exercitarea unui control financiar preventiv propriu deficitar; 

- funcționarea defectuoasă a formelor de control intern și audit intern. 
 
d.5.2) transmiterea sau cedarea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate  sau de folosinţă a unor 
bunuri din patrimoniul public sau privat al UAT, fără respectarea prevederilor legale. 

 
Valoarea estimativă aveniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, 

însumează 971 mii lei, din care s-a virat operativ la bugetul local suma de 23 mii lei. 
 

- au fost date în folosinţă gratuită unele bunuri din patrimoniul instituţiilor publice, fără 
respectarea prevederilor legale, care impun acordarea în folosință gratuită numai 
asociaţiilor/fundaţiilor care desfăşoară activităţi de utilitate publică. 
 

Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul UATO Abrud, a unui număr de 3 UATC: Întregalde, 
Sântimbru și Șona și în cazul Camerei Agricole Alba - ordonator terţiar de credite subordonat UATJ 
Alba. 

 
    Un exemplu relevant în acest sens: 
 
    UATC Întregalde, prin personalul de specialitate, nu a urmărit respectarea prevederilor legale în 
ceea ce priveşte darea în folosinţă gratuită a unor bunuri din patrimoniul instituţiilor publice, numai 
asociaţiilor/fundaţiilor care desfăşoară activităţi de utilitate publică, ceea ce a determinat gestionarea 
defectuoasă a patrimoniului Comunei Întregalde şi prejudicierea bugetului local cu suma de 643 mii lei. 

 
S-au emis Decizii de Camera de Conturi Alba, prin care s-au dispus ordonatorilor principali de credite 
auditați luarea măsurilor pentru corectarea abaterilor constatate ca urmare a gestionării defectuoase a 
patrimoniului celor două entități. 

 
La data prezetului raport, decizia este în curs de implementare. 
 
Cauzele principale care au determinat producerea abaterilor constatate, sunt legate de: 
- exercitarea unui management necorespunzător din partea conducerii entității; 
- lipsa de colaborare între compartimentele de specialitate din cadru entității; 
- exercitarea unui control financiar preventiv propriu deficitar; 
- funcționarea defectuoasă a formelor de control intern și audit intern. 
 

Deficienţe de aceeași natură, respectiv, privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri din 
patrimoniul unei instituții publice,  unor terțe persoane juridice cu capital privat, în baza unui număr de 4 
contracte de dare în folosință gratuită (comodat), contrar prevederilor legale, s-au constatat și la 
Camera Agricolă Alba - ordonator terţiar de credite subordonat UATJ Alba. 

Potrivit, Legii nr.215/2001, actualizată privindadministraţia publică locală, entitatea putea să dea 
bunuri în folosință gratuită numai persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de 
binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. 
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Mai mult decât atât, Contractul de comodat încheiat între Camera Agricolă Judeţeană Alba și 
Societatea agricolă SC Vințana SA, este întocmit și semnat de către directoarea executivă a Camerei 
Agricole Judeţene Alba și de către soţul acesteia din partea SC Vințana SA.  
  În concluzie,  prin semnarea de către directoarea executivă a unui contract între instituţia pe 
care o conduce și o firmă privată reprezentată de soțul acesteia, au fost încălcate astfel prevederile 
art.90 și ale art.93 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, existând un  interes personal. 
  Prin darea în folosință gratuită a unor bunuri din patrimoniul Camerei Agricole Alba, unei firme 
private al cărei reprezentat este soțul d-nei director al  Camerei Agricole Alba, dar și în favoarea altor 
firme cu capital privat, respectiv: SC Mecsol SRL și la SC Domeniile Boieru SRL, bugetul  instituției și 
implicit bugetul UAT Județul Alba au fost prejudiciate cu suma totală de 98 mii lei. În timpul verificării, 
pentru sumele în cauză au fost calculate accesorii în sumă de 16 mii lei. 

 
S-a emis Decizie de Directorul Camerei de Conturi Alba, prin care s-a dispus ordonatorului 

principal de credite auditat UAT Județul Alba luarea măsurilor pentru  verificarea  modului în care 
ordonatorul terțiar de credite Camera Agricolă Alba a luat măsuri pentru stabilirea cu exactitate a 
veniturilor de încasat cuvenite bugetului local ca urmare a gestionării defectuoase a patrimoniului, 
acordând gratuit societăților comerciale cu capital privat, bunuri aparținând Camerei Agricole Alba, 
pentru calculul majorărilor până la momentul recuperării integrale, precum şi încasarea veniturilor 
nerealizate la nivelul UATJ Alba, inclusiv a majorărilor calculate până la momentul recuperării integrale. 

 
La data prezentului raport, decizia este în curs de implementare. 
 
Cauzele care au generat abaterea: 
- exercitarea unui management necorespunzător din partea conducerii entității; 
- lipsa de colaborare între compartimentele de specialitate din cadrul entității; 
- exercitarea unui control financiar preventiv propriu necorespunzător. 

d.5.3) neurmărirea respectării clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată şi 
necalcularea de penalităţi de întârziere pentru neachitarea ori achitarea cu întârziere a 
redevenţei/chiriei datorate de concesionari/chiriaşi. 

 
Valoarea estimativă aveniturilor suplimentare constatate la nivelul entităţilor auditate, 

însumează 107 mii lei, din care s-a virat operativ la bugetul local suma de 11 mii lei. 
 

- nu s-a urmărit modul de respectare a prevederilor contractelor încheiate de către autorităţile 
publice locale cu diverşi chiriaşi/concesionari (contracte ce au avut ca şi obiect 
închirierea/concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată) referitoare la stabilirea corectă a 
obligaţiilor contractuale şi la calcularea accesoriilor aferente - în cazul neîncasării la termen a 
chiriei/concesiunii prevăzute în contract. 
 

Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul unui număr de 8 UATC: Almaşu Mare, Avram Iancu, Bucium, 
Cetatea de Baltă, Daia Română, Jidvei, Șona și Unirea, precum și în cazul Serviciului Public de 
Administrarea  Patrimoniului Sebeș, ordonator terțiar de credite subordonat UATM Sebeș. 
 

S-au emis Decizii de Camera de Conturi Alba, prin care s-a dispus ordonatorilor principali de 
credite auditaţi luarea măsurilor pentru stabilirea cu exactitate a sumelor datorate bugetului local şi 
luarea măsurilor legale de încasare  a acestora.   

