CAMERA DE CONTURI TELEORMAN

RAPORT
PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2008
LA NIVELUL JUDEŢULUI TELEORMAN
I. Structura şi execuţia bugetului pe ansamblul judeţului
Teleorman, în anul 2008:
- mii lei Nr
crt
0
1
2
3
4
5
6

BUGETE
1
Bugetele locale ale comunelor, oraselor,
municipiilor, consiliului judetean
Bugetele institutiilor publice finantate din venituri
proprii si subventii din bugetele locale
Bugetele intitutiilor publice finantae integral din
venituri proprii
Bugetele imprumuturilor externe si interne
Bugetele fondurilor externe nerambursabile
Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara
bugetului local

Venituri
(incasari)
2

Cheltuieli
(plati)
3

Excedent/
deficit
4

687.741

671.312

16.429

33.850

33.352

498

13.414

12.657

757

0
35.164

63.512
37.218

-63.512
-2.054

22.093

43.713

-21.620

II. Execuţia sintetica a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale
pe anul 2008:
1. Veniturile bugetelor locale.
- mii lei Nr
crt
0
1
2
3
4

CATEGORII DE VENITURI
1
Venituri din impozite, taxe,
contributii, alte varsaminte, alte
venituri
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata
Subventii primite de la bugetul de
stat si de la alte bugete
TOTAL VENITURI

Prevederi
bugetare
anuale
definitive
2

Drepturi
constatate

Incasari

% din
prevederi

3

4

5=(4/3)x100

128.399

109.916

65.021

50,64

122.931

106.680

106.680

86,78

438.208

434.379

434.379

99,13

103.171

81.661

81.661

79,15

792.709

732.636

687.741

86,76

2. Cheltuielile bugetelor locale.
- mii lei -

Nr crt
0
1
2
3
4
5
6
7

Prevederi
bugetar
Angajamente
anuale
bugetare
definitive
2
3
299.718
296.637
182.689
172.220
16.480
13.709
59.920
54.872
155.312
139.958
7.947
7.350
4.557
3.947
792.709
747.865

CATEGORII DE CHELTUIELI
1
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Subventii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Dobanzi
Operatiuni financiare
TOTAL

Plati
efectuate
4
283.852
150.443
12.884
49.385
113.120
7.184
3.920
671.312

% din
prevederi
5
94,70
82,35
78,18
82,42
72,83
90,40
86,02
84,69

3. Gradul de autofinanţare al cheltuielilor bugetare din venituri
proprii.
Gradul de autofinanţare al cheltuielilor bugetare din veniturile proprii
faţă de anul precedent, pe grupe de bugete si pe ansamblu judeţului Teleorman
se prezintă astfel:
- mii lei Realizări efective 2008

Realizări efective 2007

0
TOTAL BUGETE,
din care:
1.Consiliul
judeţean
(buget propriu)
2. Municipii
3. Oraşe
4. Comune

Cheltuieli
total

Venituri
proprii

1

2

Grad
autofin
%
3

Cheltuieli
total

Venituri
proprii

4

5

Grad.
autofin
%
6

508.785

149.632

29,41

671.312

171.466

25,54

103.203

20.463

19,83

150.463

25.534

16,97

143.483
34.356
227.743

61.970
15.716
51.483

43,19
45,74
22,61

178.151
43.157
299.541

72.414
17.165
56.353

40,65
39,77
18,81

Este de remarcat ca in anul 2008, la toate grupele de bugete locale a
scăzut gradul de autofinanţare al cheltuielilor din venituri proprii faţă de anul
anterior 2007. Astfel in timp ce in anul 2007, gradul de autofinanţare al
cheltuielilor din venituri proprii era de 29,4%, in anul 2008, acesta a scăzut, pe
ansamblu judeţului la 25,54 lei.
Gradul de autofinanţare cel mai mic, al cheltuielilor din venituri
proprii, se înregistrează la bugetul consiliului judeţean – 16,97%, urmat de
bugetele comunelor – 18,81%, bugetele oraşelor - 39,77% si bugetele
municipiilor – 40,65%.
In cazul consiliului judeţean este de evidenţiat faptul că, gradul scăzut
de autofinanţare este determinat in mare măsura de sursele limitate de venituri
proprii stabilite prin lege. Pentru celelalte categorii de bugete gradul scăzut de
autofinanţare al cheltuielilor din venituri proprii este dat, in cea mai mare
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măsură, de gradul de dezvoltare economico-sociala a unităţilor administrativteritoriale respective.
Scurte comentarii cu privire la execuţia bugetului pe ansamblu
judeţului Teleorman:
Din execuţia bugetară prezentată mai sus rezultă că veniturile
bugetelor locale au fost încasate în procent de 86,76 % faţă de prevederile
definitive. Exista variaţii destul de mari între gradele de realizare a veniturilor
bugetare mergând de la 8,33%, în cazul diverselor venituri bugetare şi 487,40%
în cazul veniturilor din dobânzi. Menţionăm totuşi că, sursele de venituri din
cote şi sume defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din TVA, adică
cele care sunt cedate legal din veniturile bugetului de stat, sunt cele care se
încasează în procentele cele mai mari, de 86,78% respectiv 99,13%.
Raportul explicativ privind situaţia financiară a judeţului Teleorman
pe anul 2008, întocmit de DGFP Teleorman nu relevă cauzele neîndeplinirii
prevederilor bugetare la partea de venituri, însă acţiunile de audit au constatat
situaţii în care autorităţile locale nu se ocupă în suficientă măsura nici pentru
fundamentarea bugetului pe drepturile constatate, printre altele, pe inventarele
maselor impozabile şi nici pentru utilizarea tuturor procedurile de încasare a
veniturilor cum ar fi cele de executare silită.
Din cele prezentate mai sus se poate observa că, deşi la venituri se
raportează ca drepturi constatate suma de 732.636 mii lei, prevederile bugetare
definitive se stabilesc la nivelul sumei de 792.709 mii lei, aspect care nu poate fi
interpretat decât ca o proiecţie bugetara bazata mai mult pe dorinţe decât pe
realităţi.
De remarcat este gradul de colectare scăzut, de numai 50,64 %, la
veniturile din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri, precum şi
gradul foarte mare de încasare de 99,13% în cazul cotelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată.
Raportul între drepturile constatate, în suma de 732.636 mii lei, şi
prevederile bugetare definitive, în suma de 792.709 mii lei, este de 92,42 %.
Raportul între încasările realizate, în suma de 687.741 mii lei, şi
drepturile constatate, în suma de 732.636 mii lei, este de 93,87%.
La partea de cheltuieli remarcăm că, raportul dintre plăţile efectuate in
suma de 671.312 mii lei şi creditele bugetare definitive în suma de 692.709 mii
lei, este de 84,69%, acesta fiind influenţat atât de faptul că s-au încasat venituri
cu 104.967 mii lei sub prevederile definitive, cât şi de aspectul ca s-au efectuat
plăţi cu 16.429 mii lei mai puţin decât încasările realizate.
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De asemenea este demn de remarcat, preocuparea autorităţilor
executive locale pentru realizarea unei execuţii bugetare de 94,70% la
cheltuielile de personal, dar şi insuficienta preocupare pentru realizarea
obiectivelor de investiţii unde, la cheltuielile de capital, bugetul se execută
numai în procent de 72,83%. Este de notorietate că o asemenea execuţie
bugetară deficitară ascunde în realitate obiective de investiţii nepuse in
funcţiune.
III. Prezentarea rezultatelor activităţii Camerei de Conturi
desfăşurate la nivelul judeţului Teleorman.
1. Informaţii relevante cu privire la rezultatele activităţii Camerei
de Conturi
Nr
crt
0
1
2
3
4
5
6

SPECIFICARE

Total

1
Actiuni desfasurate la nivelul judetului
Certificate de conformitate
Acte intocmite pentru actiuni finalizate (*
Decizii emise
Decizii contestate
Masuri dispuse prin decizii

2=(3+4+5)

48
2
127
36
5
227

din care:
Audit
Actiuni de
Audit de
financiar
control
performanta
3
4
5
40
4
4
2
0
0
106
12
9
31
4
1
4
0
1
206
20
1

(* Exclusiv deciziile emise
2. Categoriile de entităţi verificate la nivelul Judeţului Teleorman
Nr crt

CATEGORII DE ENTITATI VERIFICATE

0

1

1

Ordonatori de credite la nivelul judetului, din care:

1,1 Ordonatori principali de credite, din care:
Consilii judetene
Primarii municipale
Primarii orasenesti
Primarii comunale
1,2 Ordonatori secundari de credite
1,3 Ordonatori tertiari de credite
2 Regii autonome de interes local
3 Societati comerciale de interes local
TOTAL GENERAL

4

Entitati
existente
2

Entitati
verificate
3

%
4=3/2*100

153

42

27,45

98
1
3
2
92
0
55
1
11
165

33
1
2
0
30
0
9
0
3
45

33,67
100,00
66,67
0,00
32,61
0,00
16,36
0,00
27,27
27,27

IV. Principalele constatări rezultate din acţiunile de control/audit
desfăşurate la nivelul Judeţului Teleorman.
1. Structura si valoarea abaterilor constatate.
Potrivit actelor încheiate in acţiunile de control si in misiunile de audit
au fost estimate venituri suplimentare si prejudicii după cum urmează :
- mii lei Nr crt
0
1
2

CATEGORII
1
Venituri suplimentare
estimate
Prejudicii estimate
TOTAL

Estimari
venituri/
prejudicii
2

Accesorii
3

Total
venituri/
prejudicii
4

Sume
% de
incasate/ recuperare
recuperate din estimari
5
6=5/4*100

2.872

778

3.650

149

4,08

569
3.441

66
844

635
4.285

56
56

8,82
1,31

Potrivit notelor unilaterale încheiate în acţiunile de control cu privire la
îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizii, entităţile controlate/auditate au
dimensionat venituri suplimentare şi prejudicii după cum urmează:
- mii lei Nr
crt
0
1
2

