CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI JUDEŢUL VÂLCEA
RAPORT PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2009
la nivelul judeţului VÂLCEA
În conformitate cu prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii de Conturi a României, republicată în anul 2009, atribuţiile Curţii de Conturi în
teritoriu se exercită prin camerele de conturi judeţene, structuri teritoriale fără
personalitate juridică.
Activităţile de control/audit desfăşurate la nivelul Camerei de Conturi Vâlcea se
înscriu în viziunea departamentelor coordonatoare prin care se urmăreşte identificarea
deficienţelor în gestionarea fondurilor publice şi stabilirea măsurilor de înlăturare a acestora,
respectarea disciplinei financiar-fiscale, dezvoltarea unor sisteme de control şi audit intern
eficienţe şi de calitate, creşterea responsabilităţii manageriale în utilizarea şi administrarea
fondurilor publice.
I. Structura şi execuţia bugetului pe ansamblul judeţului pe anul 2009 (mii lei)
Nr.
crt.

Bugete

Venituri
(încasări)

Cheltuieli
(plăţi)

Excedent/
Deficit

1

Bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului
Bucureşti

731827

721743

10084

2

Bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii din bugetele locale

26420

25975

445

3

Bugetele instituţiilor publice finanţate integral
din venituri proprii

13325

12296

1029

4

Bugetele împrumuturilor externe şi interne

0

19141

-19141

5

Bugetele fondurilor externe nerambursabile

31251

51575

-20324

6

Veniturile si cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local

42629

68268

-25639

II.

Execuţia sintetică a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe anul 2009

Execuţia bugetelor locale în exerciţiul financiar al anului 2009 s-a desfăşurat având la
bază Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi Legea nr. 18/2009 a bugetului de stat. De altfel, cele două acte
normative au constituit pilonii principali în baza cărora autorităţile administraţiei publice
locale şi-au fundamentat şi aprobat bugetele de venituri şi cheltuieli.
Pe parcursul anului 2009 bugetele locale au fost modificate atât ca urmare a unor
acte normative privind rectificarea bugetului de stat, precum şi în baza unor iniţiative ale
consiliilor locale de majorare a cheltuielilor aferente acţiunilor legate de dezvoltarea
comunităţilor locale.
1. Veniturile bugetelor locale (mii lei)
Potrivit datelor centralizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea,
prevederile bugetare anuale definitive la venituri au însumat 824.234 mii lei iar încasările
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realizate au însumat 731.827 mii lei reprezentând 88,8 % din prevederi. În cifre absolute
nerealizările la partea de venituri au însumat 92.407 mii lei.
Prevederi
bugetare
anuale
definitive

Nr.
crt.

Categorii de venituri

1

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

128772

132259

91446

71,0

2

Cote defalcate din impozitul pe venit

196023

179212

179212

91,4

3

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

360095

355552

355552

98,7

4

Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete

121320

96117

96117

79,2

5

Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate

18024

9480

9480

52.6

824234

772620

731827

88,8

TOTAL VENITURI

Drepturi
constatate

% din
prevederi

Încasări

Dacă ne referim numai la veniturile proprii, gradul de colectare pe ansamblul
judeţului şi pe categorii de bugete în anul 2009, se prezintă astfel:
-mii leiCategorii bugete

Venituri proprii
Prevederi
definitive
1

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

bugetare

anuale

%
col.2/col.1

Încasări realizate
2

319.442
50.218
136.615
44.582
88.027

3
269.831
43.307
127.132
33.618
65.773

85
86
93
75
75

Diferenţele înregistrate între diferitele categorii de bugete precum şi între unităţi
administrativ-teritoriale se datorează atât modului în care autorităţile locale au înţeles să
acorde atenţia cuvenită acţiunii de fundamentare a prevederilor bugetare cât şi gradului de
preocupare manifestat de compartimentele de specialitate pentru stabilirea, urmărirea şi
încasarea veniturilor bugetelor locale.
Referitor la gradul de autofinanţare analiza comparativă între nivelul veniturilor proprii
realizate şi totalul cheltuielilor bugetelor locale scoate în evidenţă faptul că, cel mai mare
grad de autofinanţare se înregistrează la nivelul municipiilor ( 52 % ) în timp ce la polul opus
se situează Judeţul Vâlcea(buget propriu) cu 26 %.
Situaţia pe categorii de bugete a modului în care cheltuielile bugetare sunt acoperite
din veniturile proprii, se prezintă astfel:
Realizat 31.12.2009
Cheltuieli total