 
La data prezentului  raport,  decizia este în curs de implementare. 

 
Cauzele principale care au determinat producerea abaterilor constatate, sunt legate de: 
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- necunoaşterea tuturor prevederilor legale (ce reglementează închirierea/concesionarea 
imobilelor proprietatea publică sau privată a UAT) de către conducerea entităţilor şi de către 
personalul cu atribuţii pe această linie; 

- neimplicarea ordonatorului principal de credite în stabilirea persoanelor cu atribuţii clare pe linia 
stabilirii şi urmărirea contractelor ce au ca şi obiect închirieri şi concesiuni de bunuri 
proprietatea publică sau privată a UAT; 

- ineficienţa sistemului de control intern, care nu a identificat abaterile produse. 
 

 
  e) achiziţii publice: 
 

Valoarea estimativă aprejudiciului adus bugetului local al entităţilor auditate însumează 1.274 
mii lei, din care s-a recuperat operativ 312 mii lei. 
 

 Privind acest obiectiv,  abaterile identificate vizează următoarele aspecte:   

e.1.) cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat. 
 

Valoarea estimativă aprejudiciului constatat la nivelul entităţilor auditate, însumează 319 mii lei, 
din care s-au recuperat operativ suma de 120 mii de  lei. 

 
- au efectuat cheltuieli de capital, fără a urmări respectarea preţurilor unitare acceptate prin 
oferta anexă la contract; 
- au fost acceptate la plată situaţii de lucrări în care au fost înscrise procente de determinare a 
contribuţiilor sociale (CAS, şomaj, sănătate, fond de risc), mai mari decât cele stabilite prin lege; 
 

Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul UATJ Alba, UATM Blaj, în cazul unui număr de UATO: Abrud 
și Ocna Mureș, în cazul UATC Mihalț și în cazul Grădiniței cu Program Prelungit ”Lumea copiilor” 
Blaj,ordonator terțiar de credite subordonat UATM Blaj. 

 
Un exemplu elocvent, în acest sens: 

 
      UATO Ocna Mureş, prin personalul cu atribuţii în domeniu, a achiziționat dotări la prețuri 
supradimensionate în cazul obiectivului de investiții ”Modernizare cartier blocuri Uioara de Sus”, 
constând în  dotări locuri de joacă și zone de agrement, ceea ce a prejudiciat bugetul local cu suma de 
73 mii lei. Suma estimată de 62 mii lei, reprezentând cheltuială nelegală, a rezultat din compararea, în 
timpul verificării, a  prețurilor practicate de furnizorul dotărilor  SC DUPEX SRL, de la care executantul 
SC Cridov SRL  a achiziționat aceste elemente,  cu prețurile din lista de dotări  facturate de executant 
și plătite de UATO Ocna Mureș în  baza facturii nr.1783/11.09.2014. În timpul verificării au fost 
calculate beneficii nerealizate în sumă de 11 mii lei. 

 
 

e.2) efectuarea de plăţi pentru lucrări de investiţii, pentru lucrări recepţionate şi neexecutate în 
cantitatea facturată şi plătită. 
 
Valoarea estimativă aprejudiciului adus bugetului local al entităţilor auditate însumează 921 mii lei, 
din care s-a recuperat operativ 192 mii lei. 

 
- au fost efectuate cheltuieli de capital fără contraprestaţie, respectiv:  au fost acceptate la plată şi 
au fost decontate efectiv, situaţii de lucrări supraevaluate, majorate nelegal cu valoarea unor lucrări 
neexecutate în realitate, situaţie care a fost stabilită în urma inspecţiilor efectuate pe teren de către 
echipele de audit în prezenţa reprezentanţiilor entităţilor auditate. 
 

Un exemplu edificator în acest sens:       
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UATC Unirea, prin personalul cu atribuţii în domeniu, a acceptat la plată şi a decontat efectiv situaţii de 
lucrări supraevaluate cu suma de 202 mii lei, care conțin elemente de cheltuieli care nu au fost 
executate în realitate, fapt stabilit în urma inspecției pe teren efectuată în timpul auditului, în prezența 
comisiei stabilită de ordonatorul principal de credite, în cazul obiectivului de investiții "RETEA 
CANALIZARE MENAJERA ȘI STATIE EPURARE COMUNA UNIREA", precum și prin decontarea unor 
cantități de lucrări mai mari decât cele stabilite prin devizul ofertă. In timpul auditului au fost calculate 
beneficii nerealizate în sumă de 22 mii lei. 
 

Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul unui număr de 2 UATM: Blaj și Sebeş, UATO Ocna Mureş, a 
unui număr de 10 UATC: Avram Iancu, Cut, Daia Română, Galda de Jos, Ighiu, Jidvei, Roșia de 
Secaș, Roșia Montană, Sântimbru și Unirea, precum şi în cazul unui număr de 2 ordonatori terţiari de 
credite din învăţământul preuniversitar: Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud și Școala Gimnazială 
Șona, precum și la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. 

 
e.3) efecte negative constatate ca urmare a extinderii termenului prevăzut în contractele iniţiale 
şi acceptarea unor creşteri de preţuri în afara prevederilor contractuale. 

 
      Valoarea estimativă a prejudiciului constatat la nivelul entităţilor auditate, însumează 34 mii lei.  

 
- nu au fost respectate prevederile clauzelor contractuale, cu referire la condiţiile în care se 
poate efectua actualizarea preţului contractului. 

Abaterea descrisă s-a regăsit în cazul UATM Sebeș. 
 

      Pentru fiecare dintre entităţile unde s-au constatat abateri, care nu au fost remediate în timpul 
acţiunilor de audit, au fost emise Decizii de Camera de Conturi Alba prin care s-au dispus ordonatorilor 
principali de credite verificaţi corectarea abaterilor constatate prin luarea măsurilor legale pentru 
stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestuia.   

 
La data prezentului raport,  deciziile sunt în curs de implementare. 

 
Cauzele principale care au determinat producerea abaterilor constatate, sunt: 

- necunoaşterea tuturor prevederilor legale de către conducerea entităţilor verificate în ceea ce 
priveşte angajarea, lichidarea şi plata cheltuielilor bugetare şi justificarea avansurilor acordate; 

- interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul efectuării cheltuielilor bugetare; 
- neverificarea în teren a stadiului de realizare a lucrărilor efectiv realizate; 
- recepţia formală a lucrărilor efectiv realizate; 
- slaba colaborare între compartimentele entităţilor auditate; 
- ineficienţa sistemului de control intern, care nu a identificat abaterile produse; 
- acordarea formală a vizei de CFPP; 
- neorganizarea şi nefuncţionarea compartimentului de audit intern, în cazul comunelor. 