CATEGORII
1
Venituri suplimentare
dimensionate
Prejudicii dimensionate
TOTAL

Venituri/
prejudicii
2

Accesorii

Total
venituri/
prejudicii

Sume
incasate/
recuperate

3

4

5

% de
recuperare
din
estimari
6=5/4*100

495

306

801

337

42,07

358
853

47
353

405
1.206

118
455

29,14
37,73

2. Abateri generatoare de venituri suplimentare
Acţiunile de control si misiunile de audit desfăşurate in anul 2009 au
constatat 105 abateri generatoare de venituri suplimentare la 33 de entităţi,
reprezentând 73,33% din cele 45 de entităţi verificate.
Veniturile suplimentare estimate de auditorii publici externi in
favoarea bugetului general consolidat al statului, din cuantificarea abaterilor
constatate se ridica la nivelul sumei de 2.872 mii lei, pentru care au fost estimate
majorări de întârziere in suma de 778 mii lei, din care s-au încasat in timpul
acţiunilor de control si misiunilor de audit suma de 149 mii lei.
Ca urmare a deciziilor emise in baza pct. 86 din Regulament, entităţile
controlate/auditate au mai dimensionat venituri suplimentare in suma de încă
495,21 mii lei, pentru care au fost dimensionate majorări de întârziere în sumă
de 305,69 mii lei din care s-au achitat, până la data întocmirii notelor unilaterale,
încă 336,56 mii lei.
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Situaţia privind veniturile suplimentare estimate din cuantificarea
abaterilor constatate de auditorii publici externi, grupate pe unităţi administrativ
– teritoriale, este prezentata in anexa 1.
Principalele cauze generatoare de venituri suplimentare in favoarea
bugetelor componente ale bugetului public, constatate de auditorii publici
externi au fost următoarele:
2.1. Neindeplinirea obligaţiilor financiare către bugetele publice
In cadrul acestei cauze au fost relevate următoarele abateri:
2.1.1. Alte venituri cuvenite bugetului de stat neevidenţiate si nevirate
de instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat sau provenite din
regularizări cu bugetul de stat in limita alocaţiilor bugetare primite de către
instituţiile finanţate din venituri proprii. Venituri suplimentare de aceasta natura
s-au constatat la 6 ordonatori de credite ai bugetelor locale. Cele 7 abateri au
condus la estimarea unor venituri suplimentare in suma totala de 2.283,10 mii
lei, pentru care au fost estimate majorări de întârziere in suma de 477,23 mii lei.
Cele 6 entităţi la care s-au estimat venituri suplimentare, ca urmare a
neregularizării cu bugetul de stat a sumelor primite pentru finanţarea unor
cheltuieli curente si de capital sunt Primăriile Roşiori de Vede, Putineiu,
Brânceni, Liţa, Suhaia si Viişoara.
a) Exemplificam mai jos cazul Primăriei municipiului Roşiori de Vede
care in exerciţiul bugetar 2008, a primit pe baza H.G. nr. 1711/17.12.2008
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia
Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor
cheltuieli curente si de capital ale unitatilor administrativ-teritoriale, din Fondul
de rezerva bugetara la dispoziţia guvernului, sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, in cuantum de 2.000 mii
lei. Din aceasta suma, instituţia a efectuat plăţi curente si de capital in suma
totala de 94,58 mii lei si a restituit la bugetul de stat suma de 517,33 mii lei.
Diferenţa de 1.388,09 mii lei, rămasă neutilizată a fost virată cu O.P. nr.
4169/31.12.2008, in fondul de rulment, fără a fi restituită la bugetul de stat.
Fapta constituie o încălcare a dispoziţiilor art. 4, alin (1) din OUG nr.
223/30.12.2008 care prevăd că sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
acordate în anul 2008 prin hotărâri ale Guvernului bugetelor locale pentru
acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital rămase neutilizate la finele
anului se restituie la bugetul de stat.
Potrivit dispoziţiilor art. 4 (2) din OUG nr. 223/30.12.2008 privind
unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, regularizarea cu bugetul de
stat a sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează până la data de 8 ianuarie
2009.
Ca urmare a neregularizării cu bugetul de stat a sumei de 1.388,09 mii
lei, rămasa neutilizata la finele anului 2008, in conformitate cu prevederile art.
119 (1) si art. 120 (1) si (7) din Codul de procedura fiscala (OG nr. 92/2003, cu
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modificările si completările ulterioare) pentru perioada cuprinsa intre data
scadentei (8 ianuarie 2009) si data controlului (22.05.2009) s-au calculat
majorări de întârziere in favoarea bugetului de stat in suma de 191,56 mii lei.
Pentru înlăturarea acestor abateri de la legalitate si regularitate, in baza
prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea si funcţionarea Curţii de
Conturi, republicata, cu modificările si completările ulterioare si ale
Regulamentului privind organizarea si desfăşurarea activităţilor specifice Curţii
de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat
de plenul Curţii de Conturi prin Hotărârea nr. 1/04.02.2009 si publicat in
Monitorul Oficial nr. 78/10.02.2009, directorul Camerei de Conturi Teleorman
s-a emis Decizia nr. 16 din 26 iunie 2009.
Prin decizia menţionată mai sus, s-a dispus înlăturarea neregulilor
constatate in activitatea financiar-contabila si fiscala controlata, respectiv
virarea către bugetul de stat a sumei de 1.388,09 mii lei, reprezentând sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,
acordate in anul 2008 prin HG nr. 1711/17.12.2008 din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, bugetului local al municipiului Roşiori de
Vede, pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital, rămasa neutilizata
la finele anului, pentru intrarea in legalitate, potrivit dispoziţiilor art. 4, alin (1)
din OUG nr. 223/ 30.12.2008 precum si a majorărilor de întârziere in suma de
191,56 mii lei calculate pana la data de 22 mai 2009, cu actualizare pana la data
plăţii efective, potrivit dispoziţiilor art. 119 (1) si art. 120 (1) si (7) din Codul de
procedura fiscala (OG nr. 92/2003, cu modificările si completările ulterioare) cu
termen de realizare: 31 iulie 2009.
Decizia menţionată mai sus, a fost contestata de către Primăria Roşiori
de Vede, însă prin Încheierea nr. II/31.07.2009, comisia de soluţionare a
contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României a respins contestaţia.
Împotriva hotărârii de respingere pronunţată prin Încheierea nr.
II/131.07.2009, entitatea auditată a sesizat Tribunalul Teleorman, insa prin
Sentinţa civila nr. 1894/24 noiembrie 2009, instanţa de contencios administrativ
a respins contestaţia formulata de contestatoarea Primăria Municipiului Roşiori
de Vede.
Potrivit dispoziţiilor pct. 112, lit. “b” din Regulamentul privind
organizarea si desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum si
valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat de plenul Curţii de
Conturi prin Hotărârea nr. 1/04.02.2009 si publicat in Monitorul Oficial nr.
78/10.02.2009, am comunicat Consiliului Local Roşiori de Vede, Procesul
verbal de constatare înregistrat la Primăria Roşiori de Vede sub nr.
26592/22.12.2009, prin care s-a constatat ca măsura dispusa prin Decizia nr. 16
din 26 iunie 2009 nu a fost îndeplinită si am solicitat acestuia sa ia masurile
care se impun pentru aducerea la îndeplinire a masurilor dispuse de Camera de
Conturi Teleorman.
Acelasi timp de abatere s-a constatat si la Primăriile Brânceni, Liţa,
Putineiu, Suhaia şi Viişoara.
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b) Un alt tip de abatere s-a constatat la Primaria comunei Putineiu,
unde la data de 31 decembrie 2008, instituţia nu a restituit in totalitate sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, încasate peste nivelul plăţilor de casa
efectuate potrivit legii din acestea.
In cauza nu au fost respectate prevederile pct. 4.8.(2), cap. IV din
Anexa la Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3647/2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2008, care precizează: “Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, încasate în bugetele locale,
în anul 2008, peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se
restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.02 "Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti" din
care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria
Statului (OPT), până la data de 30 decembrie 2008. La ordinele de plată pentru
Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autorităţile
administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor
suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe
anul 2008, întocmite astfel:
- un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de
învăţământ preuniversitar de stat;
- un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată aferente finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 7 alin. (4)
lit. b)-f) din Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare.”
Potrivit celor estimate de auditorul public extern instituţia trebuia sa
restituie la bugetul statului suma de 29,30 mii lei, cu 29,23 mii lei mai mult fata
de suma de 0,07 mii lei calculata si restituita de instituţie. Prin urmare Primăria
Putineiu este obligata sa mai restituie la bugetul statului suma de 29,23 mii lei.
Eroarea prezentata mai sus s-a datorat faptului ca, la întocmirea
contului de execuţie, instituţia nu a avut in vedere, toate cheltuielile prevăzute la
art. 7 alin. (4) lit. b) - f) din Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, menţionate si in Ordinul Ministerului Economiei si Finanţelor nr.
3647/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2008.
Ajutoarele de încălzire prevăzute in Legea bugetului de stat pe anul
2008, nr. 388/2007 si Ordinul MEF nr. 3647/2008 nu au fost luate in calcul
deoarece in contul de execuţie al bugetului local pe anul 2008 – partea de
venituri, acestea au fost raportate ca subvenţii de la bugetul de stat fiind
înregistrate la capitolul 42.02.34 - “Subvenţii pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”, nefiind
incluse la capitolul 11.02.02. - “Sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor... . Totalul ajutoarelor de
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încălzire plătite in anul 2008 a fost la nivelul subvenţiilor primite la capitolul
42.02.34.
Consecinţa economico-financiara a acestei abateri de la legalitate si
regularitate este prejudicierea bugetului de stat cu suma de 29,23 mii lei.
Pentru nevirarea la termenului legal a sumei de 29,23 mii lei au fost
calculate majorări de întârziere in suma de 9,77 mii lei, aşa cum reglementează
art. 120, alin. (1) şi alin. (7) din OG nr. 92/2003 – privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin Decizia nr. 33/8 decembrie 2009 s-a dispus virarea către bugetul
de stat a sumei de 29,23 mii lei reprezentând, sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunei, încasate în bugetul local, în anul 2008, peste nivelul plăţilor de casă
efectuate potrivit legii din acestea, pentru intrarea in legalitate, potrivit pct. 4.8.
(2), din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2008, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei si Finanţelor nr. 3647/2008,
precum si a majorărilor de întârziere in suma de 9,77 mii lei calculate pana la
data încheierii misiunii de audit, cu actualizare pana la data plăţii efective,
potrivit dispoziţiilor art. 119 (1) si art. 120 (1) si (7) din Codul de procedura
fiscala (OG nr. 92/2003, cu modificările si completările ulterioare) cu termen de
realizare 29 ianuarie 2010.
Decizia nr. 33 din 8 decembrie 2009 a fost contestata de Primăria
Putineiu, prin Scr. nr. 1369/18.12.2009, in prezent cauza fiind in curs de
soluţionare la comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi
a României.
2.1.2. Alte abateri privind neîndeplinirea obligaţiilor financiare către
bugetele publice. Venituri suplimentare de aceasta natura s-au constatat la 13
ordonatori de credite ai bugetelor locale. Cele 39 abateri constatate au condus la
estimarea unor venituri suplimentare in suma totală de 161,86 mii lei, pentru
care au fost estimate majorări de întârziere in suma de 50,21 mii lei, din care sau încasat in timpul acţiunilor de control si misiunilor de audit 116,12 mii lei.
Cele 13 entitati la care s-au constatat abateri de aceasta natura sunt:
Primăriile Branceni, Ciolanesti, Dobrotesti, Izlaz, Mosteni, Radoiesti, Turnu
Măgurele, Crevenicu, Grupul Scolar Tehnic Alexandria, Scolile cu clasele IVIII, nr. 1 si nr. 4 Turnu Magurele, Scoala Speciala de Baieti Rosiori de Vede si
Consiliul Judeţean Teleorman.
Exemple semnificative:
a) In anul 2008, Primăria municipiului Turnu Măgurele nu a
cuantificat, nu a înregistrat, nu a declarat si nu a virat contribuţia de asigurări
sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii
nr. 416/2001 cu modificările si completările ulterioare pentru lunile ianuarie –
aprilie 2008.
In cauza nu s-au respectat prevederile art. 213 alin. 2 lit. g din Legea
nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările si
9