Venituri proprii

1

2

3

Grad
autofinanţare.
(%)
4

TOTAL BUGETE, din care:
Judeţul Vâlcea (buget propriu)
Municipii
Oraşe
Comune

721.743
165.951
242.846
82.247
230.699

269.830
43.307
127.132
3.318
65.773

37
26
52
41
29

Nr. crt.

Categorii de bugete

0
1
2
3
4
5

2

Grad
autofinanţare
anul 2008
(%)
5
33
26
53
35
21

Comparativ cu exerciţiul financiar al anului 2008 gradul de autofinanţare a înregistrat
o creştere pe total bugete de 4 puncte procentuale ( de la 33 % la 37 % ), iar în structură, la
nivelul bugetelor comunelor s-a înregistrat cea mai mare creştere de 8 % (de la 21% la 29%).
Deşi bugetele municipiilor continuă să aibă, ca şi în anii precedenţi, cel mai mare grad de
acoperire a cheltuielior din veniturile proprii realizate, totuşi, gradul de autofinanţare a
scăzut la 52 % în anul 2009 faţă de 53 % în anul precedent.
În ceea ce priveşte veniturile provenite din impozite şi taxe locale, se constată că şi în
anul 2009 unele încasări nu s-au apropiat de nivelul prevederilor anuale din bugetele locale,
la următoarele surse: “Impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare”, “Venituri din
valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice”, “Venituri din prestări servicii şi alte
activităţi” şi "Venituri din valorificarea unor bunuri", în special din cauza estimării eronate a
sumelor ce pot fi atrase şi implicit prevăzute ca venituri ale bugetelor locale, dar şi a
dificultăţilor şi deficienţelor care se întâlnesc la nivelul autorităţilor administraţiei publice
locale în legătură cu gestionarea activităţii compartimentelor de impozite şi taxe.
2. Cheltuielile bugetelor locale (mii lei)

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Prevederi
bugetare
anuale
definitive

Categorii de cheltuieli

Angajamente
bugetare

Plăţi
efectuate

% din
prevederi

95,6
83,9
90,0
88,3
86,6

87,7
95,1
78,6
95,9
70,6
87,6

Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Subvenţii
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile

366307
147362
16950
20986
16114
21440

364845
141155
16926
19948
14692
6716

350036
123585
15257
18535
13955
6359

Asistenţă socială
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Dobânzi
Operaţiuni financiare

75977
8438
141705
6617
2388
824234

74213
8412
131293
6569
1884
786653

66595
8028
111358
6349
1686
721743

TOTAL CHELTUIELI

29,7

Potrivit execuţiei bugetare anuale la partea de cheltuieli, rezultă că, la data de 31
decembrie 2009, s-au efectuat cheltuieli în sumă de 721.743 mii lei, care s-au încadrat în
prevederile anuale aprobate de 824.234 mii lei.
La încheierea exerciţiului financiar analizat, prevederile bugetare cuprinse în bugetele
locale la partea de cheltuieli au fost realizate în proporţie de 88 % .
La 31 decembrie 2009, plăţile efectuate de către bugetele locale sunt cu 12 % mai
mici decât creditele aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli, cele mai mici realizări
regăsindu-se la activităţile: ” Sănătate” (62%), Alte acţiuni economice” (63%), “Acţiuni
generale economice şi de muncă” (69% ). O bună execuţie a fost înregistrată la ”Învăţământ”
(95%), ” Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” (96%) şi ” Asigurări şi asistenţă
socială” (92%).
În aceste condiţii, execuţia bugetelor locale pe ansamblul Judeţului Vâlcea a
prezentat la data de 31 decembrie 2009 un excedent de 10.084 mii lei.
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Referitor la structura cheltuielilor, aşa cum este prezentată în diagrama de mai jos, se
observă că, la toate categoriile de bugete, cea mai mare pondere o deţin cheltuielile de
personal. Acestea în cazul municipiilor şi oraşelor au reprezentat în jur de 50 % din bugetul
pe anul 2009.
Structura cheltuielilor bugetelor locale pe titluri şi pe bugete
Alte cheltuieli