 
  
Constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, 
îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă 
 

Privind acest obiectiv, nu au fost identificate abateri cu ocazia acţiunii de audit financiar 
asupra contului de execuţie pe anul 2014. 
 
Identificarea eventualelor carenţe, inadvertenţe sauimperfecţiuni legislative 
 
 Constatările Curţii de Conturi identificate cu ocazia acţiunii de audit financiar asupra contului de 
execuţie a bugetului local al unităţilor administrativ – teritoriale auditate pe anul 2014, nu au scos în 
evidenţă imperfecţiuni legislative. 
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Privind constatările identificate cu ocazia misiunilor de audit financiar la unităţile administrativ-

teritoriale şi înscrise în deciziile emise de Camera de Conturi Alba, conducerile entităţilor auditate nu au 
depus contestaţii la deciziile emise faţă de constatările înscrise în Procesele verbale de constatare şi 
Rapoartele de audit, cu excepţia următoarelor entităţi: UATJ Alba, UATM Sebeş, UATO Abrud, UATO 
Ocna Mureş, UATC Cetatea de Baltă, UATC Cricău, UATC Ighiu. 

 
Măsurile operative dispuse de conducerile entităţilor verificate pentru remedierea 

abaterilor/erorilor  constatate,  fac referire în principal la: 
- au efectuat înregistrările contabile pentru corectarea erorilor identificate de către echipele de 

audit; 
- în cazurile în care a fost posibil, au stabilit cu certitudine veniturile suplimentare identificate de 

către echipele de audit şi le-au înregistrat în contabilitate, începând procedura de urmărire spre 
încasare a acestora prin trimiterea înştiinţărilor de plată către debitori; 

- în cazurile în care a fost posibil, au luat măsuri de recuperare a prejudiciilor stabilite de către 
echipele de audit. 

- au emis dispoziţii pentru constituirea comisiilor de inventariere a elementelor patrimoniale şi 
demararea acestei acţiuni de inventariere generală a patrimoniului; 

- au emis dispoziţii pentru organizarea corespunzătoare a activităţii de CFPP, elaborarea listelor 
de verificare pe obiective de verificat, au constituit comisii/comitete de lucru pentru a demara 
acţiunea de elaborarea a procedurilor de control intern şi a procedurilor formalizate pe activităţi. 

 
Recomandări  cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficienţelor 

constatate se concretizează în principal la: 
- efectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale, aprobarea de proceduri proprii de 

inventariere; 
- efectuarea reevaluării elementelor patrimoniale, la termenele și în condițiile stabilite prin 

lege; 
- elaborarea/actualizarea sistemelor de control managerial şi a procedurilor formalizate pe 

activităţi; 
- organizarea activităţii de CFPP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
- înregistrarea, urmărirea şi încasarea veniturilor suplimentare identificate de către echipele 

de audit; 
- stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetelor entităţilor verificate prin efectuarea de plăţi 

nelegale, actualizarea sa şi luarea măsurilor de recuperare integrală a prejudiciilor stabilite 
de către echipele de audit.   

 
Pentru valorificarea constatărilor înscrise în Raportul de audit, Camera de Conturi Albaa emis 

Decizii prin care au fost dispuse măsurile pe care unităţile administrativ-teritoriale auditate trebuie să le 
ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi 
dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate. 
 
 La data prezentului Raport, deciziile emise sunt în curs de implementare. 

 
 Opinia echipelor de audit: 
 
       Toate constatările înscrise de echipele de audit în Rapoartele de audit şi procesele verbale 
întocmite, au avut drept consecinţă: 

- neemiterea certificatului de conformitate pentru contul de execuţie a bugetului local  pe 
anul 2014, pentru cele 29  entități auditate în cursul anului 2015, caz în care echipele de audit 
au emis Opinie contrară; 

- neemiterea certificatului de conformitate pentru contul de execuţie a bugetului local al 
UATO Baia de Arieş,  pe anul 2014, caz în care echipa de audit a emis Opinie cu rezerve, cu 
paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte. 
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Concluziile generale rezultate în urma acţiunilor de audit efectuate în anul 2015:  
- rapoartele de audit au fost întocmite în baza probelor de audit, respectiv actele, 

documentele şi informaţiile obţinute, a constatărilor efectuate, în timpul colectării şi 
prelucrării informaţiilor şi în timpul muncii de teren; 

- toate constatările au la bază probe de audit obţinute pe baza testelor efectuate,  
consemnate în documentele de lucru; 

- probele de audit obţinute de auditorii publici externi sunt suficiente şi adecvate pentru a 
putea susţine constatările şi concluziile formulate de echipele de audit, recomandările 
formulate pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi îmbunătăţirea activităţii entităţii 
verificate; 

- situaţiile financiare verificate nu sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în 
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România şi nu respectă în toate 
cazurile principiile legalităţii şi regularităţii, eficienţei şi eficacităţii. 

  
 Concluziile reţinute în urma auditării acestor obiective  sunt: 
 
