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CAMERA DE CONTURI ALBA 
 

Sinteza 
rezultatelor acţiunilor de audit 

desfăşurate la UATJ ALBA 
           

 
1. Denumirea acţiunii de audit efectuată:  

 Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară 
 Auditul performanţei modului de alocare şi utilizare a fondurilor publice pentru acţiuni 

cu caracter social – cultural, festiv și sportiv la nivelul unităţilor administrativ -
teritoriale 

 
2. Perioada efectuării acţiunii - de audit: 27.04.2015 – 19.06.2015 
                                                   - de audit performanță: 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) 
172.128 193.945 185.587 107,8 95,7 

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

2.951 3.016 3.176 107,6 105,3 

2.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit  
46.770 48.732 48.732 104,2 100,0 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  
67.857 79.049 75.755 111,6 95,8 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei 
publice 

50.859 54.456 53.609 105,4 98,4 

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

3.691 8.692 4.315 116,9 49,6 

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

176.673 198.490 177.107 100,2 89,2 

1.Cheltuieli de personal 
30.158 28.564 28.242 93,6 98,9 

2.Bunuri şi servicii  
41.341 45.036 39.575 95,7 87,9 

3. Dobânzi 
4.565 2.537 2.244 49,2 88,5 

4. Subvenţii 
   0,0 0,0 

5. Fonduri de rezervă 
 296  0,0 0,0 

6. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 
10.376 14.848 13.587 130,9 91,5 

7. Alte transferuri 
2.057 2.774 2.335 113,5 84,2 

8. Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile 

6.895 13.714 4.894 71,0 35,7 

9. Asistenţă socială 
57.052 57.171 55.840 97,9 97,7 

10. Alte cheltuieli 
7.000 8.026 7.957 113,7 99,1 

11.Cheltuieli de capital 
13.309 22.833 19.774 148,6 86,6 

12. Operaţiuni financiare 
3.920 3.940 3.938 100,5 99,9 
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13. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 
în anul curent 

 -1.249 -1.279 0,0 102,4 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) 
-4.545 -4.545 8.480   

 

4.Structura şi sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 
 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar-
contabile 

1.UATJ ALBA - activitatea proprie 0 11 0 

2.Ordonatorul terţiar din subordine: 
Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” 

Alba Iulia 
0 7 0 

3.Ordonatorul terţiar din subordine: 
Camera Agricolă Județeană Alba 

113 0 89 

4.Ordonatorul terţiar din subordine: 
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba 

0 32 0 

5.Ordonatorul terţiar din subordine: 
Muzeul Național al Unirii Alba 

37 0 0 

6.Ordonatorul terţiar din subordine: 
Teatrul de Păpuși Prichindel Alba 
Iulia 

0 0 0 

Total sume  150 50 89 

 

5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicaţii succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Exactitatea şi realitatea 
datelor reflectate în 
situaţiile financiare 

1. Nu au fost înregistrate corect în evidența contabilă a 
Camerei Agricole Județene Alba, la valoarea reală rezultată 
din sentințele judecătorești definitive, a obligațiilor de plată ale 
instituției către angajați, reprezentând drepturi bănești 
datorate personalului. Valoarea abaterii este de 89 mii. In 
timpul auditului au fost înregistrate în contabilitate diferențele 
stabilite. 

 
 

89 
 
 

Organizarea, 
implementarea şi 
menţinerea sistemelor de 
management şi control 
intern (inclusiv audit 
intern) 

1. La nivelul DGASPC Alba nu s-au luat toate măsurile 
necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de 
control intern/managerial, respectiv nu au fost elaborate în 
totalitate procedurile formalizate pe activități iar cele elaborate 
sunt redactate sumar și neactualizate la prevederilor legale în 
vigoare. 
 
2. La nivelul Bibliotecii Județene "Lucian Blaga" Alba Iulia nu 
s-a realizat exercitarea vizei de control financiar preventiv 
propriu asupra unor proiecte de operațiuni așa cum sunt 
precizate de prevederile legale care reglementează acest 
domeniu. 
 
3. La nivelul Camerei Agricole Județene Alba s-a procedat la 
exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu asupra 
proiectelor de operațiuni fără respectarea în totalitate a 
prevederile legale care reglementează acest domeniu, în 
sensul că persoana desemnată cu exercitarea CFPP este 
implicată, prin atribuțiile de serviciu, în efectuarea operațiunii 
supuse vizei. 

 
0 
 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 
0 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

1. Operațiunea de inventariere generală a patrimoniului 
Camerei Agricole Județene Alba, s-a efectuat fără 
respectarea în totalitate a prevederilor legale care 
reglementează acest domeniu, respectiv au fost inventariate 
și consemnate în listele de inventar bunuri care la data 
inventarierii nu se aflau, fizic, în patrimoniul instituției, ci erau 
predate unor societati comerciale cu capital privat. 