100%
Cheltuieli de capital

80%

Asistenţă
socială
Alte
transferuri
Transferuri între unităţi ale
administr. publice
Subvenţii

60%
40%
20%

Dobânzi

0%

Bunuri şi servicii

-20%
TOTAL

Județ

Municipii

Oraşe

Comune

Cheltuieli de personal

Referitor la domeniile în care fondurile au fost utilizate, aşa cum se observă şi din diagrama
de mai jos, ponderea este deţinută de învăţământ, cu excepţia bugetului propriu al Judeţului
Vâlcea unde dominante sunt cheltuielile de asigurări şi asistenţă socială.
Structura cheltuielilor bugetelor locale pe capitole de
Alte cheltuieli
cheltuieli
100%
Transporturi

90%
Combustibili şi energie

80%

Servicii şi dezvoltare
publică, locuinţe, mediu şi
ape
Asigurări şi asistenţă
socială

70%
60%
50%

Cultură, recreere şi religie

40%
Sănătate

30%
Învăţământ

20%

Apărare, ordine publică şi
sigurantă naţională

10%
0%
TOTAL

Județ MunicipiiOraşe Comune

4

Servicii
publice
generale

Fondurile alocate de la bugetul de stat, respectiv sumele defalcate din TVA pentru
învăţământ, creşe, pentru drumuri judeţene şi comunale şi echilibrarea bugetului local,
pentru dezvoltarea infrastructurii, continuă să fie sursa de bază în finanţarea cheltuielilor
bugetelor locale, cu o pondere în total venituri realizate de 49%. În acelaşi timp, activităţile
importante ca volum de fonduri implicat în finanţare, cum ar fi învăţământul preuniversitar
de stat, asistenţa socială, investiţiile în infrastructură, depind în continuare de fondurile
provenite de la bugetul de stat, bugetele locale neavând capacitatea susţinerii financiare a
acestor activităţi.
III. Prezentarea rezultatelor activităţii camerei de conturi desfăşurate la nivelul
judeţului
1. Informaţii relevante cu privire la rezultatele activităţii camerei de conturi

51
-

Audit
financiar
46
-

din care:
Acţiuni de
control
3
-

Audit de
performanţă
2
-

195

176

11

8

50
6
508

46
4

2
1

2
1

486

16

6

Total
1.Acţiuni desfăşurate la nivelul judeţului
2.Certificate de conformitate
3.Acte întocmite pentru acţiuni
finalizate
4.Decizii emise
5.Decizii contestate
5.Măsuri dispuse prin decizii

Aşa cum se observă din datele de
mai sus şi ilustrarea grafică alăturată,
acţiunile de audit financiar reprezintă 90%
din numărul
total de acţiuni de
control/audit programate a se efectua în
anul 2010 la nivelul autorităţilor
administraţiei publice locale.