 Abaterile constatate în urma acţiunilor efectuate au scos în evidenţă faptul că acestea se 
datorează în special disfuncţionalităţilor existente în organizarea şi exercitarea controlului şi auditului 
intern, cât şi faptului că acestea nu funcţionează la un nivel care să asigure gestionarea patrimoniului 
public şi privat în condiţii de legalitate, regularitate şi maximă eficienţă. 
 În urma evaluării sistemelor de control şi audit intern şi a probelor de audit obţinute, în marea 
majoritate a instituţiilor auditate s-a concluzionat că sistemele de control şi audit intern nu funcţionează 
în mod corespunzător, activităţile de audit intern la nivelul instituţiilor publice sunt, în general, formale, 
ineficiente sau insuficient de riguroase, nu acoperă domenii semnificative, iar conducătorii acestora nu 
sunt interesaţi să valorifice aceste activităţi şi drept urmare riscurile de control au fost evaluate ca fiind 
medii sau ridicate. 
 Majoritatea abaterilor constatate sunt urmarea unui management incorect şi defectuos al 
fondurilor publice, a necunoaşterii prevederilor legale privind formarea, administrarea, angajarea şi 
utilizarea fondurilor publice şi nu în ultimul rând a caracterului interpretabil al unor reglementări legale. 
 Abaterile constatate în urma acţiunilor efectuate au scos în evidenţă faptul că acestea se 
datorează în special disfuncţionalităţilor existente în organizarea şi exercitarea controlului şi auditului 
intern, cât şi faptului că acestea nu funcţionează la un nivel care să asigure realizarea veniturilor 
bugetare şi gestionarea fondurilor publice în condiţii de legalitate, regularitate şi maximă eficienţă. 
 În urma evaluării sistemelor de control şi audit intern şi a probelor de audit obţinute, în marea 
majoritate a instituţiilor auditate s-a concluzionat că sistemele de control şi audit intern nu funcţionează 
în mod corespunzător, activităţile de audit intern la nivelul instituţiilor publice sunt, în general, formale, 
ineficiente sau insuficient de riguroase, nu acoperă domenii semnificative, iar conducătorii acestora nu 
sunt interesaţi să valorifice aceste activităţi şi drept urmare riscurile de control au fost evaluate ca fiind 
medii sau ridicate. 
 Activitatea de audit intern este descoperită în special la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
comunale care nu reuşesc să organizeze astfel de activităţi sau să angajeze auditori calificaţi. În unele 
unităţi administrativ – teritoriale, auditul intern a fost realizat de către Asociaţia Comunelor din 
România, însă, în marea majoritate a cazurilor, au fost întocmite rapoarte de audit, pe teme generale şi 
fără a face referire în vreun fel la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor desfăşurate în perioada 
auditată. 
 Organizarea şi exercitarea în mod deficitar a controlului financiar preventiv de către instituţiile 
publice se datorează în primul rând lipsei personalului de specialitate, cu consecinţe în ceea ce 
priveşte separareaatribuţiilor de control preventiv de acelea de conducere a evidenţei contabile sau de 
participare la executareaoperaţiunilor economico-financiare în cauză. 
 Prejudiciile create prin plăţile nelegale efectuate pentru lucrări de investiţii şi reparaţii curente 
sunt datorate superficialităţii în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu, activităţii deficitare a 
diriginţilor de şantier, angajaţi de către ordonatorii de credite pentru supravegherea şi avizarea realităţii 
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executării lucrărilor conform proiectelor, dar şi lipsei de control din partea autorităţilor contractante 
asupra activităţii acestora.  

 
  

A.2.Prezentarea sintetică a celor mai semnificative aspecte legate de acţiunile de audit al 
performanței efectuate la unităţile administrativ - teritoriale, pe următoarea structură: 
 

  SECŢIUNEA II  - AUDIT AL PERFORMANŢEI 
În anul 2015, a fost programată șis-a desfăşuratacţiunea de audit al performanţei coordonată de 

Departamentul VI: ,, Auditul performanței modului de alocare și utilizare a fondurilor publice 
pentru acțiuni cu caracter social cultural, festiv și sportiv la nivelul unităților administrativ 
teritoriale” la UATJ  ALBA. 

Obiectivul general al auditului îl reprezintă performanțamodului de alocare și utilizare a 
fondurilor publice pentru acțiuni cu caracter social cultural, festiv și sportiv la nivelul unităților 
administrativ teritoriale  

Totodată se va analiza şi dacă au fost atinse performanţele stabilite atât din punctul de vedere al 
interesului general şi individual al cetăţenilor cât şi al comunităţilor locale în ansamblul lor şi al 
autorităţilor administraţiei publice locale. 

Obiectivele specifice se referă la analiza următoarelor aspecte: 
 

1. Evaluarea creşterii performanţelor culturale la nivelul entităţilor auditate prin elaborarea şi 
implementarea unei strategii culturale durabile şi coerente; 

2. Evaluarea corelării strategiilor şi programelor culturale ale autorităţii locale cu nevoile reale ale 
publicului consumator de cultură; 

3. Evaluarea dimensionării ofertei culturale de spectacole, concerte, evenimente sociale, 
manifestări, târguri, expoziţii ş.a. în funcţie de nevoile comunităţii locale; 

4. Evaluarea creşterii implicării comunităţii locale în promovarea valorilor culturale; 
5. Evaluarea performanţei modului de finanţare de către autorităţile locale a acestor acţiuni şi 

obiective de investiţii în funcţie de criterii măsurabile şi obiective concrete;  
6. Evaluarea consolidării capacităţii manageriale prin creşterea profesionalismului şi pregătirii 

personalului din cadrul instituţiilor de cultură; 
7. Evaluarea gradului de extindere a accesului la cultură. 
8. Strategiile Naţionale în domeniul Sportului, al Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional sunt 

cunoscute şi puse în practică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale? 
9. Aportul financiar destinat susţinerii domeniului a fost corect dimensionat, urmărindu-se scopul, 

costul şi calitatea? 
10. Alocarea fondurilor s-a făcut în mod legal şi transparent? 
11. Utilizarea surselor financiare a urmărit criteriile de economicitate, eficienţă şi eficacitate?  
12. Analiza existenţei unei strategii şi a unor programe în domeniul: cultură, religie, sport, numărul 

şi calitatea auditurilor interne realizate pe această linie; 
13.  Analiza concordanţei dintre obiectivele şi sarcinile stabilite de către entităţi şi structura 

organizării activităţii în domeniul auditat (fluxul de activităţi şi funcţii necesare îndeplinirii 
sarcinilor şi atingerii obiectivelor); 

14. Analiza modului de conservare, promovare, transmitere şi punere în valoare a culturii 
tradiţionale. 
Prezentarea criteriilor de audit utilizate pentru evaluarea performanţei: evaluarea 

”eficienţei şi eficacităţii cheltuielilor cu scop social cultural, festiv și sportive”, a avut ca scop:aprecierea 
modului de funcţionare a acestei activităţi în conformitate cu strategiile şi politicile de dezvoltare ale 
acestora, cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute de reglementările aplicabile domeniului, precum 
și formularea de recomandări ce pot determina îmbunătățirea performanței. 
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După parcurgerea fazelor de documentare de identificare şi evaluare a riscurilor, auditorii publici 
externi bazându-se pe raţionamentul profesional, pe analiza evoluţiei în timp a indicatorilor economico-
financiari care caracterizează activitățile cu scop social cultural, festiv și sportiv, au formulat 
următoarele concluzii rezultate în urma  misiunii de audit: 

- Cu privire la finanțarea activităților culturale:  echipa de audit a constatat că entitatea nu a stabilit 
un program anual propriu privind alocarea de resurse cu destinația cultură, sport și religie. Pentru 
fiecare actiune social culturală nu sunt stabilite obiectivele specifice și indicatori de performanță. 
 