 

2. Operațiunea de inventariere generală a patrimoniului 
Bibliotecii Județene "Lucian Blaga" Alba Iulia, s-a efectuat fără 
respectarea în totalitate a prevederilor legale care 
reglementează acest domeniu, respectiv nu s-a procedat la 
inventarierea tuturor bunurilor deținute sau aflate la sediul 
entității. 

 

3. Majorarea nejustificată a cheltuielilor de capital ale UATJ 
Alba, prin înregistrarea în contabilitate, acceptarea la plată  și 
decontarea efectivă în anul 2013, a unei situații de lucrări 
majorată nelegal cu suma de 8 mii lei, sumă stabilită în urma  
inspecției pe teren efectuate în timpul auditului, unde s-a 
constatat existența unor neconcordanțe între cantitățile de 
lucrări  pentru care au fost întocmite situațiile de lucrări și 
cantitățile de lucrări real executate în teren. In timpul auditului 
au fost calculate beneficii nerealizate în sumă de  3 mii lei și s-
a recuperat în totalitate prejudiciul. 

 

4. DGASPC Alba a efectuat plăți necuvenite, în sumă totală 
de 3 mii lei, reprezentând transport pentru persoane cu 
handicap care în perioada călătoriilor figurau internați la 
spitalizare continuă. 

 

5. Decontarea nelegală de către DGASPC Alba, a unor 
servicii de transport aferente unor persoane decedate la data 
călătoriei. Valoarea plăților efectuate nejustificat este de 2 mii 
lei. 

 

 6. Decontarea nelegală de către DGASPC Alba, a unor bilete 
de călătorie gratuită pentru călătorii efectuate de persoanele 
beneficiare înainte de eliberarea biletelor de către entitatea 
verificată. Valoarea plăților nejustificate este de 4 mii lei. 

 
7. Decontarea nejustificată de către DGASPC Alba, a unor 
bilete de calatorie gratuită pentru însoțitorii persoanelor cu 
handicap în condițiile în care au circulat fără ai însoții pe 
aceștia. Valoarea plăților efectuate nejustificat este de 5 mii 
lei. 

8. Decontarea nejustificată de către DGASPC Alba, a unor 
bilete de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap și 
asistenții personali sau însoțitorii acestora la un tarif mai mare 
decât cel legal, ca urmare a neîncadrării corecte a distanțelor 
parcurse între stația de urcare și cea de coborâre.  
Acceptarea la plată a tichetelor statistice de călătorie fără a se 
verifica realitatea serviciilor prestate/efectuării călătoriilor. 
Valoarea plăților nejustificate este de 18 mii lei. 

 

9. Majorarea nejustificată a cheltuielilor Bibliotecii Județene 
"Lucian Blaga" Alba Iulia, cu suma de 6 mii lei, prin angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea și plata unor cheltuieli de protocol 
fără bază legală. In timpul verificării au fost calculate beneficii 
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nerealizate în sumă de 1 mii lei. 

 

10. Camera Agricola Județene Alba a dat  în folosință gratuită,  
bunuri din patrimoniul entității, unor societăți comerciale cu 
capital privat, contrar prevederilor legale, ceea ce a diminuat 
veniturile entității cu suma de 97 mii lei. În timpul auditului au 
fost calculate penalități de întarziere în sumă de 16 mii lei. 

 

11. Muzeul National al Unirii Alba  nu a asigurat încadrarea, 
conform prevederilor legale, a numărului de persoane cu 
handicap și nu a virat  la bugetul statului suma de 29 mii lei 
aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate, ceea ce a 
diminuat nejustificat veniturile cuvenite bugetului de stat cu 
această sumă. În timpul auditului au fost calculate majorări de 
întarziere în sumă de 8 mii lei. 

 
 
 
 

113 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 
 

 

 
 
6.Măsurile dispuse şi recomandările formulate de camera de conturi 
 

Referitor la abaterile de la legalitate şi regularitate care nu au generat producerea de 
prejudicii. 

 
           1. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 
pentru verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite DGASC Alba, a efectuat 
următoarele activităţi: 

- elaborarea procedurilor formalizate pe activităţi, actualizarea acestora conform prevederilor 
legale în vigoare;  

- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare. 

 
           2. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 
pentru pentru verificarea modului in care ordonatorul terţiar de credite Biblioteca Județeană 
”Lucian Blaga” Alba, a efectuat următoarele activităţi: 

- efectuarea inventarierii faptice (în teren) a tuturor elementelor de activ şi de pasiv din 
patrimoniul entității, cu respectarea prevederilor legale impuse de OMFP nr.2861/2009; 

- la finalizarea operaţiunilor de inventariere generală a patrimoniului, completarea Registrului 
inventar, și valorificarea rezultatelor inventarierii; 

- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare. 