completările ulterioare care stipulează ca sunt asigurate persoanele aflate in una
dintre următoarele situaţii pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte
surse, in condiţiile prezentei legi:…care fac parte dintr-o familie care are
dreptul la ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 cu modificările si
completările ulterioare, contribuţie care potrivit art. 260 alin.1. lit. ”d” din actul
normativ menţionat mai sus se suporta de către bugetele locale.
Echipa de audit a estimat ca valoarea operaţiunilor eronate, respectiv
contribuţia de asigurări de sănătate nevirata la termenele si in condiţiile
prevăzute de lege pentru lunile ianuarie – aprilie 2008 este de 14,45 mii lei la
care se adăuga majorările calculate pentru nevirarea la termen in suma de 4,81
mii lei.
In timpul auditului conducerea entităţii verificate a luat măsura
cuantificării si înregistrării, pentru tot anul 2008, a obligaţiei suplimentare
reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate in suma de 32,87 mii lei
la care s-au calculat majorări in suma de 8,97 mii lei, in total 41,84 mii lei.
Cu ordinul de plata nr. 252/4.03 .2009 in timpul misiunii de audit,
contribuţia de asigurări sociale de sănătate in suma de 32,87 lei si suma de 8,97
mii lei majorări calculate pentru neplata la termen, in total 41,84 mii lei, a fost
virata la bugetul asigurărilor sociale de sănătate.
b) In anul 2008, Primăria comunei Islaz nu a determinat, nu a
înregistrat, nu a declarat si nu a virat la bugetul de stat contribuţia pentru
neîncadrarea de persoane cu handicap in procent de 4 % din numărul total de
angajaţi in condiţiile in care nici nu a achiziţionat produse sau servicii de la
unitati protejate autorizate. Auditorul public extern a concluzionat ca aceasta
abatere a existat pe toata perioada anului 2008.
Din cele de mai sus rezulta ca nu au fost respectate prevederile:
- art.78, alin.(2) din Legea nr. 448/2006, privind protecţia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările
ulterioare, care precizează ca:“Autorităţile si instituţiile publice, persoanele
juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a
angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel puţin 4% din numărul total
de angajaţi.”
- art.78, alin.(3), lit.a si lit. b din acelaşi act normativ care precizează
ca:“Autorităţile si instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private,
care nu angajează persoane cu handicap in condiţiile prevăzute la alin. (2), pot
opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
- sa plătească lunar către bugetul de stat o suma reprezentând 50%
din salariul de baza minim brut pe tara înmulţit cu numărul de locuri de munca
in care nu au angajat persoane cu handicap;
- sa achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate
autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la
bugetul de stat in condiţiile prevăzute la lit. a).”
Pentru lunile ianuarie, aprilie, iunie, septembrie, octombrie si
decembrie 2008, auditorul public extern a calculat o contribuţie in suma de 9,00
mii lei, pentru care s-au calculat majorări de întârziere in suma de 4,34 mii lei,
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potrivit dispoziţiilor art. 120 din OG nr. 92/2003, cu modificările si completările
ulterioare.
Prin Decizia nr. 32 din 8 decembrie 2009 s-a dispus înlăturarea
neregulilor constatate în activitatea financiar - contabilă controlată, de către
ordonatorul de credite care va dispune acele masuri menite sa asigure:
- determinarea si înregistrarea in evidenta contabila a contribuţiilor
lunare pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap in procent de 4 % din
numărul total al personalului angajat pe întreaga perioada a anului 2008, pe baza
declaraţiilor rectificative, potrivit dispoziţiilor Normelor Metodologice privind
organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
OMFP nr. 1917/2005, cu termen de realizare: 31 decembrie 2009
- depunerea declaraţiilor rectificative privind obligaţiile de plata la
bugetul de stat pentru toate lunile anului 2008 in care sa se înscrie si obligaţiile
reprezentând vărsămintele pentru persoanele cu handicap neîncadrate aferente
anului 2008 potrivit dispoziţiilor art. 3(5) din Ordinul ANAF nr. 101/21.01.2008
privind aprobarea modelului si conţinutului formularelor utilizate pentru
declararea impozitelor, taxelor si contribuţiilor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reţinere la sursa, cu termen de realizare: 25 ianuarie 2010 si
- virarea către bugetul de stat a contribuţiilor reprezentând
vărsămintele pentru persoanele cu handicap neîncadrate aferente anului 2008 cu
majorările de întârziere aferente, determinate pana la data plăţii contribuţiilor, cu
termen de realizare: 25 ianuarie 2010
2.1.3. Calculul eronat al obligaţiilor bugetare, ca abatere financiara a
condus la estimarea unor venituri suplimentare la 16 ordonatori de credite ai
bugetelor locale. Cele 38 abateri constatate au condus la estimarea unor venituri
suplimentare in suma totală de 116,29 mii lei, pentru care au fost estimate
majorări de întârziere in suma de 50,10 mii lei, din care s-au încasat in timpul
acţiunilor de control si misiunilor de audit 24,25 mii lei.
Cele 16 primarii comunale la care s-au constatat abateri de aceasta
natura sunt: Blejesti, Branceni, Bujoru, Ciuperceni, Didesti, Dobrotesti,
Furculesti, Islaz, Izvoarele, Lita, Nasturelu, Nenciulesti, Putineiu, Silistea,
Vedea si Viisoara.
Exemplificam Primăria comunei Dobroteşti unde in anul 2008 s-au
achitat nelegal către salariaţi, suma neta totala de 6,59 mii lei pe seama
necalculării, nereţinerii, nedeclarării şi nevirării către bugetul de stat a
impozitului pe venit, în procent de 16%, aferent tichetelor cadou acordate
salariaţilor, pentru care s-au calculat majorări de întârziere in suma de 2,56 mii
lei.
In cauza au fost incălcate dispoziţiile
- art. 79, alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora “(1) Impozitul pe venit se
calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către
plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.
(2) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.
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(3) Impozitul astfel reţinut se virează la bugetul de stat până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.”;
- cap. IX, art. 78, alin. (2) din acelaşi act normativ, potrivit cărora „(2)
Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care
nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. a)-h), altele decât
veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu, precum şi cele
enumerate prin normele metodologice elaborate în aplicarea prezentului
articol.
- titlul III, pct. 152 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, conform cărora
„In aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, in aceasta categorie se
includ, de exemplu, următoarele venituri realizate de persoanele fizice:
- tichetele cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relaţii
generatoare de venituri din salarii;”.
Obligaţia impozitării tichetelor cadou acordate direct salariaţilor derivă
şi din faptul că prevederile art. 12, alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind
acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, referitoare exceptarea sumelor
corespunzătoare tichetelor cadou de la impozitul pe venit au fost abrogate
începând cu 01.01.2007, de art. VI din Legea nr. 343 /2006 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborat cu prevederile
pct. 11.1. din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.
193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă aprobate
prin H.G. nr. 1317/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
cărora „11.1. Sumele corespunzătoare tichetelor cadou şi tichetelor de creşă
acordate de angajator, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,
până la data de 31 decembrie 2006, nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului
pe venit. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, potrivit Legii nr. 343/2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
contravaloarea tichetelor de creşă este venit neimpozabil în sensul impozitului
pe venit”, de unde concluzia ca sume corespunzătoare tichetelor cadou sunt
impozabile.
Prin Decizia nr. 29 din 28 octombrie 2009 s-a dispus înlăturarea
neregulilor constatate în activitatea financiar - contabilă controlată, de către
ordonatorul de credite care va dispune acele masuri menite sa asigure
dispunerea masurilor privind recuperarea de la salariati a sumei de 6,86 mii lei
achitata acestora ca urmare a neretinerii impozitului pe venit aferet tichetelor
cadou, si a majorarilor de inatarziere in suma de 2,59 mii lei, achitarea acestor
sume catre bugetul de stat si depunerea declaratiilor rectificative privind
obligatiile de plata la bugetul de stat –pentru lunile anului 2008 in care s-au
acordat tichetele cadou, potrivit dispozitiilor art. 3 (5) din Ordinul ANAF nr.
101/21.01.2008, cu termen de realizare: 25 noiembrie 2009.
Prin Nota înregistrată sub nr. 1393 din 30.12.2009 s-a constatat ca
entitatea auditata a luat masuri de recuperare a sumelor prin dispoziţiile
primarului nr. 345 si 347 din 18.12.2009.
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Abaterea cu privire la calculul eronat al impozitului pe tichetele cadou
acordate salariaţilor s-a reperat la aproape toate entităţile exemplificate mai sus
2.1.4. Neplata la termenele legale a obligaţiilor bugetare s-a constatat
la 4 ordonatori de credite. Cele 6 abateri au condus la estimarea unor venituri
suplimentare in suma de 205,06 mii lei, pentru care s-au calculat majorări de
întârziere in suma de 34,14 mii lei, din care s-a încasat in timpul misiunilor de
audit numai suma de 0,88 mii lei.
Abateri de aceasta natura s-au constatat la Liceul Teoretic Zimnicea,
Primăriile Alexandria si Bujoru si Societatea comerciala TERMACONFORT
Rosiori de Vede.
Exemplificam cazul Societăţii comerciale TERMACONFORT Roşiori
de Vede, unde nu s-a regularizat avansurile primite in contul subvenţiilor pentru
compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibilii utilizaţi
pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme centralizate
in lunile ianuarie si februarie 2008, potrivit OG nr. 36/2006 privind instituirea
preturilor locale de referinţă pentru energia termica furnizata populaţiei prin
sisteme centralizate.
Având in vedere avansul primit in suma de 809,00 mii lei si
contravaloarea energiei termice livrate populaţiei prin sisteme centralizate in
suma de 623,63 mii lei, auditorul public extern estimează suma neregularizata la
185,37 mii lei.
In cauza au fost încălcate dispoziţiile art. 5, alin. (3) din OG nr.
36/2006, cu modificările si completările ulterioare care prevăd ca regularizarea
definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (1), pe baza
deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la
data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile
acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a fiecărui an.
De asemeni fapta contravine dispoziţiilor 3.1. (1) din Normele
Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008, aprobate
prin OMFP nr. 3647/2008 care prevăd ca regiile autonome, societăţile sau
companiile naţionale şi societăţile comerciale care au beneficiat în anul 2008
de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după
caz, au obligaţia de a verifica, pe baza deconturilor definitive, dacă alocaţiile
bugetare primite sunt justificate şi în cazul în care se constată că s-au primit
sume în plus acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe
anul 2009, după caz, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare din
care au fost primite, la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate
în anul curent", până la data de 31 ianuarie 2009, dacă legea nu prevede altfel.
Ordonatorii de credite au obligaţia de a comunica operatorilor economici
cărora le-au acordat subvenţii sau transferuri conturile de cheltuieli bugetare în
care se restituie sumele alocate în plus.
Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată, in
suma de 185,37 mii lei, potrivit art. 119 (1) si art. 120 (1) din Codul de
procedura fiscala, auditorul public extern a estimat ca pentru perioada cuprinsa
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intre 16 aprilie 2008 si data controlului (29 mai 2009) se datorează majorări de
întârziere in suma de 23,50 mii lei.
Prin Decizia nr. 13 din 9 iunie 2009 s-a dispus înlăturarea neregulilor
constatate in activitatea financiar-contabila si fiscala controlata după cum
urmează:
- întocmirea, împreună cu Primăria municipiului Rosiori de Vede a
deconturilor justificative pe lunile ianuarie si februarie 2008 aferente
subvenţiilor primite in vederea compensării creşterilor neprevizionate ale
preţurilor la combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate
populaţiei prin sisteme centralizate in lunile ianuarie si februarie 2008, potrivit
OG nr. 36/2006 in vederea stabilirii reale a sumelor primite in plus fata de
subvenţiile cuvenite funcţie de cantitatea de energie termica livrata, cu termen
de realizare: 25 iunie 2009
- regularizarea cu bugetul local prin virarea către Primăria
municipiului Roşiori de Vede a subvenţiei primite in plus (185,37 mii lei) pentru
compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili utilizaţi
pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme centralizate,
potrivit dispoziţiilor art. 5, alin. (3) din OG nr. 36/2006, cu modificările si
completările ulterioare si 3.1. din Normele Metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2008, aprobate prin OMFP nr. 3647/2008, inclusiv
a majorărilor de întârziere in suma de 23,50 mii lei, cu actualizare pana la data
virării efective, cu termen de realizare: 30 iunie 2009
Potrivit Notei din 15.07.2009, SC TERMACONFORT Roşiori de
Vede a efectuat punctajul cu Primăria Roşiori de Vede, dar sunt in litigiu cu
privire la nivelul sumei de restituit.
2.2. Nestabilirea, neevidenţierea si neîncasarea in cuantumul si la
termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare s-a constatat la 7 entitati
controlate. Cele 15 abateri constatate au făcut posibil estimarea unor venituri
suplimentare in favoarea bugetului public in suma totala de 105,25 mii lei,
pentru care au fost estimate majorări de întârziere in suma de 152,75 mii lei, din
care au fost încasate in timpul misiunilor de audit si acţiunilor de control 7,50
mii lei.
Abateri de aceasta natura s-au constatat la următorii ordonatorii de
credite: Primăriile Dideşti, Silistea, Magura, Izlaz, Crevenicu si Balaci precum si
la Societatea comerciala CLORSERV Turnu Magurele.
Exemple semnificative:
a) La Primăria comunei Siliştea, din verificările efectuate asupra
elementelor din eşantionul selectat la categoria de operaţiuni „Venituri din
proprietate”, se constată că în exerciţiul bugetar al anului 2008, nu au fost emise
documentele care atestă crearea dreptului de creanţă (facturi), nu au fost
înregistrate în evidenţa contabilă şi nu au fost încasate creanţele cuvenite
bugetului local, conform contractelor de concesiune şi închiriere a terenurilor
aparţinând domeniului public al comunei Siliştea, încheiate cu Petrom S.A.
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Sucursala Videle. De asemenea, pentru creanţele bugetare neîncasate la
termenele de plată, nu au fost calculate, înregistrate şi comunicate penalităţile de
întârziere, în cazul contactelor de închiriere, sau dobânzile legale, în cazul
contractelor de concesiune, întrucât acestea nu conţin clauze privind daunele –
interese pentru neachitarea la termenul de plată a redevenţelor.
În cauza nu au fost respectate prevederile:
- cap. IV, pct. 2.2. din Normele metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin O.M.F.P. nr.
1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: “2.2.
Momentul recunoaşterii veniturilor. Veniturile se înregistrează in contabilitatea
instituţiilor publice, pe baza documentelor care atesta crearea dreptului de
creanţa (declaraţia fiscala sau decizia emisa de organul fiscal), avize de
expediţie, facturi, alte documente legal întocmite sau in momentul încasării
efective a acestora, in situaţia in pare nu exista documente anterioare încasării
pentru înregistrarea creanţei.”;
- art. 5 din contractele de concesiuni care prevăd ca pentru neplata
chiriei în termenul prevăzut în contract, locatarul va plăti penalităţi de
întârziere în valoare de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere” .
În cazul contractelor de concesiune, întrucât acestea nu conţin clauze
privind daunele – interese pentru neachitarea la termenul de plată a redevenţelor,
nu au fost respectate prevederile art. 3, alin. (1-3) şi art. 5 din O.G. nr. 9/2000
privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, cu modificările şi
completările ulterioare, conform cărora: Dobânda legală se stabileşte, în
materie comercială, la nivelul dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a
României. Potrivit art. 7 din Codul comercial, sunt comercianţi cei care fac
fapte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită, şi societăţile
comerciale. În toate celelalte cazuri dobânda legală se stabileşte la nivelul
dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, diminuat cu 20%. În
raporturile civile dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50%
pe an. Dobânda trebuie sa fie stabilită prin act scris. În lipsa acestuia se
datorează numai dobânda legală.”;
- art. 11 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, conform cărora „Deţinerea, cu orice
titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii,
precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără sa fie înregistrate în
contabilitate, sunt interzise.”;
Valoarea operaţiunilor constituie abateri financiar – contabile a fost
estimata la suma totală de 92,88 mii lei şi reprezintă nivelul creanţelor bugetare
din concesiuni şi închirieri restante, datorate de concesionarul Petrom S.A.,
Sucursala Videle, pentru care nu au fost emise şi transmise documentele ce
atestă crearea dreptului de creanţă – facturi.
Prin Decizia nr. 41 din 15 decembrie 2009 s-a dispus Înlăturarea
neregulilor constatate în activitatea financiar - contabilă controlată, de câtre
ordonatorul de credite care va lua acele masuri menite sa asigure emiterea
documentelor generatoare a dreptului de creanţă (facturi) referitor la creanţele
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(chirii/redevenţe si penalizări) cuvenite de la SNP PETROM – Sucursala Videle,
pentru închirierea si/sau concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public