- Cu privire la finanțarea Sportului: În perioada 2012-2014, privind diferitele forme de asociere cu 
cluburile sau asociațiile sportive, s-a constatat că  nu sunt stabilite cu claritate  categoriile și limitele 
maxime de cheltuieli de suportat din bugetul judetului, ca urmare nu se poate trage o concluzie foarte 
clară în ceea ce privește economicitatea și eficacitatea utilizării fondurilor alocate către  beneficiarii în 
cauză.  
 
- Cu privire la finanțarea cultelor religioase: Deşi, nu au fost prevăzuţi indicatori de performanţă în 
utilizarea acestor fonduri, potrivit documentelor depuse de unităţile de cult, din actiunea de audit a 
rezultat faptul că utilizarea fondurilor pentru repararea și construirea unor lăcașe de cult de pe raza 
județului Alba a reprezentat în sine  o necesitate pentru comunitățile locale din județul Alba.  
 
CONCLUZII GENERALE: 

- Cu privire la elaborarea şi fundamentarea bugetului: 
- Pentru cap 67.02 ”Cultură, recreere religie” nu s-a procedat la evaluarea necesarului 

financiar pentru fiecare manifestare culturală aprobată, conform agendei culturale, iar în 
cadrul acesteia detaliat pe categorii de cheltuieli (premii, cheltuieli cu artiștii, cazare masă); 

- UATJ Alba nu a stabilit un program anual propriu pentru acordarea de finanțări cu această 
destinație pe perioada 2012-2014. 

 
- Cu privire la elaborarea și implementarea unei strategii de promovarea a evenimentelor 
cultural sociale 

- Deși, la nivelul entității există o strategie de dezvoltare a judetului Alba care vizează şi 
domeniul culturii, aceasta nu are în vedere implementarea unui program de promovare a 
evenimentelor cultural - sociale, care să implice parteneriatul administrației publice locale cu 
mediul de afaceri, mass-media şi mediul academic, pentru promovarea valorilor culturale. 

 
- Cu privire la modul de organizare, gestionare și finanțare a acțiunilor cu caracter social –
cultural festiv și sportiv  

- pentru realizarea acestor acțiuni  cu caracter social – cultural festiv și sportiv nu s-a avut in 
vedere și atragerea de surse suplimentare de finanțare, nefiind  posibilă organizarea 
evenimentelor respective fără alocarea de fonduri din bugetul județului Alba; 

- nu s-au stabilit obiectivele generale și specifice precum și indicatorii de performanță, prin 
programele derulate pentru aceste activități; 

- nu  au fost analizate  rezultatele obținute și dacă acțiunile culturale desfășurate şi-au atins 
scopul; 

- nu au fost elaborate bugete detaliate pe tipuri de cheltuieli (cazare, masă materiale 
promoționale, premii), iar la finalul manifestărilor/evenimentelor organizate şi desfăşurate, 
nu au fost întocmite rapoarte de activitate și financiare mai detaliate,  cu cheltuielile 
efectuate; 

- pentru evenimentele cu caracter social-cultural și festiv, sistemul de management si control 
intern implementat la nivelul UATJ Alba, nu a fost direcționat suficient către aceste activități 
pentru mai buna detectare și cunoaștere a potențialelor deficient. 
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- Referitor la economicitate 
Evaluarea economicităţii s-a efectuat prin prisma următoarelor criterii specifice auditului 

performanţei: 
a) dacă resursele alocate au fost utilizate si administrate, potrivit cerinţelor specifice acestui 

domeniu, fără a se afecta calitatea acțiunilor; 
b) dacă mijloacele alese pentru realizarea obiectivelor reprezintă modul cel mai economic de 

utilizare a resurselor alocate. 
Criteriile avute în vedere la nominalizarea acţiunilor cuprinse în diferite programe, constau în 

păstrarea tradiţiilor locale, educarea populatiei asupra valorilor de patrimoniu cultural şi promovarea 
obiectivelor de patrimoniu. 

Resursele alocate au fost utilizate si administrate, potrivit cerinţelor specifice acestui domeniu, 
fără a se afecta calitatea acțiunilor. 

 
- Referitor la eficienţă 
  Evaluarea eficienţei a fost efectuată prin prisma utilizării optime a resurselor, respectiv 
minimizarea costurilor în condiţii de maximizare a rezultatelor care puteau fi obţinute din punct de 
vedere al calităţii. 

Lipsa indicatorilor de performanță nu dă posibilitatea analizării în ce măsură aceștia au fost 
proiectați și monitorizați corespunzător și dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru realizarea 
lor.  

 
- Referitor la eficacitate: 
  Evaluarea eficacităţii prin prisma gradului de îndeplinire a obiectivelor declarate şi relaţia dintre 
impactul scontat şi impactul realizat. 

Deoarece nu s-au stabilit obiectivele generale și specific, precum și indicatorii de performanță, 
prin programele derulate pentru aceste activitati, nu poate fi evaluat gradul de îndeplinire a obiectivelor, 
precum si dacă impactul scontat a fost realizat. 
 

 Având în vedere concluziile rezultate din evaluarea performanţei în ceea ce priveşte evaluarea 
”eficienţei şi eficacităţii cheltuielilor cu scop social cultural, festiv și sportiv”, în Raportul de audit au fost 
formulateurmătoarelerecomandări privind îmbunătăţirea activităţiiUATJ ALBA, în vederea corectării 
disfuncţionalităţilor semnalate sau a celor care pot să survină urmare acestora, diminuării riscurilor 
existente şi îmbunătăţirii sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate, cu scopul 
facilitării atingerii obiectivelor prestabilite, cu referire în principal la:  

- fundamentarea si elaborarea bugetului pe baza necesarului financiar pentru fiecare manifestare 
culturală aprobată in agenda culturala, iar in cadrul acesteia, pe categorii de cheltuieli (premii, 
cheltuieli cu artiștii, cazare masa etc), pentru a se putea evalua economicitatea, eficacitatea și 
eficiența utilizării sumelor alocate din bugetul local pentru aceste activități; 
 