4% 6%

Audit
financiar
Audit al
performantei
Control

90%

În urma desfășurării celor 46 de
misiuni de audit financiar nu a fost acor dat certificat de conformitate pentru nici unul din ordonatorii de credite ai bugetelor locale
verificaţi, fiind întocmite procese verbale de constatare în care au fost consemnate abateri
financiar-contabile generatoare sau nu de prejudicii sau venituri suplimentare. În cazul a
două unităţi administrativ teritoriale, Comuna Oteşani şi Oraşul Băbeni , conturile de
execuţie au fost restituite pentru completare şi refacere în conformitate cu prevederile
art.32, alin.(3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.
A fost întocmit un număr de 51 procese verbale de constatare , 45 de rapoarte de
audit și 2 rapoarte de control la care se adaugă celelalte acte întocmite în etapele de
desfășurare și valorificare a acţiunilor/misiunilor de control/audit. Aferent celor 50 de decizii
emise de directorul Camerei de Conturi Vâlcea a fost dispus un număr de 508 măsuri privind
încasarea unor venituri suplimentare, recuperarea prejudiciilor și/sau înlăturarea neregulilor
finananciar contabile constatate. Au fost estimate venituri suplimentare în sumă de 4.207
mii lei, prejudicii în sumă de 3.432 mii lei și au fost consemnate alte abateri finaciar contabile
în sumă de 1.083.144 lei care nu s-au concretizat în venituri suplimentare sau prejudicii însă
au denaturat realitatea și exactitatea situaţiilor financiare raportate.
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2. Categoriile de entităţi verificate la nivelul judeţului
În anul 2010, Camera de Conturi Judeţul Vâlcea a avut în aria de competenţă un
număr de 162 entităţi de interes local din care, potrivit programului de activitate, a fost
cuprins efectiv în acţiuni/misiuni de control/audit un număr de 47 de entităţi, respectiv 29%
din total. Situaţia comparativă privind entităţile existente și a celor cuprinse în
acţiuni/misiuni de control/audit se prezintă astfel:
Nr.
crt.

Categorii de entităţi verificate

Entităţi
existente

Entităţi
verificate

%

1

Ordonatori de credite la nivelul judeţului,
din care:

151

47

31

1.1

ordonatori principali de credite, din care:

90

38

42

- Consilii judeţene
- Primării municipale
- Primării orăşeneşti
- Primării comunale
ordonatori secundari de credite
ordonatori terţiari de credite
Regii autonome de interes local
Societăţi comerciale de interes local
TOTAL GENERAL

1
2
9
78
1
60
1
10
162

1
2
4
31
8
1
47

100
100
44
40
0
13
0
10
29

1.2
1.3
2
3

IV. Principalele constatări rezultate din acţiunile de audit/control desfăşurate la nivelul
judeţului
1.Structura şi valoarea abaterilor constatate (mii lei)
Nr.
crt.

Categorii

1

Venituri suplimentare

2

Prejudicii estimate

3

Estimări
abateri

Accesorii

Total
abateri

Sume
încasate/ % de recuperare din estimări
recuperate

3.724

483

4.207

111

3
9

3.338

94

3.432

320

Abateri financiar-contabile

1.083.144

-

1.083.144

-

-

Total sume

1.090.206

577

1.090.783

431

x

2. Valoarea abaterilor constatate la nivelul entităţilor verificate
mii lei
Venituri
suplimentare

Entităţi verificate

Prejudicii

UATC AMĂRĂŞTI

25

10

UATC BERISLĂVEŞTI
UATC BUNEŞTI
UATC CERNIŞOARA
UATC COSTEŞTI
UATC DICULEŞTI
UATC DRĂGOEŞTI
UATC FĂUREŞTI
UATC FRÂNCEŞTI

21
10
6
2
24
-

102
5
5
74
114
90
27
-

6

Abateri financiar
contabile

7.767
15.684
54
13
8.343
9.850

UATC IONEŞTI
UATC LĂCUSTENI
UATC LĂPUŞATA
UATC LIVEZI
UATC LUNGEŞTI
UATC MALAIA
UATC MĂDULARI
UATC MĂLDĂREŞTI
UATC MIHĂEŞTI
UATC MILCOIU
UATC NICOLAE BĂLCESCU