 
           3. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 
pentru verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite Biblioteca Județeană ”Lucian 
Blaga” Alba, a efectuat următoarele activităţi:  
     - supravegherea, de către conducătorul entității, a modului  de respectare și aplicare a prevederilor 
legale în domeniul în care s-au constatat abaterile; 
      - preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare. 
 
           4. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 
pentru verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite Muzeul Național al Unirii Alba  a 
efectuat următoarele activităţi: 

- a stabilit cu exactitate a volumului contribuţiei datorată fondului pentru protecţia și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, precum și dobânda și penalităţile de întârziere, pentru 
perioada  2012 – mai  2015;   
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- a virat către bugetul de stat (în scopul reântregirii sumelor încasate de la bugetul de stat sub 
forma sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal) sumele stabilite 
pentru perioada 2012 – mai 2015; 

- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare. 

 
             5. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 
pentru verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite Camera Agricolă Judeţeană 
Alba a efectuat  următoarele activităţi: 

- pe viitor, documentele primite în vederea înregistrării în evidenţa contabilă să fie analizate cu 
mai mult simţ de răspundere. 

- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare 

 
         6. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 
pentru verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite Camera Agricolă Judeţeană 
Alba a efectuat  următoarele activităţi: 

- stabilirea cu exactitate de către ordonatorul de credite 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 a Județului 
Alba care este direct finanțată din bugetului UATJ Alba, inclusiv a majorărilor calculate până la 
momentul recuperării integrale;  

- înregistrarea în evidența contabilă a veniturilor de încasat; 
- luarea tuturor măsurilor legale care se impun, de către ordonatorul de credite, pentru încasarea 

veniturilor nerealizate la nivelul UATJ Alba  ca urmare a gestionării defectuoase a patrimoniului 
Camerei Agricole Județene Alba, inclusiv a majorărilor calculate până la momentul recuperării 
integrale;  

- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare. 

 
         7. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 
pentru verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite Camera Agricolă Judeţeană 
Alba a efectuat  următoarele activităţi: 

- efectuarea inventarierii faptice (în teren) a tuturor elementelor de activ şi de pasiv din 
patrimoniul entității, cu respectarea prevederilor legale impuse de OMFP nr.2861/2009; 

- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare. 

 
   8. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite pentru 
verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite Camera Agricolă Judeţeană Alba a 
efectuat  următoarele activităţi: 

- supravegherea, de către conducătorul entității, a modului de respectare și aplicare a 
prevederilor legale în domeniul în care s-au constatat abaterile; 

- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare. 

 
 

Referitor la abaterile de la legalitate şi regularitate care au generat producerea de 
prejudicii. 

 
1. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 

pentru remedierea deficiențelor constatate la nivelul entităţii prin efectuarea următoarelor 
activităţi: 
       - preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare. 
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2. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 
pentru verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite DGASC Alba a efectuat  
următoarele activităţi: 

- instituirea unei proceduri operaționale, în cadrul sistemului de control intern/managerial care să 
prevadă controale încrucișate cu informații din afara entității auditate, în vederea stabilirii 
veridicității călătoriilor decontate de către transportatori. 
- utilizarea eficientă a programului informatic D-Smart Disability - Single Management and 
existent în exploatare începând cu anul 2007 
- cuprinderea în normele proprii privind documentele, circuitul acestora şi persoanele 
împuternicite sa efectueze operaţiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor, a unei proceduri de verificare a realității serviciilor de transport ale persoanelor cu 
handicap  decontate transportatorilor; 
- stabilirea întinderii prejudiciului și pentru perioada 2012-2013 privind plățile efectuate pentru 
bilete de transport de care au beneficiat persoanele cu handicap care în perioada călătoriei 
figurau ca beneficiari de servicii medicale de spitalizare continuă, și dispunerea măsurilor pentru 
recuperarea prejudiciului; 
- înregistrarea în evidența contabilă a prejudiciului adus bugetului judeţean, inclusiv a beneficiilor 
nerealizate aferente; 

- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare. 