al comunei Siliştea, potrivit contractelor de închiriere/ concesiune, înregistrarea
creanţelor in evidenta contabila si declanşarea procedurilor de încasare a
acestora, potrivit codului civil, cu termen de realizare: 29 ianuarie 2010
b) În urma testărilor efectuate la Primăria comunei Măgura, asupra
categoriilor de operaţiuni Venituri din impozitul pe clădiri, cu o valoare totală de
19,37 mii lei, Venituri din impozitul pe terenul extravilan, cu o valoare totală de
150,22 mii lei şi Venituri din impozitul pe mijloacele de transport deţinute de
persoanele fizice, cu o valoare totală de 14,88 mii lei, s-a constatat că în
exerciţiul bugetar al anului 2008, pentru debitele din Lista de rămăşiţă la data de
31.12.2007 şi debitele stabilite pentru anul 2008, neachitate la termenele legale
de plată (31.03.2008 şi 30.09.2008), nu s-au calculat majorările de întârziere
datorate pentru nici unul din cei 30 de contribuabili cuprinşi în eşantioane.
Nu s-au respectat prevederile art. 119, alin. (1) şi alin. (3) şi ale art.
120, alin. (1) din OG nr. 92/2003 – Codul de procedură fiscală, care precizează:
„Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.”
„Majorările de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine
creanţa principală.”
„Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data
stingerii sumei datorate, inclusiv.”,
De asemeni au fost încălcate dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 82/1991,
republicata care prevede ca deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri
de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de
operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
Necalcularea majorărilor de întârziere cuvenite entităţii, prevăzute de
art. 119, alin. (1) şi alin. (3) şi ale art. 120, alin. (1) din OG nr. 92/2003 – Codul
de procedură fiscală şi de HCL Măgura nr. 55/20.12.2007 a determinat erori
care au fost extrapolate, pentru fiecare tip de impozit, la nivelul fiecărei categorii
de operaţiuni. Conform datelor prezentate în procesul verbal de constatare,
pentru categoria de operaţiuni Venituri din impozitul pe clădiri, cu o valoare
totală de 19,37 mii lei, eroarea estimată este de 3,70 mii lei, pentru categoria de
operaţiuni Venituri din impozitul pe terenul extravilan, cu o valoare totală de
150,22 mii lei, eroarea estimată este de 106,93 mii lei, iar pentru categoria de
operaţiuni Venituri din impozitul pe mijloacele de transport deţinute de
persoanele fizice, cu o valoare totală de 14,88 mii lei, eroarea estimată este de
6,85 mii lei.
Pe ansamblul celor trei categorii de operaţiuni de venituri auditate, cu
o valoare totală de 184,47 mii lei, eroarea totală estimată este de 117,48 mii lei.
Prin Decizia nr. 3 din 2 aprilie 2009 s-a dispus înlăturarea neregulilor
constatate in activitatea financiar-contabila controlata după cum urmează:
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- determinarea majorărilor de întârziere cuvenite bugetului local pana
la data de 31.12.2008 pentru toate impozitele si taxele locale plătite cu întârziere
sau neplătite pana la finele anului 2008, cu termen de realizare: 23 iunie 2009
- emiterea actelor care atesta dreptul de creanţă (decizii de impunere)
potrivit actului normativ menţionat mai sus, cu termen de realizare: 23 iunie
2009 si
- înregistrarea in evidenta fiscala si in evidenta contabila a creanţelor
bugetului local reprezentant majorări de întârziere potrivit dispoziţiilor cap IV,
pct. 2.3.4 si cap XI – contabilitatea specifica bugetelor locale – din Normele
metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, planul de conturi pentru instituiţii publice si instrucţiunile de aplicare a
acestuia, aprobat prin OMFP nr. 1917/2005, cu Termen de realizare: 23 iunie
2009
Prin Nota 796 din 7 iulie 2009 s-a constatat îndeplinirea masurilor
dispuse prin decizia mai sus menţionată.
3. Abateri generatoare de prejudicii
Acţiunile de control/audit desfăşurate in anul 2009 au constatat 133 de
abateri generatoare de prejudicii la 26 de entităţi, reprezentând 57,78 din cele
45 entităţi verificate.
Prejudiciile estimate din cuantificarea abaterilor constatate de auditorii
publici, se ridica la nivelul sumei de 568,65 mii lei, pentru care au fost
determinate foloase nerealizate in suma de 65,81 mii lei. Pana la finalizarea
acţiunilor de control/audit au fost încasate prejudicii in suma de 55,90 mii lei.
Ca urmare a deciziilor emise potrivit dispoziţiilor pct. 86 din
Regulament, entităţile controlate/auditate au mai dimensionat prejudicii de încă
358,23 mii lei pentru care au fost calculate dobânzi in suma de 46,55 mii lei, din
care până la data întocmirii notelor unilaterale s-a încasat încă 117,91 mii lei.
Situaţia privind prejudiciile estimate din cuantificarea abaterilor
constatate de auditorii publici externi, grupate de unităţi administrativ –
teritoriale, este prezentata in anexa 2.
Prezentăm mai jos principalele cauze generatoare de prejudicii,
ierarhizate funcţie de volumul prejudiciilor estimate.
3.1. Cheltuieli neprevăzute de legislaţia in vigoare s-au constatat la 15
din cele 45 de entităţi controlate/auditate. Cele 98 de abateri constatate au
condus la estimarea unor prejudicii in suma totala de 338,85 mii lei, pentru care
au fost calculate foloase nerealizate in suma de 34,89 mii lei. Pana la finalizarea
acţiunilor de control/audit au fost încasate prejudicii in suma de 4,26 mii lei.
Cele 15 entităţi la care s-au constatat prejudicii de aceasta natura sunt
Primăriile comunale Viisoara, Balaci, Blejesti, Branceni, Bujoru, Creveniciu,
Didesti, Dobrotesti, Furculesti, Izvoarele, Lita, Nasturelu, Purani, Putineiu si
Silistea.
Exemple semnificative:
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a) Urmare a verificărilor efectuate asupra elementelor din eşantionul
selectat, pentru categoria de operaţiuni „Cheltuielile de personal”, se constatată
că în luna decembrie 2008 au fost plătite, funcţionarilor publici din cadrul
primăriei comunei Siliştea, prime din fondul de premiere constituit în limita a
5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru funcţiile publice
prevăzute în statul de funcţii în condiţiile în care constituirea acestui fond,
criteriile şi condiţiile de acordare nu au fost aprobate de consiliul local al
comunei Siliştea.
Nu au fost respectate dispoziţiile:
- cap. II, art. 14, alin. (4) şi art. 54, din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd
că nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonanţată
si plătită daca nu este aprobata, potrivit legii, si daca nu are prevederi bugetare
si surse de finanţare
- cap. II, secţiunea a 3-a, art. 21 din O.G. nr. 6/2007 privind unele
masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale
funcţionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar
de salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum si creşterile
salariale care se acorda funcţionarilor publici in anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 232/2007 conform cărora
“Consiliile locale pot constitui, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile
aferente anului respectiv pentru funcţiile publice prevăzute in statul de funcţii,
un fond de premiere, in cazul in care veniturile curente acoperă in totalitate
cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere
poate fi utilizat, conform criteriilor si condiţiilor stabilite prin hotărâre a
consiliului local, in luna decembrie a anului respectiv.”.
Valoarea operaţiunilor care constituie abateri este estimată la suma
totală de 16,63 mii lei, pentru care s-au estimat foloase nerealizate in suma de
1,07 mii lei.
Prin Decizia nr. 41/15 decembrie 2009 s-a dispus Stabilirea întinderii
prejudiciului creat bugetului local al comunei Siliştea in anul 2008 prin plata
către funcţionarii publici a premiilor din fondul de premiere constituit fără
aprobarea consiliului local in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente
anului 2008 si dispunerea masurilor pentru recuperarea acestuia, (plăţi nete,
contribuţiile salariaţilor, contribuţiile angajatorului si foloasele nerealizate
aferente de la data plăţilor pana la data recuperării prejudiciului), cu termen de
realizare: 26 februarie 2010.
Aceiaşi abatere s-a constatat si in cazul personalului contractual, fiind
dispuse aceleaşi masuri ca si in cazul funcţionarilor publici.
b) La Primăria comunei Blejeşti în anul 2008, s-a angajat, lichidat,
ordonanţat si plătit din bugetul local drepturi de personal, reprezentând spor de
vechime, către persoanele care ocupa funcţii de demnitate publica alese,
respectiv către primar si viceprimar.
Fapta contravine dispoziţiilor art. 3 (5) din O.G. nr. 10/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat
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potrivit Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publica care prevăd că
…persoanele care ocupa funcţii de demnitate publica, alese si numite, nu
beneficiază de premii, de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri
prevăzute de lege. De asemenea au fost încălcate si dispoziţiile art. 14 (3) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare care precizează: nici o cheltuiala nu poate fi înscrisă in
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) – in cazul de fata in bugetul local) si nici nu
poate fi angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala
pentru respectiva cheltuiala.
Valoarea plăţilor nelegale a fost estimată la nivelul sumei de 15,05 mii
lei, din care 11,81 mii lei spor vechime brut si 3,25 mii lei contribuţiile
angajatorului. Foloasele nerealizate au fost estimate la nivelul sumei de 1,77 mii
lei, din care 1,40 mii lei pentru sporul de vechime brut şi 0,37 mii lei pentru
contribuţiile angajatorului.
Prin Decizia nr. 40 din 14 decembrie 2009 s-a dispus stabilirea
întinderii prejudiciului creat bugetului local al Comunei Blejeşti în anul 2008
prin plata sporului de vechime către primar si viceprimar şi dispunerea măsurilor
pentru recuperarea acestuia, (plăţi nete, contribuţiile salariaţilor, contribuţiile
angajatorului si foloasele nerealizate aferente de la data plăţilor până la data
recuperării prejudiciului cu termen de realizare: 29 ianuarie 2010.
c) În luna ianuarie 2008 s-a acordat primarului şi viceprimarului
comunei Dideşti, premiul anual aferent anului 2007 (al 13 – lea salariu).
Nu s-au respectat prevederile art. 3, alin(4) şi alin (5) din OG nr.
10/2007 referitoare la stabilirea indemnizaţiilor persoanelor cu funcţii de
demnitate publică alese pentru anul 2007, şi prevederile art.14, alin (3) din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale care precizează:
„Pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi
numite, indemnizaţiile prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VII/1b,
VII/2b, VII/3b, precum şi nr. VII/1c, VII/2c, VII/3c reprezintă unica formă de
remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul
pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu
venitul salarial.”
„În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupă funcţii de
demnitate publică, alese şi numite, nu beneficiază de premii, de sporul de
vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.”
„Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă in bugetele prevăzute la art. 1
alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu
există bază legală pentru respectiva cheltuială.”
Auditorul public extern a estimat prejudiciul la nivelul sumei de 5,27
mii lei, pentru care au fost estimate foloase nerealizate in suma de 0,77 mii lei.
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Prin Decizia nr. 42/16 decembrie 2009 s-a dispus stabilirea întinderii
prejudiciului creat bugetului local al Comunei Dideşti in anul 2008 prin plata
premiului anual (al 13 – lea salariu pentru anul 2007) către primar si viceprimar
si dispunerea masurilor pentru recuperarea acestuia, (plăţi nete, contribuţiile
salariaţilor, contribuţiile angajatorului si foloasele nerealizate aferente de la data
plăţilor până la data recuperării prejudiciului) cu termen de realizare: 29 ianuarie
2010.
3.2. Plăţi peste normele, cotele sau baremurile legale aprobate s-au
constatat la 15 din cele 45 de entităţi controlate/auditate. Cele 25 de abateri
constatate au condus la estimarea unor prejudicii în sumă totală de 93,74 mii lei,
pentru care au fost calculate foloase nerealizate in suma de 8,15 mii lei. Până la
finalizarea acţiunilor de control/audit au fost încasate prejudicii in suma de
29,14 mii lei.
Cele 15 entităţi la care s-au constatat prejudicii de aceasta natura sunt
S.C. CALORSERV SRL Turnu Măgurele, Centrul Financiar nr. 3 Videle,
Consiliul Judeţean Teleorman, Grupul Şcolar Tehnic Alexandria, Primăriile:
Alexandria, Blejeşti, Ciolaneşti, Crevenicu, Dideşti, Dobroteşti, Frăsinet,
Furculeşti, Moşteni, Putineiu si Rădoieşti.
Exemple semnificative:
a) La Primăria comunei Moşteni, din testarea eşantionului selectat,
pentru categoria de operaţiuni „Cheltuielile de personal”, se constatată că în anul
2008 au fost achitate fără bază legală drepturi salariale lunare, reprezentând spor
de dispozitiv în procent de 25%, salariaţilor acestei instituţii. Acest aspect a fost
determinat de aplicarea eronată a Sentinţei civile nr. 339/29.01.2008, prin care sa dispus achitarea către salariaţi a unor sporuri de dispozitiv în sumă fixă pentru
perioade precedente, şi nu acordarea acestui spor pentru perioade ulterioare
sentinţei, precum şi din extinderea dispoziţiilor Sentinţei civile nr.
1751/26.03.2008, în cazul a 3 salariaţi din personalul contractual al instituţiei
care nu au calitatea de reclamanţi în respectiva sentinţă.
Întrucât potrivit dispoziţiilor art. 157 (2) din Codul muncii (Legea nr.
53/2003), sistemul de salarizare a personalului din autorităţile si instituţiile
publice finanţate integral sau in majoritate de la bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se
stabileşte prin lege, fapta reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art. 14 (3) din
Legea nr. 273/2006 care prevede ca nicio cheltuiala nu poate fi înscrisă in
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) ( in cazul de fata din bugetul local) si nici
nu poate fi angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala
pentru respectiva cheltuiala.
De asemenea, s-a menţionat că în acest sens s-a pronunţat şi Curtea
Constituţională prin Decizia nr. 768/18.09.2007 care a respins excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) teza a doua din Legea nr.
130/1996 privind contractul colectiv de muncă si pe considerentul ca art. 137 (1)
din Constituţie prevede ca formarea, administrarea, întrebuinţarea si controlul
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resurselor financiare ale statului, unitarilor administrativ-teritoriale si ale
instituţiilor publice sunt reglementate prin lege. In aceste condiţii se impune ca
si drepturile salariale ale salariaţilor instituţiilor publice sa fie stabilite prin
lege in limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor si nu pot fi
modificate prin convenţii colective.
Valoarea operaţiunilor care constituie abateri a fost estimată la 13,48
mii lei spor de dispozitiv în sumă brută acordat necuvenit salariaţilor primăriei
comunei Moşteni şi 3,76 mii lei contribuţiile angajatorului aferente achitate
către bugetele asigurărilor sociale.
Pentru înlăturarea acestor abateri de la legalitate si regularitate, in baza
prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea si funcţionarea Curţii de
Conturi, republicata, cu modificările si completările ulterioare si ale
Regulamentului privind organizarea si desfăşurarea activităţilor specifice Curţii
de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat
de plenul Curţii de Conturi prin Hotărârea nr. 1/04.02.2009 si publicat in
Monitorul Oficial nr. 78/10.02.2009, directorul Camerei de Conturi Teleorman a
emis Decizia nr. 22/28.07.2009
Prin decizia mai sus menţionată s-a dispus stabilirea întinderii
prejudiciului creat bugetului local al comunei Moşteni in anul 2008 prin plata
nelegală a sporului de dispozitiv pentru perioadele ulterioare celor la care se
referă Sentinţele civile nr. 339/29.01.2008 si nr. 1751/26.03.2009, şi dispunerea
măsurilor pentru recuperarea acestuia, la buget (plăţi nete, contribuţiile
salariaţilor, contribuţiile angajatorului si foloasele nerealizate de la data plăţilor
pana la data recuperării prejudiciului) cu termen de realizare 16 octombrie 2009.
Prin Nota nr. 1388/30.12.2009 se constată ca entitatea a stabilit întinderea
prejudiciului la nivelul sumei de 17,55 mii lei şi foloase nerealizate în sumă de
1,96 mii lei şi a dispus măsuri pentru recuperarea prejudiciilor. Astfel pentru
recuperarea sumelor nete s-a introdus acţiune judecătorească iar pentru
recuperarea contribuţiilor s-au depus declaraţii rectificative la organul fiscal
teritorial.
b) La Primăria comunei Frăsinet s-a constatat ca pentru lucrările de
reparaţii executate la clădirile şcolilor s-au decontat cantităţi de materiale mai
mari decât cele puse in opera (exemplu plafon rigips) si cantităţi de materiale
nepuse in opera ca urmare a neexecutării lucrărilor de reparaţii (exemplu
streaşina din lambriu PVC).
Fapta contravine dispoziţiilor art. 51 (3) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale care prevăd ca efectuarea cheltuielilor bugetare
se face numai pe baza de documente justificative, care sa confirme
angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor,
executarea de lucrări, plata salariilor si a altor drepturi băneşti, plata
obligaţiilor bugetare, precum si a altor obligaţii.
Prejudiciul creat bugetului local a fost estimat la suma de 22,60 mii
lei, pentru care au fost calculate foloase nerealizate in suma de 1,29 mii lei. În
timpul controlului, prejudiciul a fost recuperat de la antreprenor cu OP nr.
1/13.07.2009.
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c) In lunile februarie, martie şi decembrie 2008 Primăria comunei
Crevenicu a stabilit şi acordat membrilor comisiilor de concurs pentru ocuparea
unor funcţii de funcţionari publici, indemnizaţii mai mari decât cele legal
cuvenite. In cauza nu au fost respectate prevederile art.14, alin (6) din HG
nr.1209/ 14.10.2003, în vigoare până la data de 31.08.2008 şi ale art. 42, alin (1)
şi alin (2) din HGR nr. 611/04.06.2008, în vigoare de la data de 01.09.2008, care
precizează: „Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la
cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la
o indemnizaţie reprezentând 20% din salariul de baza. Persoanele care asigura
secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor au dreptul
la o indemnizaţie de 10% din salariul de baza. Indemnizaţia se plăteşte de către