4
5
1
2
46
7
6
146

3
33
61
2
14
4
239
1

1.025
6.297
9
2
589
317
497.117
70
4
86.873

UATC OTEŞANI
UATC ORLEȘTI
UATC PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI
UATC POPEŞTI
UATC PRUNDENI
UATC RACOVIŢA
UATC ROEŞTI
UATC ROŞIILE
UATC SĂLĂTRUCEL
UATC VOICEȘTI
UATC ZATRENI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
TEATRUL MUNICIPAL ARIEL RM. VÂLCEA
RÂMNICU
VÂLCEA
GRUP ȘCOLAR
''PETRACHE POENARU'' BALCESTI

9
123
20
7
28
3
2
22
43
2
6

72
1
10
6
9
15
16
32
2
1.736
1
8

30.736
215
112
150
6.116
90
278.504
9.182
-

CLUB SPORTIV MUNICIPAL RM VALCEA

104

8

100

-

166

-

77
956
11
677
1.683
74
55

51
141
8
94
237
31
-

50
95
63.870
25.538
12.161
6.519
13.863
1.829

4.207

3.432

1.083.144

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
VÂLCEA
GRĂDINIŢA NR. 2 DRĂGĂŞANI
LICEUL TEORETIC BĂILE GOVORA
UATO BREZOI
UATO CĂLIMĂNEŞTI
UATO BĂILE GOVORA
UATM DRĂGĂŞANI
UATM RÂMNICU VÂLCEA
UATJ VÂLCEA
SC CET GOVORA SA
Total

3. Abateri generatoare de venituri suplimentare
În acţiunile/misiunile de control/audit desfăşurate potrivit programului de activitate
pe anul 2010, au fost consemnate abateri financiar contabile care au dus la identificarea
unor venituri suplimentare în sumă totală estimată de 4.207 mii lei. Deficienţele care au dus
la identificarea acestora pot fi grupate astfel :
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Nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea în cuantumul şi la termenele
prevăzute de lege a unor venituri