- elaborarea și implementarea la nivelul entității, a unei strategii sau unui program de promovare 
a evenimentelor cultural–sociale, care să implice  dezvoltarea parteneriatului administrației 
locale cu mediul de afaceri, mass-media și mediul academic, pentru promovarea valorilor 
culturale; 

- întocmirea de către entitate a procedurilor proprii prin care să se stabilească , modul concret în 
care trebuie justificate subvențiile primite de către asociațiile sportive beneficiare ale acestor 
subvenții, conform normelor financiare pentru activitățile sportive; 
 

- identificarea, pe lângă sumele alocate de la bugetul județului Alba și a altor surse de finanțare 
pentru activitățile social culturale, festive și sportive; 
 

- stabilirea obiectivelor generale și specifice precum și a indicatorilor de performanță pentru 
acţiunile  cu caracter social – cultural festiv și sportiv, cuprinse în agenda culturală, care să 
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permită evaluarea gradului de îndeplinire a scopului propus pentru aceste acțiuni, respectiv 
pentru a se putea evalua eficacitatea actiunilor intreprinse; 
 

- referitor la îndeplinirea scopului și obiectivelor unor proiecte finalizate se recomandă 
monitorizarea activității sub toate aspectele de către persoanele cu atribuții, în vederea 
transmiterii către conducerea entității a rezultatelor înregistrate, precum şi analizarea temeinică 
a viitoarelor alocări de fonduri pentru astfel de programe, cu impact asupra comunității locale 
dar și asupra bugetului entității; 
 

- urmărirea și implicarea compartimentelor de specialitate în verificarea încadrării cheltuielilor 
respective în bugetul total aprobat,  precum și în bugetul aprobat al fiecărui 
eveniment/manifestare; 
 

- efectuarea de sondaje în rândul populației județului cu scopul identificării acelor activități social 
culturale, prin a căror organizare să se obțină o creștere a nivelului de educatie si a gradului de 
cultură  al comunitatii. 

 

A.3. Prezentarea sintetică a celor mai semnificative aspecte legate de acţiunile  de control 
efectuate la societățile comerciale si regiile autonome de interes local, pe următoarea structură: 

SECŢIUNEA III  - CONTROL 
 
În anul 2015, la Camera de Conturi Alba au fost planificate a se desfăşura un număr de  4 

misiuni de control tematic privind Situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi 
privat al UAT, de către RA de interes local şi SC cu capital integral sau majoritar al UAT, la: 
 - SC Salubritate Apuseni SRL Câmpeni; 
 - SC Eco Montan Apuseni SRL Baia de Arieș; 

- RA Ocolul Silvic Abrud; 
 - RA Ocolul Silvic „Valea Sebeșului”. 
  

Până la data prezentului Raport,  s-a finalizat acțiunea de control de la SC Salubritate Apuseni 
SRL Câmpeni, ce s-a desfăşurat la sediul entității verificate, celelalte acțiuni fiind în curs de valorificare. 

 
Prin verificările la entităţile publice de interes local, Curtea de Conturi prin Camera de Conturi Alba 

a urmărit, conform prevederilor legale, următoarele obiective: 
g) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2014, precum și autorizarea, 

legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat;  
h) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare; 
i) Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern 

(inclusiv audit intern) la entitățile auditate;  
j) Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la 

termenele stabilite de lege; 
k) Calitatea gestiunii economico-financiare; 
l) Constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția mediului, 

îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă. 
 

Principalele constatări identificate de echipele de audit, grupate pe obiectivele verificate, 
sunt următoarele: 

a) Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern 
(inclusiv audit intern) la entităţile auditate şi stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei 
verificări şi deficienţele constatate de către Curtea de Conturi în activitatea entităţile verificate.  
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Constatările identificate au fost: 

- Nu a fost organizată  şi exercitată activitatea de control financiar preventiv propriu, la nivelul 
SC Salubritate Apuseni SRL Cîmpeni, de la înfiinţarea acestei societăţi şi până la data prezentei 
verificări. 
 
- în perioada septembrie 2010-decembrie 2014 nu s-a asigurat organizarea, implementarea și 
dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul entității verificate.  In organigrama și 
statul de funcții aprobat de către adunarea generala a asociatilor, în sedinta din data de 17.09.2010, nu 
a fost prevăzut  compartiment de audit pulic intern, fapt pentru care activitatea de audit intern nu a 
fost organizata și nici nu a functionat. 

Cauzele principale generatoare a abaterilor constatate şi înscrise în documentele de audit de 
către echipele de control, au fost: 

- necunoasterea de către conducatorul societatii a actelor normative  care reglementeaza 
obligativitatea organizarii si exercitarii CFPP; 

- slaba preocupare a conducerii entității în a asigura organizarea și implementarea formelor de 
control intern. 

 
b) Calitatea gestiunii economico-financiare. 

b.1) vânzarea şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, concesionarea sau 
închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionarea de servicii cu caracter public şi asocierea în participaţiune. 
 

Principalele constatări, grupate pe obiectivele verificate, sunt: 

- Nu au fost respectate de către SC Salubritate Apuseni SRL Câmpeni toate prevederile legale 
care guverneaza activitatea de salubrizare și cea de delegare a serviciilor de salubrizare, în 
sensul că operatorul economic nu are o evidență exactă, la zi, a tuturor utilizatorilor de pe raza fiecărui 
UAT care dețin sau nu contracte de prestări servicii de salubrizare, fapt care a determinat existenta și 
la această data de utilizatori – beneficiari ai serviciilor de salubrizare care nu au contracte de 
salubrizare încheiate și cărora nu li sau perceput taxa de salubrizare. 

Cauzele principale generatoare a abaterilor constatate şi înscrise în documentele de audit de 
către echipele de control, au fost: 

- necunoașterea în totalitate de către prestator (operator) și beneficiari (UAT) a tuturor 
modificărilor la prevederile legale care reglementează activitatea de salubrizare;  

- neorganizarea activității de control intern. 
 

În timpul acțiunii de control entitatea verificată nu a luat măsurile operative pentru remedierea 
abaterilor/erorilor  constatate. 