     
      3. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 

pentru verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite DGASC Alba a efectuat  
următoarele activităţi: 

- stabilirea întinderii prejudiciului creat bugetului judeţean prin angajarea unor cheltuieli nelegale 
şi efectuarea de plăţi în favoarea societăţilor comerciale de transport  reprezentând c/v biletelor 
de călătorie gratuită auto aparţinând unor persoane care erau decedate la data înscrisă pe 
biletele de călătorie; 

- înregistrarea în evidența contabilă a prejudiciului adus bugetului judeţean, inclusiv a beneficiilor 
nerealizate aferente; 

- dispunerea de măsuri în vederea recuperării integrale a prejudiciului adus bugetului judeţean, 
inclusiv a beneficiilor nerealizate aferente; 

- identificarea tuturor riscurilor inerente asociate pentru activităţile specifice desfăşurate; 
- elaborarea listei riscurilor ce pot apărea în desfăşurarea activităţilor specifice entităţii pentru 

atingerea obiectivelor acesteia; 
- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 

gestiuni financiare. 
 

       4. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 
pentru verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite DGASC Alba a efectuat  
următoarele activităţi: 

- stabilirea întinderii prejudiciului creat bugetului judeţean prin angajarea unor cheltuieli 
nelegale şi efectuarea de plăţi în favoarea societăţilor comerciale de transport  reprezentând 
c/v biletelor de călătorie gratuită auto care prezintă erori de completare a datelor DUS / 
INTORS; 
- înregistrarea în evidența contabilă a prejudiciului adus bugetului judeţean, inclusiv a 
beneficiilor nerealizate aferente; 
- dispunerea de măsuri în vederea recuperării integrale a prejudiciului adus bugetului judeţean, 
inclusiv a beneficiilor nerealizate aferente; 
- identificarea tuturor riscurilor inerente asociate pentru activităţile specifice desfăşurate; 
- elaborarea listei riscurilor ce pot apărea în desfăşurarea activităţilor specifice entităţii pentru 
atingerea obiectivelor acesteia; 
- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare. 
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   5. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 
pentru verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite DGASC Alba a efectuat  
următoarele activităţi: 

- stabilirea întinderii prejudiciului creat bugetului judeţean prin angajarea unor cheltuieli nelegale 
şi efectuarea de plăţi în favoarea societăţilor comerciale de transport  reprezentând diferenţe de 
preţ aferente biletelor de călătorie gratuită auto; 

- înregistrarea în evidența contabilă a prejudiciului adus bugetului judeţean, inclusiv a 
beneficiilor nerealizate aferente. 

- dispunerea de măsuri în vederea recuperării integrale a prejudiciului adus bugetului judeţean, 
inclusiv a beneficiilor nerealizate aferente; 

- identificarea tuturor riscurilor inerente asociate pentru activităţile specifice desfăşurate; 
- elaborarea listei riscurilor ce pot apărea în desfăşurarea activităţilor specifice entităţii pentru 

atingerea obiectivelor acesteia; 
- supravegherea, de către conducătorul entității, a modului de respectare și aplicare a 

prevederilor legale în domeniul în care s-au constatat abaterile; 
- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 

gestiuni financiare. 
 

   6. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 
pentru verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite DGASC Alba a efectuat  
următoarele activităţi: 

- stabilirea întinderii prejudiciului creat bugetului judeţean prin angajarea unor cheltuieli 
nelegale şi efectuarea de plăţi în favoarea societăţilor comerciale de transport  reprezentând 
diferenţe de preţ aferente biletelor de călătorie gratuită auto; 
- înregistrarea în evidențele contabile sumelor a prejudiciului stabilit; 
- dispunerea de măsuri în vederea recuperării integrale a prejudiciului adus bugetului judeţean, 
inclusiv a beneficiilor nerealizate aferente; 
- identificarea tuturor riscurilor inerente asociate pentru activităţile specifice desfăşurate; 
- elaborarea listei riscurilor ce pot apărea în desfăşurarea activităţilor specifice entităţii pentru 
atingerea obiectivelor acesteia; 
- supravegherea, de către conducătorul entității, a modului de respectare și aplicare a 
prevederilor legale în domeniul în care s-au constatat abaterile; 
- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare. 

 
        7. Luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite 

pentru verificarea modului în care ordonatorul terţiar de credite Biblioteca Județeană ”Lucian 
Blaga” Alba, a efectuat  următoarele activităţi: 

- stabilirea de catre ordonatorul de credite a intinderii exacte a  prejudiciului, cu privire la 
cheltuielile de protocol;       

- reflectarea în contabilitate a prejudiciului creat şi corectarea conturilor contabile                                   
corespunzătoare; 

- luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a  prejudiciului constatat, inclusiv a  
penalităților de întârziere calculate pentru perioada de când s-a produs prejudiciul și până la 
data recuperării sumelor;. 

- urmărirea corectă a fundamentării și justificării sumelor alocate pentru evenimentele culturale, 
derulate de către entitatea verificată; 

- preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune 
gestiuni financiare. 

 

 