autoritatea sau instituţia publica în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia
publica pentru care se organizează concursul.”
„Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la
cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la
o indemnizaţie reprezentând 20% din salariul de bază, stabilit conform legii.”
„Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs şi al
comisiilor de soluţionare a contestaţiilor au dreptul la o indemnizaţie de 10%
din salariul de bază, stabilit conform legii.”;
Achitarea unor venituri brute mai mari decât cele legal cuvenite este
urmarea faptului că pentru membrii şi secretarii comisiilor de concurs s-au
stabilit şi achitat indemnizaţii la nivelul a 20% din salariul lor de bază pentru
fiecare zi de participare la aceste comisii şi nu pentru întreaga „participare la
lucrările comisiei de concurs”, aşa cum precizează HG nr.1209/2003 şi HG
nr.611/2008.
Prin sumarul de erori nivelul prejudiciului a fost estimat la suma de
13,38 mii lei, din care, suma de 11,58 mii lei reprezintă drepturile de salarizare
brute acordate în anul 2008 în plus faţă de cele legal datorate, iar suma de 1,80
mii lei reprezintă diferenţele de contribuţii ale angajatorului achitate în plus în
anul 2008 pentru aceste drepturi salariale necuvenite.
Pentru prejudiciul creat s-au calculat daune interese sub forma
foloaselor nerealizate în suma de 1,48 mii lei, pentru perioada cuprinsă între data
plăţilor şi data finalizării misiunii de audit (14.10.2009) potrivit art. 1082 si art.
1088 din Codul civil utilizând procentul de dobânda de 9,5 % pe an stabilit prin
Circulara nr. 21/2009, nivel redus cu 20 % potrivit art. 3, alin. 4 din OG nr.
9/2000, modificata si aprobata prin Legea nr. 356/2002.
Prin Decizia nr. 28/20 octombrie 2009 s-a dispus stabilirea întinderii
prejudiciului creat bugetului local al comunei Crevenicu in anul 2008 prin plata
către membrii comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi de funcţionari
publici a unor indemnizaţii mai mari decât cele legal cuvenite si dispunerea
masurilor pentru recuperarea acestuia, la buget. (plăţi nete, contribuţiile
salariaţilor, contribuţiile angajatorului si foloasele nerealizate de la data plăţilor
pana la data recuperării prejudiciului) termen de realizare: 25 noiembrie 2009.
Prin Nota nr. 76/21.01.2010 se constata ca entitatea a stabilit întinderea
prejudiciului la nivelul estimat de auditor si s-au luat masuri de recuperare.
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Astfel pentru contribuţiile achitate în plus s-au depus declaraţii rectificative si
solicitarea de compensare la organul fiscal iar pentru plăţile nete s-au luat
consimţăminte de la foştii membrii ai comisiilor de concurs, încasându-se suma
de 3,75 mii lei.
3.3. Plăţi fără documente justificative s-a constatat la o entitate din
cele 45 de entităţi controlate/auditate. Abaterea constatata a condus la estimarea
unui prejudicii in suma totala de 16,60 mii lei.
Astfel, la Primăria Comunei Rădoieşti,
ca urmare a testării
elementelor din eşantionul selectat la categoria de operaţiuni „Cheltuieli de
capital”, se constată că în anul 2008, cu ordinele de plată nr. 313/16.10.2008 şi
nr. 314/16.10.2008 evidenţiate în extrasul din data de 16.10.2008 au fost
efectuate plăţi pentru achiziţionarea de mobilier pentru sediul instituţiei pentru
care nu există documente justificative care să ateste procurarea şi recepţia unor
astfel de bunuri potrivit angajamentelor ce stau la baza alocării creditelor
bugetare.
În cauza nu au fost respectate dispoziţiile cap. III, secţiunea a 4-a, art.
51, alin. (3) şi art. 54, alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că „(3) Efectuarea
cheltuielilor bugetare se face numai pe baza de documente justificative, care sa
confirme angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea
serviciilor, executarea de lucrări, plata salariilor si a altor drepturi băneşti,
plata obligaţiilor bugetare, precum si a altor obligaţii.” respectiv „(5)
Instrumentele de plata trebuie sa fie însoţite de documentele justificative. Aceste
documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata, recepţia bunurilor
şi executarea serviciilor şi altele asemenea, conform angajamentelor legale
încheiate.”.
Valoarea operaţiunilor care constituie abateri, pentru elementele
eşantionului selectat supus testării, este estimată la 16,60 mii lei.
Prin Decizia nr. 14 din 17 iunie 2009 s-a dispus Stabilirea întinderii
prejudiciului creat bugetului local prin plata mobilierului achiziţionat pentru
sediul instituţiei pentru care nu există documente justificative care să ateste
procurarea şi recepţia unor astfel de bunuri (suma achitată plus foloasele
nerealizate aferente) si dispunerea masurilor pentru recuperarea acestuia, cu
termen de realizare 24 iulie 2009. Prin Nota nr. 1388 din 30.12. 2009, auditorul
public extern constată că instituţia a stabilit întinderea prejudiciul creat bugetului
local prin plata mobilierului achiziţionat pentru sediul instituţiei pentru care nu
există documente justificative care să ateste procurarea şi recepţia unor astfel de
bunuri, la suma totală de 16,60 mii lei şi foloasele nerealizate aferente în sumă
de 1,37 mii lei.
Potrivit chitanţelor nr. 0044371, nr. 044372/22.07.2009 şi nr.
0044422/ 28.08.2009 entitatea a recuperat integral prejudiciul creat şi foloasele
nerealizate aferente iar cu chitanţele nr. 2106314/31.07.2009 şi nr.
2107539/28.08.2009 s-au virat în contul bugetului local.
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3.4 Alte cheltuieli nelegale s-au constatat la 2 din cele 45 de entităţi
controlate/auditate. Cele 2 de abateri constatate au condus la estimarea unor
prejudicii in suma totala de 100,93 mii lei, pentru care au fost calculate foloase
nerealizate in suma de 5,22 mii lei, din care s-au încasat 22,49 lei.
Ca exemplu semnificativ prezentam cazul Primăriei Rădoieşti unde
potrivit procesului-verbal nr. 1089/05.06.2009 s-a constat că în anul 2008, din
sumele repartizate din transferuri de la bugetul de stat către bugetul local (prin
HG nr. 370/2008 şi 962/2008), pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale
unităţilor de învăţământ, au fost efectuate plăţi pentru lucrări de reabilitare a
şcolilor, nerecepţionate până la începutul misiunii de audit ca urmare a
neexecutării acestora.
Prin decontarea lucrărilor neexecutate, nu au fost respectate
dispoziţiile cap. III, secţiunea a 4-a, art. 51, alin. (3) şi art. 54, alin. (5) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, care prevăd că „(3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai
pe baza de documente justificative, care sa confirme angajamentele
contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de
lucrări, plata salariilor si a altor drepturi băneşti, plata obligaţiilor bugetare,
precum si a altor obligaţii.” respectiv „(5) Instrumentele de plata trebuie sa fie
însoţite de documentele justificative. Aceste documente trebuie sa certifice
exactitatea sumelor de plata, recepţia bunurilor şi executarea serviciilor şi
altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate.”.
De asemeni au mai fost încălcate dispoziţiile pct. 3 din Normele
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin O.M.FP. nr. 1792/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora “Ordonanţarea de plata
va fi însoţită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor
autorizate din compartimentele de specialitate, care sa confirme corectitudinea
sumelor de plata, livrarea şi recepţionarea bunurilor, executarea lucrărilor şi
prestarea serviciilor, existenta unui alt titlu care sa justifice plata, precum şi,
după caz, înregistrarea bunurilor în gestiunea instituţiei şi în contabilitatea
acesteia.”
Valoarea operaţiunilor care constituie abateri, pentru elementele din
eşantionului selectat supus testării, a fost estimată la 79,61 mii lei. pentru care au
fost estimate foloase nerealizata in suma de 4,04 mii lei.
Prin Decizia nr. 14 din 17 iunie 2009 s-a dispus stabilirea întinderii
prejudiciului creat bugetului local prin plata in anul 2008 a unor lucrări de
reabilitare neexecutate la localurile de şcoala. (suma achitată plus foloasele
nerealizate aferente) si dispunerea masurilor pentru recuperarea acestuia, cu
termen de realizare 28 august 2009.
Prin Nota nr. 1142/15.10.2009 s-a constatat ca instituţia a stabilit
întinderea prejudiciul creat în anul 2008 bugetului local prin plata unor lucrări
de reabilitare neexecutate la imobilele unităţilor de învăţământ din localitate, la
suma totală de 79,61 mii lei şi foloasele nerealizate aferente în sumă de 4,35 mii
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lei şi a recuperat prejudiciu, parţial prin executarea unor lucrări si parţial prin
încasare de la antreprenor.
3.5 Alte abateri privind nerespectarea reglementarilor legale in
efectuarea cheltuielilor s-a constatat la 2 entităţi din cele 45 verificate. Cele 3
abateri constatate au condus la estimarea unui prejudiciu in suma de 17,16 mii
lei, pentru care au fost calculate foloase nerealizate in suma de 17,44 mii lei.
Semnificativ este cazul Serviciului Public de Colectare, Transport,
Depozitare si Tratare a Deşeurilor Menajere Alexandria, unde începând cu luna
martie 2008, se promovează in gradaţii superioare un număr de 21 de persoane.
Promovarea s-a făcut fără examen si fără a fi promovate in posturi vacante, ca
urmare a aprobării statului de funcţiuni prin Hotărârea Consiliului Local
Alexandria nr. 66/31.03.2008.
Fapta contravine dispoziţiilor art. 7 (1) din OG nr. 10/2008 care prevăd
ca promovarea personalului contractual în anul 2008, în condiţiile legii, se
poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie
promovată persoana.
De asemenea, în cauză au fost încălcate dispoziţiile art. 12 (2), lit. „a”
din Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între
limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru
personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile
publice din subordinea acestora, aprobata prin HG nr. 775/1998 care prevăd ca
promovarea pe un post cu un grad profesional superior, treapta profesională
superioară sau, după caz, funcţie superioară se face prin susţinerea unui
examen sau, după caz, prin concurs, dacă sunt mai mulţi candidaţi pentru
acelaşi grad profesional, treapta profesională sau funcţie, după caz; precum si
a dispoziţiilor art. 12 (2), lit. „b” din acelaşi act normativ care prevăd ca
examenul sau concursul pentru promovare pe un grad profesional superior,
treapta profesională superioară sau, după caz, funcţie superioară, în anul
următor evaluării performantelor profesionale individuale şi stabilirii nivelului
salariului de baza individual, are loc după cel puţin 45 de zile lucrătoare de la
data evaluării performantelor profesionale individuale, definitive, de care
angajatul a luat cunoştinţă;
Din cele prezentate mai sus, în concluzie, rezultă ca au fost încălcate si
dispoziţiile art. 14 (3) din Legea nr. 273/2006 care prevadă ca nici o cheltuiala
nu poate fi înscrisa in bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) si nici nu poate fi
angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru
respectiva cheltuiala.
Auditorul public extern a estimat sumele achitate nelegal pe întreg
anul 2008 la nivelul de 15,50 mii lei.
Prin Decizia nr. 19/22 iulie 2009 s-a dispus stabilirea întinderii
prejudiciului creat bugetului Serviciului Public CTDTDM Alexandria in anul
2008 prin promovarea nelegala a celor 21 de persoane şi dispunerea măsurilor
pentru recuperarea acestuia, inclusiv a foloaselor nerealizate calculate de la
datele plăţilor nelegale pana la data recuperării integrale a prejudiciului, cu
termen de realizare 25 august 2009
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Potrivit Notei nr. 9/5.01.10, auditorul public extern constata ca
instituia a stabilit întinderea prejudiciului la nivelul sumei de 13,75 mii lei şi a
emis decizii de recuperare de la personalul beneficiar.
S-au mai constatat cheltuieli efectuate pentru care nu au fost prevăzute
alocări de fonduri, într-un singur caz, în suma de 1,05 mii lei pentru care au fost
calculate foloase în suma de 0,10 mii lei si calcule eronate al obligaţiilor
bugetare, într-un singur caz, in suma de 0,31 mii lei, pentru care au fost calculate
foloase nerealizate in suma de 0,03 mii lei.
4. Abateri care nu au determinat producerea de prejudicii/alte
aspecte relevante
Valoarea abaterilor care nu au determinat producerea de prejudicii, se
ridica, potrivit datelor din situaţia SA01PVN din aplicaţia INFOPAC, la
33.720,25 mii lei si se pot grupa in 3 mari categorii, respectiv, constatări cu
privire la calitatea conturilor de execuţie bugetara, a contabilităţii si
documentelor justificative, constatări cu privire la executarea controlului
financiar preventiv si cele referitoare la administrarea si gestionarea
patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
4.1. Constatările cu privire la calitatea conturilor de execuţie
bugetara, a contabilităţii si documentelor justificative au fost estimate la nivelul
sumei de 2.330,83 lei si s-au făcut la 16 de ordonatori de credite.
Grupate pe tipuri de abateri, constatările se prezintă astfel:
4.1.1. Neînregistrarea in contabilitate a operaţiunilor de intrare sau
ieşire a unor bunuri din patrimoniu, s-a constatat la 9 ordonatorii de credite:
Centrul Financiar nr. 3 Videle, Şcoala Mihai Eminescu Roşiori de Vede si
Primăriile Beuca, Bujoreni, Crevenicu, Slobozia Mandra, Ciuperceni, Dideşti si
Islaz. Valoarea bunurilor neinregistrate in patrimoniu a fost estimata de auditorii
publici externi la suma de 837,01 mii lei.
Exemple semnificative:
a) La Primăria Comunei Beuca valoarea lucrărilor de reabilitare a
Grădiniţei cu program redus, in suma de 103,79 mii lei, a lucrărilor de
amenajare a parcului de agrement, a lucrărilor de renovare a sediului primăriei, a
lucrărilor de pietruire a uliţelor din satele Beuca si Plopi nu au fost recepţionate
si nu au fost înregistrate in evidenta contabila a instituţiei.
Fapta constituie o încălcare a dispoziţiilor art. 3 din Regulamentul de
recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, aprobat prin HG
nr. 273/1994, cu modificările si completările ulterioare care prevăd ca recepţia
lucrărilor de construcţii de orice categorie şi instalaţii aferente acestora se
efectuează atât la lucrări noi, cât şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor
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existente (reparaţii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc.)
şi se realizează în doua etape:
- recepţia la terminarea lucrărilor;
- recepţia finala la expirarea perioadei de garanţie.
De asemenea fapta constituie o încălcare a dispoziţiilor cap III, pct.
1.2.4.2. din Normele metodologice privind organizarea si conducerea
contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si
instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin OMFP nr. 1.917 din 12
decembrie 2005 care prevăd: “Cheltuielile ulterioare vor majora costul
activului fix corporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performantelor fata
de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial (modernizări) sau mărirea duratei de
viata utile (reparaţii capitale) si conduc la obţinerea de beneficii economice
viitoare.”
Prin Decizia nr. 8 din 29 aprilie 2009 s-a dispus înlăturarea
neregulilor constatate in activitatea financiar-contabila si fiscala controlata,
respectiv, recepţionarea lucrărilor de reabilitare a Grădiniţei cu program redus, a
lucrărilor de amenajare parcului de agrement, a lucrărilor de renovare a sediului
primăriei si a lucrărilor de pietruire a uliţelor din satele Beuca si Plopi potrivit
dispoziţiilor art. 3 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii si
instalaţii aferente acestora, aprobat prin HG nr. 273/1994, cu modificările si
completările ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 193/1994 si Normelor
metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabil,
aprobate prin OMEF nr. 3512/27 noiembrie 2008, publicat in Monitorul Oficial,
partea I, nr. 870/23 decembrie 2008 si înregistrarea acestora in evidenta
contabila potrivit dispoziţiilor cap III, pct. 1.2.4.2. din Normele metodologice
privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de
conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate
prin OMFP nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 cu termen de realizare: 15 iunie
2009.
Prin Nota nr. 1108 din 12.10. 2009 s-a constatat îndeplinirea masurilor
dispuse prin decizia de mai sus.
b) La Primăria Comunei Slobozia Mandra, potrivit Hotărârilor
Consiliului Local nr. 29/18.06.2007, nr. 28/ 18.06.2007 şi nr. 39/7.09.2007, a
intrat in patrimoniul privat al comunei, suprafaţa totala de 12.384 m.p. care
potrivit măsurătorilor cadastrale a fost stabilita la 12.380 m.p. Doua din aceste
terenuri au fost evaluate in anul 2008 iar un teren a fost evaluat in anul 2009, la
valoarea totala de 15.500 lei. Toate cele trei terenuri au fost vândute.
Operaţiunile de intrate si ieşire din patrimoniul privat al comunei Slobozia
Mandra a celor 3 terenuri in suprafaţa totala de 12.380 m.p. nu au fost
înregistrate in evidenta contabilă.
Fapta contravine dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 82/1991,
republicată, care prevăd ca deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri
de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de
operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
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Prin Decizia nr. 20 din 22 iulie 2009 s-a dispus înlăturarea neregulilor
constatate in activitatea financiar-contabila si fiscala controlata, respectiv,
înregistrarea in evidenta contabila a intrării şi ieşirii din patrimoniul privat al
comunei Slobozia Mandra a celor 3 terenuri in suprafaţa de 12.380 m.p. in
valoare totala de 15,50 mii lei potrivit dispoziţiilor Normelor metodologice
privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate
prin OMFP nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, cu termen de realizare: 31 iulie
2009. Măsura a fost îndeplinită potrivit Notei nr. 1191 din 29 octombrie 2009.
4.1.2. Neconcordante intre datele din contabilitate si posturile din
bilanţul contabil, s-a constatat la Primăria Comunei Rădoieşti. Astfel, în urma
testării categoriei de operaţiuni „Terenuri şi clădiri”, se constată că pentru
exerciţiului bugetar al anului 2008 nu există concordanţă între datele înregistrate
în evidenţa contabilă şi în balanţa de verificare sintetică la 31.12.2008 şi cele
preluate în posturile din bilanţul contabil încheiat la data de 31.12.2008, după
cum urmează:
- mii lei Simbol cont