 
Concluziile generale rezultate în urma acţiunii de control efectuată:  

- raportul de control a fost întocmit în baza probelor de audit, respectiv actele, documentele şi 
informaţiile obţinute, a constatărilor efectuate, în timpul colectării şi prelucrării informaţiilor şi 
în timpul muncii de teren; 

- toate constatările au la bază probe de audit obţinute pe baza testelor efectuate,  
consemnate în documentele de lucru; 

- probele de audit obţinute de auditorii publici externi sunt suficiente şi adecvate pentru a 
putea susţine constatările  şi concluziile formulate de echipa de control, recomandările 
formulate pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi îmbunătăţirea activităţii entităţii 
verificate; 
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- situaţiile financiare verificate nu sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în 
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România şi nu respectă în toate 
cazurile principiile legalităţii şi regularităţii, eficienţei şi eficacităţii. 

 

     Recomandări  cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficienţelor constatate 
se concretizează în principal la: 

- organizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul 
entității; 

- organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile 
legale în domeniu; 

- efectuarea de către conducerea SC Salubritate Apuseni SRL Câmpeni de demersuri pentru 
modificarea contractelor de prestare a serviciului de salubrizare a localităților din componența 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, în așa fel încât aceste contracte să respecte toate 
clauzele legale care reglementează activitatea de salubrizare. 
 
Prezentarea informaţiilor legate de: 

- aplicarea amenzilor contravenţionale; 
- aplicarea amenzilor civile; 
- încălcarea obligaţiilor prevăzute la art.5, alin. (2) şi de aplicare a penalităţilor prevăzute la art. 

63 din Legea nr.94/1992, republicată; 
- blocarea fondurilor bugetare la entităţile din administraţia publică locală. 
 
În timpul acţiunilor de verificare desfăşurate la entităţile cuprinse în Programul pe anul 2015, nu au 

fost aplicate sancţiuni de natura celor mai sus prezentate. 

Nu au fost constatate fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale. 

Referitor la punctele de vedere ale entităților verificate, în ceea ce privește abaterile și deficiențele 
consemnate în actele de control/audit, precizăm că s-au înregistrat, în unele cazuri, situaţii în care 
punctele de vedere ale conducerii entităţii au rămas în divergenţă cu punctul de vedere al echipelor de 
control/audit, cu toate că a existat o conciliere între conducerea entităţilor verificate şi echipa de 
verificare, divergenţe care s-au menţinut şi în urma efectuării acţiunii de audit/control.  

Este cazul  entităţilor: UATJ Alba, UATM Sebeş, UATO Abrud şi Ocna Mureş  şi UATC Cetatea de 
Baltă, Cricău şi Ighiu, entităţi care au depus contestaţii la deciziile emise de Camera de Conturi Alba.  

 

IV. Concluzii şi recomandări 
         Concluzii 

        Acțiunile de verificare desfășurate au reliefat, pe ansamblu, o insuficientă  preocupare din partea 
conducerii entităților publice pentru asigurarea acurateței datelor din situațiile financiare și pentru un 
management financiar orientat spre o bună gestiune economico-financiară. Multe dintre abaterile 
constatate sunt rezultatul unui management necorespunzător asupra fondurilor publice,dar și al 
necunoașterii sau al cunoașterii insuficiente de către personalul de specialitate din cadrul entităților 
verificate a procedurilor legale privind formarea, administrarea, angajarea și utilizareare surselor 
publice  și a principiilor economicității, eficienței și eficacității utilizării fondurilor publice. 

       Abaterile reținute au evidențiat existența unor disfuncționalități majore, fiind întâmpinate de entitățile 
cu un buget limitat, cu un număr mic de angajați și un nivel scăzut al preocupării pentru implementarea 
unui control intern/managerial performant. În multe cazuri, această activitate nu funcționează la un nivel 
care să asigure gestionarea în condiții de legalitate  și eficiență a banului public și a patrimoniului public  
și privat al unităților administrativ - teritoriale. 

      O analiză  pertinentă a abaterilor de la legalitate ș i  regularitate, constatate în urma acțiunilor de 
control/audit desfășurate, indică necesitatea aplicării întocmai a reglementărilor legale ce definesc 
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obiectivele și atribuțiile autorităților executive locale ș i ale aparatului de specialitate din subordinea 
acestora, în domeniile fundamentării, aprobării și executării bugetelor locale; organizării și conducerii 
contabilității operațiunilor patrimoniale; gestionării patrimoniului de interes public și privat al unităților    
administrativ - teritoriale. 

      Un alt aspect rezultat din practica Camerei de Conturi Alba este acela că, în multe cazuri, 
reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale îşi însuşesc abaterile constatate şi se îndreaptă 
împotriva firmelor executante pentru recuperarea prejudiciului, însă, de cele mai multe ori, aceste firme 
intră în procedura de faliment şi posibilitatea recuperării sumelor este foarte redusă. 

      Abaterile reţinute la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au determinat nerealizarea  unor 
venituri cuvenite bugetelor publice, au cauzat prejudicii bugetelor locale, sau au influențat  calitatea 
gestiunii economico-financiare a entităților verificate, în opinia structurii,  sunt consecinţa: 

- nefundamentării deciziilor de alocare a fondurilor, atât din punct de vedere al respectării bazei 
legale pentru respectiva cheltuială, dar şi al impactului asupra capacităţii unităţii administrativ-
teritoriale de a susţine şi implementa respectivele decizii; 

- modului deficitar de fundamentare a necesităţilor de resurse – cât de realiste sunt veniturile 
estimate şi cât de predictibile sunt sumele pe care ordonatorul de credite anticipează că le va 
primi de la bugetul de stat; 

- neaplicării criteriilor de prioritizare a obiectivelor de investiţii şi de identificare a soluţiilor 
aferente de finanţare; 

- neluării în considerare a costurilor pe termen lung ale proiectelor/obiectivelor şi a impactului 
angajamentelor multianuale de cheltuieli pentru bugetele anilor următori, prin acumularea de 
arierate la plăţi. 

      Plecând de la aceste constatări, se poate concluziona că execuţia bugetară la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice locale necesită  îmbunătăţirea, în general,  în două direcţii majore: 

- îmbunătăţirea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în evaluarea 
veniturilor şi în urmărirea încasării acestora pe parcursul execuţiei bugetare; 

- întărirea controlului cheltuielilor şi crearea condiţiilor pentru creşterea eficienţei 
utilizării fondurilor publice în finanţarea cheltuielilor publice. 

