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CAMERA DE CONTURI ALBA 
 

Sinteza 
rezultatelor acţiunilor de audit 

desfăşurate la SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA  
           

 
1. Denumirea acţiunii de control efectuată:  

 Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale instituțiilor publice 
de interes local finanțate integral sau parțial din bugetele locale 
 

2. Perioada efectuării acţiunii de control: 05.10.2015 – 13.11.2015 
 
3. Informaţii sintetice privind indicatorii bugetari ai entităţii verificate  
                                                                                                                                                              mii lei 

 
Prevederi 

iniţiale 
Prevederi 
definitive 

Încasări/ 
Plăţi 

efectuate 

% din 
prevederi 

iniţiale 

% din 
prevederi 
definitive 

 1 2 3 4 5 

A.VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 75.384 79.687 75.694 100.4 94.97 

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

70.021 72.839 71.507 102,1 98,2 

2.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit  0 0 0 0 0 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  0 0 0 0 0 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei 
publice 

4.219 5.704 4.161   

5.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate şi prefinanţări 

1.144 1.144 26 2,0 2,2 

B.CHELTUIELI-TOTAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

75.496 79.799 75.591 101.4 94,7 

1.Cheltuieli de personal 42.807 44.915 44.667 104.3 99.4 

2.Bunuri şi servicii  27.197 28.266 27.217 100.01 96.3 

3. Dobânzi 250 175 151 60,4 86,3 

4. Subvenţii 0 0 0 0 0 

5. Fonduri de rezervă 0 0 0 0 0 

6. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 0 0 0 0 0 

7. Alte transferuri 0 0 0 0 0 

8. Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile 

2.082 1.890 284 13.6 15.0 

9. Asistenţă socială 0 0 0 0 0 

10. Alte cheltuieli 0 70 61  87.1 

11.Cheltuieli de capital 2.608 3.931 2.662 102.1 67.7 

12. Operaţiuni financiare 552 552 549 99.5 99.5 

13. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 
în anul curent 

0 0 0 0 0 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -112 -112 103   

 
4.Structura şi sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                mii lei 
 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar-
contabile 

1.Spitalul Județean de Urgență Alba 
- activitatea proprie 

0 113 194 

Total sume  0 113 194 
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5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

1. Au fost menținute eronat în conturile de imobilizări 
corporale: contul 213 „Echipamente tehnologice, aparate de 
măsură și control și mijloace de transport” și contul 214 
„Mobilier și alte active corporale” mijloace fixe a căror valoare 
de inventar (de intrare) este mai mică decât valoarea  stabilită  
prin  lege pentru a fi considerat mijloc fix, respectiv 1.800 lei 
începând cu ianuarie 2007 și 2.500 lei începând cu iulie 
2013.Valoarea abaterii este de 178 mii lei. Abaterea a fost 
remediată în timpul misiunii de audit. 

 
 
 
0 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

1. La finele anului 2014, nu s-a procedat la inventarierea 
medicamentelor și  materialelor sanitare scoase  pe condică,  
cu toate că acestea se aflau în stocul tampon de urgență pe 
fiecare secție a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 
 
2. Nu s-a efectuat operațiunea de reevaluarea a elementelor  
patrimoniale deținute de Spitalul Județean de Urgență Alba 
Iulia, altele decât bunurile proprietate publică aflate în 
administrare, acțiune care potrivit legii trebuie făcută cu 
suficientă regularitate, astfel încât să se asigure reflectarea 
just a valorii acestora în situațiile financiare. Valoarea estimată 
a abaterii este de 194 mii lei. 
 
3. Au fost majorate nejustificat cheltuielile de personal ale 
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cu suma estimată 
de 46 mii lei, în perioada 2012 și până la zi, prin acordarea de 
sporuri la salariul de bază, fără respectarea prevederilor 
legale, unui număr de 23 angajați, fără ca aceste persoane să 
aibă dreptul legal de a beneficia de astfel de sporuri. In timpul 
auditului au fost calculate beneficii nerealizate, în sumă de 4 
mii lei. 
 
4. Au fost majorate nejustificat cheltuielile de personal ale 
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cu suma estimată 
de 8 mii lei, în perioada februarie 2012 și până la zi, prin 
acordarea eronată, în cazul unui număr de 3 persoane nou 
angajate, pe funcțiile de medici, a unui cuantum lunar al 
primei de stabilitate aferent pentru o normă întreagă, deși 
persoanele în cauză au fost angajate pe o jumătate de normă. 
In timpul auditului au fost calculate beneficii nerealizate, în 
sumă de 1 mii  lei. 
 
5. Au fost majorate nejustificat cheltuielile de personal ale 
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cu suma de 1 mii  
lei, în luna ianuarie 2015, prin acordarea nejustificată a 
drepturilor salariale pentru data de 23.01.2015, în cazul unui 
număr de 2 persoane angajate, pe funcția de medici, deși 
aceste persoane nu au fost prezente la locul de muncă din 
cadrul entității verificate, ci au fost prezenți și au prestat 
servicii la Spitalul Județean de Urgență Zalău, ca și membrii în 
Comisia de examinarea pentru ocuparea funcției de medic șef 
la Serviciul Județean de Medicină Legală Sălaj, de unde au 
primit indemnizație pentru activitatea desfășurată în cadrul 
comisiei de concurs. In timpul auditului s-a recuperat în 
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totalitate prejudiciu. 
 