Bilanţ încheiat la
31.12.2008 rd.3

Balanţă de verificare
sintetică la 31.12.2008

Fişe cont

211 – Terenuri şi
amenajări la terenuri

212 - Construcţii
Total

4.758,41

40,00

40,00

4.080,16

4.080,16

4.120,16

4.120,16

Nu au fost respectate prevederile:
- cap. I, pct. 1.4.4. din Normele metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin O.M.F.P.1917/2005,
potrivit cărora: ”Balanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru
verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre
contabilitatea sintetică şi cea analitica, precum şi principalul instrument pe
baza căruia se întocmesc situaţiile financiare.
Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza datelor preluate din
Cartea mare (sah), respectiv din fişele deschise distinct pentru fiecare cont
sintetic;”;
- pct. 1.6. din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007 aprobate prin
O.M.E.F. nr. 116/2008 conform cărora Pe baza Registrului-inventar şi a
balanţei de verificare sintetice întocmite la 31 decembrie se întocmeşte bilanţul
ale cărui posturi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor contabile
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aplicabile, trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de
acord cu situaţia reală a elementelor de activ şi de pasiv stabilită pe baza
inventarului...
- şi 4.1., lit. a, b şi c din Normele metodologice privind întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007
aprobate prin O.M.E.F. nr. 116/2008 conform cărora la întocmirea bilanţului
contabil se vor avea în vedere următoarele:
a) înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor
consemnate în documente justificative, conform prevederilor Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de
aplicare a acestuia, aprobate Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.917/2005, cu modificările şi completări ulterioare;
b) ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie
2007, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice;
c) analiza soldurilor conturilor contabile astfel încât acestea să
reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă
funcţiunii stabilite în planul de conturi.”.
Prin Decizia nr. 14 din 17 iunie 2009 s-a dispus înlăturarea
neregulilor constatate in activitatea financiar-contabila si fiscala controlata,
respectiv, determinarea erorilor contabile care au generat neconcordanţa datelor
înregistrate în evidenţa contabilă cu cele preluate în balanţa de verificare
sintetică la 31.1.2.2008 şi a celor înscrise în posturile din bilanţul contabil
încheiat la data de 31.12.2008 şi înregistrarea acestora în evidenţa contabilă
potrivit prevederilor cap II, pct. 2.7.2.3. din Normele metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin
O.M.F.P.1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu termen de
realizare: 14 august 2009, măsura adusa la îndeplinire potrivit constatărilor din
Nota nr. 1142 din 15 octombrie 2009.
4.1.3. Efectuarea de înregistrări contabile eronate si denaturarea
veniturilor si cheltuielilor s-a constatat la S.C. TRANSLOCPREST Alexandria,
unde suma de 120,36 mii lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferenta
subvenţiilor pentru acoperirea contravalorii abonamentelor de călătorii acordate
gratuit de către consiliul local Alexandria, unor categorii de persoane
(pensionari, veterani de război, revoluţionari, handicapaţi, elevi si personalului
din aparatul propriu al consiliului local) a fost înregistrată prin Nota de
contabilitate nr. 10 din martie 2008 pe cheltuieli prin operaţiunea contabila
63524 = 44230.
Fapta contravine dispoziţiilor cap. VII – Funcţiunea conturilor din
Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitarilor
Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările si
completările ulterioare, care reglementează funcţiunea contabila, respectiv
creditarea contului 44230 – taxa pe valoarea adăugată de plata prin debitul
contului 4427 - taxa pe valoarea adăugată colectată.
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Abaterea financiar - fiscala a avut loc ca urmare a faptului ca agentul
economic controlat, pentru perioada 01.01.2005 – 31.12.2007, nu a colectat taxa
pe valoarea adăugată aferenta călătoriilor acordate gratuit de către consiliul local
Alexandria, unor categorii de persoane (pensionari, veterani de război,
revoluţionari, handicapaţi, elevi si personalului din aparatul propriu al
consiliului local), denaturându-se, prin înregistrarea efectuata, cheltuielile
agentului economic.
Prin Decizia nr. 7 din 23 aprilie 2009 s-a dispus înlăturarea
neregulilor constatate in activitatea financiar-contabila si fiscala controlata,
respectiv, stornarea articolului contabil 63524 = 44230 pentru suma de 120,36
mii lei, ca fiind inadmisibil si înregistrarea taxei pe valoarea adăugată colectata
in valoare de 120,36 mii lei prin contarea 411 = 4427 si a taxei pe valoarea
adăugată de plată prin contarea 4427 = 44230 aşa cum prevăd dispoziţiile cap.
VII – Funcţiunea conturilor din Reglementările contabile conforme cu Directiva
a IV-a a Comunitarilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr.
1752/2005, cu modificările si completările ulterioare, cu termen de realizare: 25
mai 2009, măsura îndeplinita potrivit Notei nr. 797 din 6 iulie 2009.
4.1.4. Lipsa documentelor justificative s-a constatat la 2 entităţi din
care exemplificam cazul Serviciului Public de Colectare, Transport, Depozitare
si Tratare a Deşeurilor Menajere Alexandria, unde pentru serviciile de colectare
a deşeurilor menajere prestate pentru, asociaţiile de locatari si pentru persoane
fizice nu se întocmesc documente generatoare ale drepturilor de creanţa,
respectiv facturi. Încasarea contravalorii serviciilor prestate pe baza chitanţelor
se face direct în contul de venituri, fără utilizarea contului de clienţi.
Fapta contravine dispoziţiilor art. 6 (1) din Legea nr. 82/1991,
republicata care prevede ca orice operaţiune economico-financiară efectuată se
consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza
înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document
justificativ.
De asemenea, înregistrarea veniturilor instituţiei pe baza chitanţelor de
încasare a creanţelor contravine dispoziţiilor cap IV, pct. 2.2. din Normele
metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a
acestuia aprobate prin OMFP nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 care prevăd ca
veniturile se înregistrează in contabilitatea instituţiilor publice, pe baza
documentelor care atesta crearea dreptului de creanţa (...facturi...). In
contabilitate veniturile din activităţi economice se înregistrează in
momentul...facturării...serviciilor prestate...
Prin Decizia nr. 19 din 22 iulie 2009 s-a dispus înlăturarea neregulilor
constatate in activitatea financiar-contabila si fiscala controlata, respectiv,
emiterea documentelor generatoare a dreptului de creanţa (facturi) pentru
serviciile de colectare a deşeurilor menajere prestate către asociaţiile de locatari
şi persoane fizice potrivit dispoziţiilor anexei 3 la OMFP nr. 2226/2006 şi
înregistrarea veniturilor provenite din prestarea serviciului de colectare a
deşeurilor menajare potrivit dispoziţiilor Normelor metodologice privind
30

organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin
OMFP nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, cu termen de realizare: 31 august 2009.
Potrivit Notei nr. 9 din 5.01.2009, măsura a fost îndeplinita.
4.1.5. Lipsa evidentelor analitice a unor conturi contabile si
necunoaşterea din aceasta cauza a unor naturi de venituri si cheltuieli, a
obligaţiilor de plata, creanţe etc. s-a constatat la 3 ordonatori de credite
verificaţi dintre care exemplificam Primăria Comunei Ciuperceni unde s-a
constatat ca pentru anul 2008, nu exista completat Registrul rol nominal unic model ITL – 026, prevăzut in anexa nr. IV la Normele metodologice pentru
aplicarea OG nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale aprobate prin HG
nr. 1278 din 13 noiembrie 2002, modificate şi completate prin HG nr. 561/2003.
In cauza nu au fost respectate dispoziţiile pct. 228, lit. h din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare aprobate prin H.G. nr. 44/2004, care
prevăd: ...autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de
specialitate ale acestora, au în vedere următoarele: ...”întocmirea şi ţinerea la
zi a registrului de rol nominal unic, model stabilit potrivit pct. 256...
Prin Decizia nr. 37 din 10 decembrie 2009 s-a dispus înlăturarea
neregulilor constatate în activitatea financiar - contabilă controlată, de catre
ordonatorul de credite care va lua acele masuri menite sa asigure întocmirea şi
ţinerea la zi a registrului de rol nominal unic, potrivit dispoziţiilor pct. 229 si
următoarele din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin H.G. nr.
44/2004, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004,
cu termen: 25 ianuarie 2010.
4.1.6. Neîntocmirea si/sau necompletarea registrelor contabile
conform prevederilor legale. Abaterea s-a constatat la 2 ordonatori de credite
dintre care exemplificam Liceul Teoretic Zimnicea, unde în exerciţiul bugetar al
anului 2008 nu s-au întocmit Registrul jurnal şi Registrul inventar.
Nu s-au respectat prevederile art.20 din Legea contabilităţii nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile
Cap. I, pct.1.4.3, aliniatul al patrulea, al şaptelea, al doisprezecelea şi al
patrusprezecelea din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare ale acestuia, aprobate prin OMFP nr.1917/12.12.2005,
actualizat, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează:
„Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal,
Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor
de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul
Finanţelor Publice.”;
„Registrul jurnal este un document contabil obligatoriu de
înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de
pasiv ale instituţiei;
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„Se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea
cronologică, fără ştersături şi spaţii libere, a documentelor în care se reflectă
mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii”;
„Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se
înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv grupate în funcţie de natura
lor, inventariate potrivit legii.”
„Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea instituţiei, cel puţin o
dată pe an pe parcursul funcţionării instituţiei, cu ocazia fuziunii, divizării sau
încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege pe baza de
inventar faptic.”
În timpul controlului, în baza documentelor financiar–contabile ale
anului 2008 şi a inventarierii patrimoniului instituţiei publice, efectuată la finele
anului, s-a întocmit Registrul jurnal şi Registrul inventar, aferente exerciţiului
bugetar al anului 2008.
4.1.7. Alte constatări privind legalitatea, realitatea si exactitatea
evidentelor contabile si a bilanţurilor contabile au avut loc la 4 ordonatori de
credite, respectiv la Centrul financiar nr. 3 Videle, Grupul Şcolar Tehnic
Alexandria, Şcolile nr. 1 si nr. 4 Turnu Măgurele. Valoarea abaterilor au fost
estimate de auditorii publici externi la suma de 717,51 mii lei.
4.2. Abateri cu privire la încălcarea prevederilor legale referitoare la
administrarea si gestionarea patrimoniului s-a constatat la 23 de ordonatorii de
credite. Valoarea bunurilor neinregistrate în patrimoniu a fost estimată de
auditorii publici externi la suma de 31,39 mii lei.
Prezentăm mai jos principalele tipuri de abateri, în legătură cu
gestionarea patrimoniului.
4.2.1. Neinventarierea anuala a patrimoniului s-a constatat la 4
ordonatori de credite, respectiv la Primăriile comunale Ciuperceni, Izlaz,
Nenciuleşti şi Vedea. Valoarea patrimoniului neinventariat a fost estimată la
suma de 13.837,62 mii lei.
Exemplificam Primăria Comunei Vedea, unde în anul 2008 nu s-a
inventariat imobilizările corporale din categoria „terenuri si clădiri” aflate in
administrarea şcolilor si grădiniţelor, in valoare de 2.908,54 mii lei.
Fapta reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art. 7 (1) din Legea nr.
82/1991, republicata care prevad ca persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia
să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute la
începutul activităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării lor, în cazul
fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.
Prin Decizia nr. 24 din 15 octombrie 2009 s-a dispus înlăturarea
neregulilor constatate în activitatea financiar - contabilă controlată, de către
ordonatorul de credite care va dispune acele masuri menite să asigure
organizarea si efectuarea inventarierii imobilizărilor corporale din categoria
„terenuri si clădiri” aparţinând comunei Vedea, aflate in administrarea şcolilor si
grădiniţelor, precum si înregistrarea rezultatelor acestei acţiuni, potrivit
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dispoziţiilor Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin OMFP nr.
1753/2004, cu termen de realizare: 25 noiembrie 2009. Prin Nota 1376 din
22.12.2009 s-a constatat îndeplinirea măsurii dispuse prin decizia menţionată
mai sus.
4.2.2. Neefectuarea reevaluării patrimoniului dispusa prin acte
normative s-a constatat la Primăriile comunale: Islaz, Măgura, Moşteni si
Rădoieşti. Valoarea patrimoniului nereevaluat a fost estimat de auditorii publici
externi la suma de 6.836,80 mii lei.
Exemplificăm cazul Primăriei Comunei Măgura unde în exerciţiul
bugetar al anului 2008, nu s-a efectuat reevaluarea activelor fixe aflate în
patrimoniul acesteia, active care potrivit bilanţului, la data de 31.12.2008 se
ridica la suma de 1.185,77 mii lei.
În cauza nu s-au respectat prevederile art. 2^2 şi art. 2^3, alin. (2) din
OG nr. 81/2003, modificată şi completată prin OUG nr. 103/2007, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 79/2008, şi prevederile art. 11, alin (1) din Normele
Metodologice aprobate prin OMFP nr. 3471/2008, care precizează:
„Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de
natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor
fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 2^1, de o
comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi
conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi
înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat
reevaluarea.”
Prin Decizia nr. 3 din 2 aprilie 2009 s-a dispus înlăturarea neregulilor
constatate in activitatea financiar-contabila controlata, de către ordonatorul de
credite care va lua acele măsuri menite să asigure reevaluarea activelor fixe
corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniu si
înregistrarea în evidenta contabila a ajustărilor rezultate, potrivit dispoziţiilor
Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe
corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice aprobate prin OMEF nr.
3471/2008, cu termen de realizare: 29 mai 2009, măsură adusă la îndeplinire.
4.2.3. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la angajarea,
lichidarea si ordonanţarea la plata a cheltuielilor s-a constatat la Liceul
Teoretic Zimnicea şi Primăriile comunale, Frăsinet, Ciuperceni, Creveniciu,
Didesti, Suhaia şi Beuca.
Exemplificam cazul Primăriei Frăsinet, unde cheltuielile înregistrate în
evidenţa contabilă precum şi plăţile efectuate din bugetul local, au fost efectuate
fără a fi respectate procedurile privind parcurgerea celor patru faze ale execuţiei
bugetare, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Astfel in
faza de angajare nu au fost întocmite proiecte de angajare a cheltuielilor
bugetare, în faza de lichidare facturile achitate nu au înscrisă menţiunea bun de
plata prin care se atesta faza de lichidare a cheltuielilor, iar faza de ordonanţare
a cheltuielilor nu a fost dovedita ca fiind parcursa, operaţiunile nefiind vizate
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pentru exercitarea controlului financiar preventiv. Plata cheltuielilor a fost
efectuată fără a se face dovada îndeplinirii condiţiilor din fazele anterioare.
Faptele constituie o încălcare a prevederilor art. 50 din OUG nr.
45/2003 privind finanţele publice locale care prevăd ca in procesul execuţiei
bugetare cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare,
ordonanţare, plata.
De asemenea, au fost încălcate si prevederile art. 18 din Legea
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, care prevăd contabilitatea instituţiilor
publice asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate,
angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a
cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului
aprobat şi normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi
Finanţelor.
In acelaşi timp, fapta contravine şi dispoziţiilor primului aliniat din
Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea evidentei si raportarea
angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin OMFP nr. 1792/2002, care
prevede: „În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, ale art. 17 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, şi ale art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind
auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, instituţiile
publice, indiferent de subordonare şi de modul de finanţare a cheltuielilor, au
obligaţia sa respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei
bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor, precum şi sa organizeze, sa conducă evidenta şi sa raporteze
angajamentele bugetare şi legale începând cu anul bugetar 2003.”
Prin Decizia nr. 17 din 21 iulie 2009 s-a dispus înlăturarea neregulilor
constatate in activitatea financiar-contabila si fiscala controlata de către
ordonatorul de credite care va lua acele masuri menite să asigure pe viitor
angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiei, precum si
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu
respectarea Normele metodologice ... aprobate prin OMFP nr. nr. 1.792 din 24
decembrie 2002, publicat în M.O., partea I, nr. 37/23.01.2003. În acest scop
ordonatorul de credite va stabili prin norme proprii documentele, circuitul
acestora şi persoanele împuternicite să efectueze operaţiunile legate de
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale potrivit pct. 5 organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – din
actul normativ menţionat mai sus, cu termen de realizare: 21 august 2009,
măsură adusă la îndeplinire.
4.2.4. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la achiziţiile
publice, s-a constatat la 6 ordonatori de credite. In majoritatea cazurilor s-a
constatat săvârşirea unor contravenţii, care la data misiunilor de audit sau
acţiunilor de control, sancţionarea acestora era prescrisă. De asemenea, într-un
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caz s-a constatat existenţa unor indicii privind săvârşirea unor fapte cu
încălcarea legii penale.
Astfel, in legătura cu modul de încredinţare a lucrărilor de achiziţii
publice – pietruire drumuri comunale - de către Primăria Comunei Frăsinet, in
calitate de achizitor, către Societatea comerciala BIOTOP IMPEX SRL
Alexandria, în calitate de executant, auditorul public extern a constatat faptul că,
nu se poate prezenta documentaţia tehnica ce trebuia întocmită pentru atribuirea
contractului, iar redactarea documentelor din cadrul procedurii de achiziţie
publica s-a efectuat după finalizarea acesteia, cu antedatarea lor, respectiv
adresa nr. 726/28.04.2006 prin care se invită societatea comercială să participe
la procedura de achiziţie publică şi hotărârea comisiei de evaluare din data de
05.05.2006, cu privire la desemnarea ofertei câştigătoare, fac trimitere la
prevederile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006, acte normative publicate in
Monitorul oficial al României, după data de 15.05.2006.
In temeiul dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 94/1992, republicată şi a
prevederilor pct. 86, subpct. b2 din Regulament, precum şi a avizului favorabil
emis de Departamentul juridic din cadrul Curţii de Conturi a României
înregistrat sub nr. 30796/26.08.2009 am sesizat Parchetul de pe lângă
Judecătoria Alexandria cu privire la existenta unor indicii privind săvârşirea
unor fapte cu încălcarea legii penale, constatate în urma controlului efectuat la
Primăria Comunei Frăsinet. Până la data prezentului raport nu dispunem de
informaţii cu privire la soluţia adoptata de organul de cercetare penală.
4.3. Nereguli in organizarea si exercitarea controlului financiar
preventiv si a auditului public intern s-au constatat la 2 ordonatori de credite,
respectiv la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 Turnu Măgurele şi la Primăria
Comunei Crevenicu.
4.3.1. Neinstituirea sau necompletarea Registrului proiectelor de
operaţiuni prevăzute sa fie prezentate la viza CFP s-a constatat la Primăria
Comunei Crevenicu. Astfel, in exerciţiul bugetar al anului 2008 persoana
împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv asupra operaţiunilor
derulate de Primăria Crevenicu nu a completat Registrul operaţiunilor supuse
vizei de control financiar preventiv cu datele din documentele supuse vizei, cu
toate că a exercitat această viză pe documentele primite.
Nu s-au respectat prevederile lit. B, punctele nr.4.4 şi nr. 5.5 din
Normele Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv, aprobate prin OMFP nr.522/2003, care stipulează:
„Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se
înscriu în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar
preventiv, al cărui conţinut este redat în anexa nr. 3 la prezentele norme
metodologice.”
„După efectuarea controlului formal, persoanele desemnate să
exercite controlul financiar preventiv înregistrează documentele în Registrul
privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv şi
efectuează, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul
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operaţiunii din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al
încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.”
Nivelul erorii a fost estimat la suma de 2.203,65 mii lei, sumă care
reprezintă valoarea plăţilor efectuate şi înregistrate în evidenţa contabilă a
Primăriei comunei Crevenicu în anul 2008, operaţiuni care, deşi au fost vizate
din punct de vedere financiar preventiv, nu au fost înregistrate în Registrul
privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, aşa cum
stipulează prevederilor legale.
Prin Decizia nr. 28 din 20 octombrie 2009 s-a dispus înlăturarea
neregulilor constatate în activitatea financiar - contabilă controlată, de către
ordonatorul de credite care va dispune acele masuri menite sa asigure
completarea registrului operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv
potrivit Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv, aprobate prin OMFP nr. 522/2003, cu termen de realizare:
27 noiembrie 2009, măsură adusă la îndeplinire.
4.3.2. Neemiterea sau neactualizarea deciziilor privind organizarea si
exercitarea CFP s-a constatat la Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 4 Turnu Măgurele.
Abaterea a fost înlăturată în timpul misiunii de audit prin emiterea de către
ordonatorul de credite a Dispoziţiei nr. 212/27.04.2009.
V. Concluzii si recomandări
5.1. Concluzii
- Slaba preocupare a organelor fiscale ale unităţilor administrativ teritoriale în determinarea reala a bazei de impozitare generatoare de venituri
proprii pentru bugetele locale;
- Neutilizarea în suficientă măsură a procedurilor de încasare prin
executare silită a creanţelor cuvenite bugetelor locale;
- Înţelegerea şi interpretarea în sens prea larg, uneori eronat, a
prevederilor legale cu privire la efectuarea cheltuielilor din bugetele instituţiilor
finanţate din bugetele locale;
- Introducerea în contractele/acordurile colective de munca a unor
clauze, cu încălcarea prevederilor legale, care au generat efectuarea unor
cheltuieli foarte mari din bugetele locale si ale instituţiilor finanţate din acestea.
Exemplu: diverse sporuri: pentru dispozitiv, pentru condiţii nedorite, etc., sume
de bani pentru ţinută vestimentara, premii pentru diverse sărbători ( 8 martie,
Paste, Crăciun, prime de vacanta pentru personalul contractual, etc.);
- Efectuarea unor cheltuieli de reparaţii nejustificate (localuri de scoli
în care nu sunt organizate cursuri), pietruirea unor drumuri cu trafic foarte mic si
neutilizate frecvent de cetăţeni;
- Acceptarea la plata a unor lucrări neexecutate, bunuri nelivrate de
furnizori şi nerecepţionate, servicii neprestate;
- Sporirea nejustificată a ponderii cheltuielilor de personal în bugetele
locale ca urmare a preluării şi finanţării prin deschideri de credite bugetare, de
36