          Privit prin prisma celor două obiective, rolul acţiunilor de audit efectuate cu privire la activitatea 
desfăşurată la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, este să: 

- detecteze neregulile care implică utilizări incorecte ale resurselor publice şi să identifice 
slăbiciunile sistemelor de control intern şi management aferente controalelor, care pot afecta 
integritatea patrimonială a entităţilor din administraţia publică locală şi implementarea eficace a 
deciziilor de politică bugetară; 

- evalueze exactitatea şi realitatea  rapoartelor privind execuţia bugetară şi a altor date şi 
raportări financiare; 

- identifice cazuri şi modele de risipă şi ineficienţă care, odată corectate, pot permite o  utilizare 
mai eficientă a resurselor bugetare disponibile; 

- furnizeze date de încredere privind rezultatele programelor, ca bază pentru viitoarele ajustări 
aduse legilor, politicilor şi alocărilor bugetare. 

      Pe de altă parte, pe baza rezultatelor acţiunilor de audit, entităţile trebuie să acționeze pentru 
atingerea următoarele deziderate:  
- să-şi îmbunătăţească sistemele de supraveghere şi control; 
- să acţioneze pentru identificarea tuturor surselor de venituri locale impozabile şi evaluarea 

corectă a veniturilor proprii, pe baza inventarierii materiei impozabile şi a nivelurilor taxelor şi 
impozitelor locale; 

- să acţioneze pentru o organizare mai bună a activităţii de colectare a veniturilor, inclusiv prin 
utilizarea tuturor procedurilor legale de executare silită a creanţelor bugetelor locale; 

- să-şi creeze  un  sistem propriu  de verificare  faptică a lucrărilor de investiţii prin care să se 
limiteze fenomenul actual de plată a unor lucrări neexecutate, a unor cheltuieli nelegale precum 
şi a unor lucrări supradimensionate; 



50 
 

- să efectueze inventarierea generală a patrimoniului public şi privat a UAT pentru stabilirea certă 
şi reală a acestuia, evaluarea lui corectă, luarea măsurilor legale de utilizare şi valorificare  în 
vederea obţinerii de venituri; 

- să urmărească şi să verifice modul de  perfectare a contractelor de închiriere, concesionare şi 
vânzare  de active şi alte bunuri din patrimoniul UAT, implicându-se în derularea acestora şi în 
realizarea efectivă a veniturilor din aceste activităţi;  

- să dispună luarea măsurilor pentru intrarea în legalitate privind gestionarea mijloacelor 
materiale şi băneşti,  asigurarea integrităţii patrimoniului; 

- să acorde o atenţie deosebită acelor domenii de cheltuieli pentru care auditul continuă să 
identifice un nivel ridicat de eroare; 

- să implementeze sisteme eficiente de monitorizare şi evaluare a funcţionării aparatului 
administrativ şi serviciilor publice de interes local; 

- să dezvolte sisteme de măsurare a performanţei şi a calităţii furnizării serviciilor publice; 
- să asigure întocmirea procedurilor formalizate pe activităţi, cu detalierea obiectivelor, acţiunilor, 

responsabilităţilor, termenelor, documentelor, precum şi a altor componente ale măsurilor 
respective.  
 

 În general, acțiunile de verificare desfăşurate în anul 2015 au scos în evidenţă, pe ansamblu, o 
insuficientă preocupare din partea autorităţilor şi entităţilor publice pentru asigurarea acurateţei 
informaţiilor din situaţiile financiare şi pentru un management financiar guvernat de buna gestiune 
economico-financiară, cu efect negativ la nivelul judeţului Alba ce constă:  

- pe de o parte că  nu s-a acordat niciun certificat de conformitate;  
- iar pe de altă parte nivelul ridicat al abaterilor care au generat atât nerealizarea veniturilor 

bugetare cât şi producerea de prejudicii au un impact nefavorabil asupra modului de utilizare a 
fondurilor publice la nivel de judeţ.  
 

 Toate aceste abateri s-au produs în principal din cauza, pe de o parte a unor cheltuieli nelegale, 
iar pe de altă parte, ca urmare a lipsei monitorizării încasării veniturilor, respectiv: 

- acordarea de drepturi salariale fără respectarea prevederilor legale care le reglementează; 
- nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile publice; 
- efectuarea de plăţi fără documente justificative care să ateste realitatea şi exactitatea sumelor 

datorate; 
- decontarea unor lucrări de investiţii neefectuate de antreprenori; 
- efectuarea de plăţi peste normele, cotele şi baremurile aprobate prin contractele de prestări de 

servicii; 
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi gestionarea patrimoniului public 

şi privat al statului şi al UAT;  
- nerespectarea prevederilor legale privind CFPP şi a auditului public intern; 

 
     Pe de altă parte, multe din neregulile identificate sunt generate de: 
                - lipsa unui sistem de control intern organizat corespunzător; 
                - activitatea de achiziţii publice mai ales la comune nu se desfăşoară cu respectarea 
strictă a prevederilor legale; 
                - nu se acordă o atenţie deosebită modului de administrare şi gestionare a patrimoniului 
public şi privat al statului şi al UAT; 
               - nu se acordă atenţia cuvenită modului de organizare a contabilităţii, fapt care a afectat 
negativ acurateţea evidenţelor contabile şi a situaţiilor financiare verificate. 

 
 Recomandări  

Pornind de la aceste constatări, calitatea execuţiei bugetare se poate consolida  prin:  
- îmbunătăţirea activităţii de programare bugetară, atât a veniturilor bugetare cât şi a cheltuielilor 

publice, printr-o evaluare şi fundamentare corectă a acestora. Pentru aceasta, autorităţile şi 
instituţiile publice trebuie să elaboreze politici publice în fiecare domeniu şi să le evalueze 
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impactul bugetar, astfel încât să poată fi incluse în cadrul bugetar multianual, iar alocările 
anuale să fie  temeinic fundamentate; 

- monitorizarea constantă a încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor pe parcursul execuţiei 
bugetare; 

- întărirea controlului cheltuielilor publice prin care să se urmărească economicitatea, eficacitatea 
şi eficienţa utilizării fondurilor publice alocate pentru finanţarea acestora; 

- să acorde managementului financiar-contabil o importanţă deosebită, direcţionându-l spre 
identificarea acelor soluţii menite să prevină fenomenul risipei; 

- să-şi îmbunătăţească sisteme de control intern; 
- să monitorizeze strict acele cheltuieli pentru care cu ocazia verificărilor efectuate de Curtea de 

Conturi,  s-a identificat un nivel ridicat de erori.      
 
 
  
  
 