6. Au fost majorate nejustificat cheltuielile cu personalul ale 
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cu suma de 17 mii  
lei, reprezentând spor de confidențialitate în procent de 30% 
din salariul de bază, acordat consilierului juridic, fără a se ține 
seama de legislația ce reglementează salarizarea în domeniul 
sănătății și mai mult decât aceasta și de prevederile Deciziei 
ICCJ nr.78/05.11.2007, care stabilește foarte clar că 
personalul din instituțiile publice nu pot negocia clauza de 
confidențialitate, în condițiile prevăzute de art.25 și art.26 din 
Codul Muncii. In timpul auditului au fost calculate beneficii 
nerealizate, în sumă de 2 mii lei. 
 
7. Au fost majorate nejustificat cheltuielile materiale ale 
entității  cu suma de 2 mii lei  prin achiziționarea de produse 
din categoria reactivilor de laborator, consumabile de 
laborator  și tulpini de referință la prețuri  supradimensionate. 
 
8. Au fost efectuate cheltuieli cu spitalizarea pentru un număr 
de 11 pacienți internați în spitalizare continuă în perioada 
2013-2014, în sumă de 9 mii lei, pentru care nu s-a recuperat 
contravaloarea veniturilor de la CAS Alba sau de la 
persoanele răspunzătoare, datorită invalidării lor de Școala 
Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare 
în Domeniul Sanitar București și neluării lor în calcul la 
regularizarea anuală pentru anii 2013 și respectiv 2014. 
 
9. Au fost majorate nejustificat cheltuielile entității prin 
acceptarea la plata și decontarea unor situații de lucrări, 
majorate nejustificat cu suma de 5 mii lei,  prin includerea  în 
situațiile de plată, a unor lucrări care nu au fost efectiv 
executate (fapt stabilit urmare inspecțiilor pe teren efectuate în 
timpul acțiunii de audit financiar), la obiectivul de investiții 
REPARAȚII  CAPITALE SECȚIA DE BOLI INFECȚIOASE. In 
timpul auditului au fost calculate beneficii nerealizate, în sumă 
de 1 mii lei. 
 
10. Au fost majorate nejustificat cheltuielile de investiții, prin 
acceptarea la plată și decontarea unor situații de lucrări, 
supraevaluate cu suma de 1 mii lei (inclusiv TVA), care conțin 
elemente de cheltuieli care nu au fost regăsite în teren, fapt 
stabilit în urma inspecției pe teren efectuată în timpul auditului, 
în prezența comisiei stabilită de ordonatorul principal de 
credite, în cazul obiectivul de investiții „Reparații capitale la 
Laboratorul de analize medicale din Spitalul Județean de 
Urgență Alba”, din cadrul contractului de lucrări nr. 
14127/05.11.2013, încheiat cu S.C. “BEN ONI LOGHIN” SRL 
Alba Iulia. 
 
11. Au fost majorate nejustificat cheltuielile de investiții, prin 
acceptarea la plată și decontarea unor situații de lucrări, 
supraevaluate cu suma de 4 mii lei (inclusiv TVA), care conțin 
elemente de cheltuieli care nu au fost regăsite în teren, fapt 
stabilit în urma inspecției pe teren efectuată în timpul auditului, 
în prezența comisiei stabilită de ordonatorul principal de 
credite, în cazul obiectivul de investiții „Reparații capitale – 
Secția radiologie din spitalul Județean de Urgență Alba”, din 
cadrul contractului de lucrări nr.14126/05.11.2013, încheiat cu 
S.C. “BEN ONI LOGHIN” SRL Alba Iulia. In timpul auditului au 
fost calculate beneficii nerealizate, în sumă de 1 mii lei. 
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12. Au fost majorate nejustificat cheltuielile de investiții, prin 
acceptarea la plată și decontarea unor situații de lucrări, 
supraevaluate cu suma de 9 mii lei (inclusiv TVA), care conțin 
elemente de cheltuieli care nu au fost regăsite în teren, fapt 
stabilit în urma inspecției pe teren efectuată în timpul auditului, 
în prezența comisiei stabilită de ordonatorul principal de 
credite, în cazul obiectivul de investiții „Reparație capitală și 
extindere Unitate Primiri Urgențe – Spitalul Județean de 
Urgență Alba”, din cadrul contractului de lucrări nr. 
7567/12.06.2013, încheiat cu S.C. “COMPACT CONSTRUCT” 
SRL Alba Iulia. In timpul auditului au fost calculate beneficii 
nerealizate, în sumă de 2 mii lei. 
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 6.Abaterile constatate se află în stadiul de valorificare 
 
 
  
 