către autorităţile locale a unor activităţi (salubrizarea străzilor, parcuri si spatii
verzi, activitatea de ordine publica a politiei comunitare, etc.) care până nu
demult erau activităţi organizate în cadrul unor agenţi economici sau instituţii
autofinanţate si plătite din bugete ca bunuri si servicii;
- Exercitarea formală a controlului financiar preventiv, atât ca urmare
a slabei pregătiri profesionale a persoanelor împuternicite cât şi poziţiei modeste
în ierarhia personalului instituţiilor, a persoanelor împuternicite cu exercitarea
acestui tip de control;
- Exercitarea formala a misiunilor de audit financiar propriu atât ca
urmare a întocmirii unor programe de audit slabe şi pe activităţi secundare, de
către ordonatorii de credite ale bugetelor locale cat si ca urmare a faptului ca
nedispunând de personal calificat propriu, încredinţează misiunile de audit unor
terţe persoane fizice, fără pregătire de specialitate sau cu slabă pregătire in
domeniu.
- Imperfecţiuni legislative precum şi deruta creata in administraţiile
locale, de unele instanţe de judecata, care, prin hotărâri judecătoreşti (sentinţe,
decizii) au acordat drepturi, in special de personal, cu încălcarea vădită a
prevederilor legale.
5.2. Recomandări
5.2.1. Elaborarea şi aprobarea bugetului judeţului şi a bugetelor
locale:
- Efectuarea unor analize critice a execuţiei bugetului anului precedent
şi anului curent pentru evaluarea mai buna a posibilităţilor de constituire a
surselor de finanţare şi necesităţilor reale si prioritare de cheltuieli a bugetului ce
se fundamentează;
- Implicarea în mai mare măsură şi cu mai multă responsabilitate a
autorităţilor administraţiei publice locale în fundamentarea şi elaborarea
bugetelor locale şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate din aceste bugete. În
prezent aceasta activitate este desfăşurată în mare măsură de funcţionarii
autorităţilor executive.
5.2.2. Evaluarea şi realizarea veniturilor proprii ale bugetului
judeţului şi ale bugetelor locale:
- Definitivarea bazei de date privind contribuabilii la bugetele locale şi
introducerea acesteia pe tehnica de calcul pentru a facilita urmărirea, încasarea şi
executarea mai rapidă a creanţelor bugetare, inclusiv a majorărilor de întârziere,
propunere facilitată de existenţa sistemului electronic de transmitere a datelor în
judeţul Teleorman;
- Pe lângă identificarea tuturor surselor de venituri proprii ale
bugetelor locale, un accent deosebit va trebui pus pe inventarierea maselor
impozabile şi pe seama sporiri acţiunilor de verificare a sincerităţii declaraţiilor
de impunere depuse de contribuabili şi a corectitudinii materiei impozabile
cuprinse în matricole;
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- Creşterea răspunderii consiliilor locale în definitivarea organizării
compartimentelor de specialitate şi pregătirea personalului pentru asigurarea
încasării ritmice la buget a veniturilor;
- Aplicarea, în mai mare măsură a prevederilor legale cu privire la
executarea silită a creanţelor bugetare restante;
- Urmărirea evoluţiei agenţilor economici dizolvaţi şi radiaţi din
registrul comerţului în vederea înscrierii organului fiscal la masa credală pentru
recuperarea creanţelor bugetare;
- Analizarea periodică, eventual trimestrial, în şedinţele consiliului
local a modului şi stadiului încasării veniturilor bugetelor locale şi stabilirea de
măsuri concrete pentru îmbunătăţirea colectării veniturilor.
5.2.3. Programarea şi efectuarea cheltuielilor bugetare:
- Sporirea răspunderii compartimentelor de specialitate din cadrul
primăriilor în elaborarea anticipata a proiectelor, astfel încât prevederile
bugetare aprobate de consiliile locale să se bazeze numai de proiecte a căror
elaborare a fost finalizată;
- Sporirea contribuţiei comisiilor pe domenii de specialitate din
structura consiliilor locale la fundamentarea cheltuielilor ce se programează a fi
efectuate din bugetele locale;
- Creşterea rolului consiliilor locale în selectarea necesităţilor acute şi
a priorităţilor a căror finanţare trebuie asigurată pentru funcţionarea normală a
colectivităţilor locale;
- Întărirea disciplinei financiar-bugetare prin respectarea cu stricteţe a
prevederilor legale în domeniu în ceea ce priveşte utilizarea creditelor bugetare
alocate;
- Organizarea executării activităţilor de salubrizare a străzilor,
activităţilor de întreţinere a parcurilor si spatiilor verzi, activităţilor de
întreţinere a iluminatului public, etc. către agenţi economici specializaţi,
diminuând pe aceasta cale ponderea cheltuielilor de personal în total bugete
locale. În prezent aceste activităţi sunt organizate în cadrul unor primării ca
servicii sau direcţii cu finanţare, prin deschidere de credite bugetare, de la
bugetul local;
5.2.4. Administrarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale:
- Urmărirea în mai mare măsură a modului în care se derulează
contractele încheiate de unităţile administrativ-teritoriale prin înfiinţarea unui
registru special pentru înregistrarea contractelor încheiate. În prezent există
posibilitatea ca la control să nu fie prezentate toate contractele încheiate.
- Pentru a se asigura protejarea activelor unităţilor administrativteritoriale (a se vedea dispoziţiile art. 25, lit. „g” din Legea nr. 94/1992,
republicata, modificata si completata de Legea nr. 77/2002, care impun
verificarea modului in care sunt protejate activele unităţilor administrativteritoriale) este necesar să se acţioneze pentru întocmirea documentelor
cadastrale pentru clădirile şi terenurile aflate în proprietatea acestora şi
înregistrarea lor la registrul cadastral.
38

5.2.5. Controlul financiar preventiv propriu şi auditul public intern la
consiliile locale:
- Ridicarea nivelului de pregătire profesională de specialitate şi
creşterea răspunderii personalului împuternicit cu exercitarea controlului
financiar preventiv;
- Valorificarea mai rapidă a constatărilor structurilor de audit ce
funcţionează în instituţiile publice;
- În prezent sunt instituţii cu un volum mic de operaţiuni şi credite
bugetare, care au angajată o singura persoana de specialitate, respectiv contabil.
În condiţiile actuale este imposibil a se respecta prevederile cu privire la
separarea atribuţiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea, exercitarea
controlului financiar preventiv şi plata, astfel încât acestea să fie făcute de
persoane diferite. Propunerea este ca aceste instituţii să fie exceptate de la
obligativitatea separării în totalitate a atribuţiunilor specifice domeniului
menţionat mai sus;
5.2.6. Regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local:
- Sporirea contribuţiei consiliilor locale în cadrul atribuţiilor şi
competenţelor prevăzute de lege la întărirea disciplinei economico-financiare a
agenţilor economici subordonaţi;
- În contextul evoluţiei către privatizare a agenţilor economici furnizori
de utilităţi publice este necesară creşterea răspunderii consiliilor locale în ceea
ce priveşte conservarea şi dezvoltarea potenţialului economico-financiar al
acestora, acţiune ce va avea consecinţe pozitive în cuantificarea rapoartelor de
evaluare pentru sporirea valorii acţiunilor ce se vor vinde.
VI. Propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ
- Elaborarea de către Ministerul Administraţiei si Internelor împreună
cu Ministerul Finanţelor Publice a unei metodologii amănunţite privind
organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de elaborare a proiectelor bugetelor locale
prin care sa se asigure o fundamentare realistă a veniturilor şi o dimensionare
riguroasă a cheltuielilor;
- Instituirea printr-un ordin al Ministrului Finanţelor Publice a
obligativităţii inventarierii faptice, de către organele fiscale ale autorităţilor
administraţiei locale, a masei impozabile generate de aplicarea codului fiscal,
care să prevadă inclusiv sancţiuni în cazul neîndeplinirii acestei proceduri;
- Elaborarea unor reglementari care sa cuprindă standarde de cost
pentru lucrările de construcţii şi reparaţii, finanţate din bugetele locale, pe tipuri
de tehnologii, pe baza cărora să se determine valoarea maximă de la care poate
începe licitaţiile pentru încredinţarea executării lucrărilor si prestării serviciilor.
Actul normativ va trebui să cuprindă şi reglementarea ca încredinţarea executării
lucrărilor se va face participanţilor la licitaţii care admit executarea lucrărilor la
cel mai mic preţ, comparativ cu preţul maxim stabilit prin standardele de cost. În
acest fel se va eficientiza cheltuirea banilor publici;
39

- Introducerea obligativităţii ordonatorului principal de credite să
întocmească cont de execuţie pentru activitatea proprie, separat de contul de
execuţie centralizat al bugetul local care cuprinde şi execuţie bugetară a
bugetelor subordonate;
- Introducerea în darea de seamă contabilă încheiată la finele anului a
unei machete care să cuprindă creanţele bugetare neîncasate la finele exerciţiului
bugetar, grupate pe termene de plata, precum şi a accesoriilor (dobânzi,
penalizări) calculate în sarcina contribuabililor.
- Reglementarea printr-un act normativ a relaţiei dintre organele de
control ale Curţii de Conturi şi societăţile comerciale angajate de unităţile
administrativ - teritoriale pentru ţinerea evidenţei contabile a acestora.
- Elaborarea unei reglementări pentru organizarea politiei comunitare
ca instituţie publica autofinanţată astfel încât finanţarea activităţii de pază şi
ordine publica exercitată de poliţiile comunitare să fie efectuată în cadrul titlului
– bunuri si servicii, reducând şi pe aceasta cale ponderea cheltuielilor de
personal în totalul cheltuielilor bugetelor locale;
- Elaborarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor
instrucţiuni prin care să se nominalizeze, din cadrul statelor actuale de funcţii,
posturile, respectiv persoanele, care să aibă atribuţiuni de gestionare a bunurilor
din primării şi instituţiile subordonate. Prin emiterea unui asemenea
reglementari se aduc la îndeplinire dispoziţiile art. 41 din Legea nr. 22/1969
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau
instituţiilor publice care precizează că miniştrii şi conducătorii celorlalte organe
centrale vor emite, în termen de 60 zile de la data publicării prezentei legi,
instrucţiuni prin care vor stabili: funcţiile de gestionari; categoriile de
gestiune... plafoanele valorice şi condiţiile în care este obligatorie constituirea
de garanţii suplimentare; extinderea obligaţiei de a constitui garanţii şi asupra
altor categorii de angajaţi,...cuantumul garanţiilor şi al ratelor, precum şi alte
măsuri de executare a prezentei legi (Legea nr. 22/1969)..

40