Alte abateri privind nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea în cuantumul şi
la termenele prevăzute de lege a unor venituri au fost constatate la un număr de 30 de
ordonatori de credite, veniturile suplimentare estimate fiind de 3.230 mii lei.
o La Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea urmare
analizei documentelor privind concesiunea obiectivului ”Baie comunală”, comparativ cu
cele privind declararea în vederea impozitării precum şi din verificarea modului de
percepere şi de plată a impozitului pe clădirile concesionate, echipa de audit a estimat un
impozit suplimentar în sumă de 17 mii lei la care se adugă dobânzi şi penalităţi în sumă de
28 mii lei. Deasemenea , pentru acelaşi obiectiv s-a mai constatat că în fapt parcarea în
suprafaţă de 256 mp şi căile de acces (546 mp) care trebuiau să rămână în domeniul
public şi de utilitate publică sunt folosite exclusiv şi în mod gratuit de concesionar – SC
OLTCARN SA . În acest caz valoarea estimată a concesiunii parcării şi căilor de acces, dacă
s-ar fi realizat concesiunea, este de 344.860 euro (1.448.412lei) pe toată durata
concesiunii, conform H.C.L. Râmnicu Vâlcea nr. 90/26.06.2003, respectiv 430
euro/mp/durata concesiunii.
o Veniturile suplimentare identificate cu ocazia auditului financiar efectuat la
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Drăgăşani totalizează la această categorie de
abateri suma estimată de 673 mii lei. Din acestea, suma estimată de 607 mii lei
reprezintă redevenţa datorată de Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
neînregistrată în contabilitatea instituţiei şi neurmărită în vederea încasării pentru un
teren concesionat în suprafaţă de 4 200 mp.
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Nicolae Bălcescu, pentru totalul
creanţelor neîncasate la finele anului 2009, entitatea auditată nu a calculat şi nu a
înregistrat în evidenţa contabilă contravaloarea majorărilor şi a penalităţilor de întârziere
în sumă estimată de 145 mii lei şi nu a luat măsurile prevăzute de lege pentru executarea
silită a contribuabililor răuplatnici.
o La Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Brezoi în urma verificării
Registrului de evidenţă a taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea de
activităţi de alimentaţie publică s-a constatat că un număr total de 22 agenţi economici
nu şi-au achitat aceasta taxă sau au plătit-o parţial, veniturile suplimentare identificate în
acest caz fiind de 28 mii lei. La aceeaşi entitate au mai fost stabilite şi alte sume
suplimentare pentru impozite şi taxe datorate bugetului local care împreună însumează
valoarea estimată de 49 mii lei.
o La Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zătreni cu ocazia auditului
fianciar efectuat au fost identificate venituri suplimentare în sumă totală de 43 mii lei ca
urmare a calculului eronat şi neregularizării taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de
construire (10 mii lei) precum şi nedeclarării de către persoane juridice şi fizice a clădirilor
impozabile (33 mii lei);
o La Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Prundeni s-a constatat că
impozite şi taxe în sumă de 28 mii lei aveau la data efectuării auditului dreptul de
încasare de la contribuabili prescris, sumele urmând a fi recuperate de la persoanele cu
responsabilităţi în domeniu;
o La Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Făureşti s-au estimat impozite
şi taxe suplimentare în sumă de 22 mii lei reprezentând impozit pe teren de la persoane
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juridice, taxe mijloace transport şi impozit pe teren de la persoane fizice. Astfel pentru
terenurile aparţinând contribuabililor care nu au domiciliul pe raza localităţii entitatea nu
a calculat, înregistrat şi încasat impozitul aferent în sumă de 8 mii lei.
o La Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Amărăşti s-au estimat, urmare a
deficienţelor de înregistrare, urmărire şi încasare a veniturilor din chirii, taxe de firmă şi
majorările aferente, venituri suplimentare în sumă de 22 mii lei.
Alte unităţi administrativ teritoriale la care au fost identificate venituri
suplimentare datorate bugetelor locale sunt comunele Orlești( 123 mii lei), Măldărești (46
mii lei), Sălătrucel (22 mii lei), Păuşeşti-Măglaşi (18 mii lei), Berislăvești(17 mii lei),
Oteșani,Cernişoara, Popeşti, Roeşti, Mihăeşti ş.a.


Neîndeplinirea obligaţiilor financiare către bugete publice

 Neîndeplinirea obligaţiilor către bugetele publice s-a constatat la un număr de
15 ordonatori de credite , veniturile suplimentare estimate fiind de 131 mii lei şi
reprezintă impozit pe veniturile din salarii şi alte contribuţii datorate bugetelor fondurilor
speciale.
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Călimăneşti s-a constatat
că entitatea este membru fondator majoritar (70%) la Clubul Sportiv ”Cozia 2009
Călimăneşti” înfiinţat prin hotărîre de consiliu local. În anul 2009 , din taxa specială
instituită la nivel local pentru susţinerea culturii şi sportului şi din sponsorizări au fost
acordate membrilor echipei de fotbal indemnizaţii lunare fără a fi însă impozitate.
Nivelul estimat al impozitului datorat bugetului de stat a fost estimat la suma de 16 mii
lei la care se adugă dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de 7 mii lei;
o
La SC CET GOVORA SA au fost identificate venituri suplimentare în
sumă de 55 mii lei ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor financiare către bugetele
publice, respectiv , 34 mii lei impozit pe venit (neimpozitare tichete cadou) şi 22 mii lei
impozit pe profit suplimentar ca urmare a majorării nejustificate a cheltuielilor de
exploatare cu valoarea unor lucrări ce constituiau în fapt investiţii.
Alte constatări privind neîndeplinirea obligaţiilor către bugetele publice au mai
fost consemnate la unităţile administrativ teritoriale : Lăpuşata, Racoviţa, PăuşeştiMăglaşi, Făureşti,Costești, Cernişoara ș.a.
o
Constatări privind legalitatea, realitatea și exactitatea evidenţelor contabile
precum și alte nereguli financiar contabile pentru care se emit decizii au determinat
estimarea unor venituri suplimentare în sumă totală de 855 mii lei. În acest sens
exemplificăm Clubul Sportiv Municipal Rm. Vâlcea , unde echipa de audit a constatat că
entitatea a încasat necuvenit taxe pentru accesul candidaţilor în sala de susţinere a probei
teoretice pentru obţinerea permisului auto. Accesul candidaţilor în spaţiile cu această
destinaţie a fost reglementat prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor, fiind
gratuit. Suma estimată în acest caz a fost de 104 mii lei.
4.Abateri generatoare de prejudicii
Urmare acţiuniulor/misiunilor de control/audit efectuate au fosrst estimate prejudicii
în sumă totală de 3.432 mii lei .
Principalele abateri de la legalitate şi regularitate care au determinat producerea
acestora pot fi grupate astfel:

9


Nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea cheltuielilor

Cheltuieli neprevăzute de legislaţia în vigoare au fost constatate la un
număr de 20 ordonatori de credite ai bugetelor locale, prejudiciile estimate însumând 2.392
mii lei . În acest sens exemplificăm :
o
la Administraţia Domeniului Public Rm. Vâlcea, pe parcursul
exerciţiului financiar al anului 2009 s-au acordat salariaţilor ( personalului contractual), sume
reprezentând ,,drepturi speciale pentru refacerea capacităţii de muncă,, în cuantum de 300
lei lunar, care au fost plătite în baza clauzelor Contractului colectiv de muncă , clauze care
exced prevederilor legale. Prejudiciul estimat în acest caz este de 1.696 mii lei;
o
la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea s-a estimat un
prejudiciu total în sumă de 161 mii lei reprezentând sume acordate pentru “menţinere
sănătate”, vestimentaţie , plata studiilor de masterat pentru personalul instituţiei, spor
pentru exercitarea controlului financiar preventiv peste procentul legal stabilit de 25%;
o
Un alt exemplu îl constituie Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Diculeşti unde prejudiciul estimat ca urmare a efectuării unor plăţi pentru drepturi de
personal neprevăzute de legislaţia în vigoare a însumat 108 mii lei şi a constat în sume
acordate pentru „sănătate” şi „vestimentaţie” ( inclusiv aleşilor locali), prime de vacanţă ,
premiu anual, tichete cadou şi spor pentru condiţii vătămătoare (radiaţii) acordate
persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.
o
Urmare misiunii de audit efectuată la Unitatea Administrativ
Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea s-a constatat efectuarea unor plăţi care nu privesc
activitatea entităţii auditate în suma totală de 105 mii lei, din care 85 mii lei reprezentând
consum de gaze şi 20 mii lei consum de apă pentru Complexul Sportiv 1Mai- Stadionul Zăvoi.
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Drăgăşani s-a
constatat acordarea de prime şi sporuri cu încălcarea prevederilor locale inclusiv aleşilor
locali. Prejudiciul estimat în acest caz este de 84 mii lei.
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Costești au fost
efectuate fără temei legal cheltuieli în sumă estimată de 74.100 lei reprezentând drepturi
salariale în sumă brută câstigate în instanţă de salariaţii instituţiei, nerespectându-se astfel
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 care interzicea efectuarea unor
plăţii cu această destinaţie în exerciţiul financiar al anului 2009.
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Livezi în anul 2009
entitatea auditată a acordat funcţionarilor publici şi personalului contractual sume
reprezentând ,,drepturi speciale pentru refacerea capacităţii de muncă” în cuantum de 400
lei lunar, prejudiciul estimat în acest caz fiind de 59 mii lei.
Efectuarea de cheltuieli neprevăzute de legislaţia în vigoare s-a mai constatat la
Comunele Voiceşti ( 17 mii lei), Berislăvești (11 mii lei), Popeşti (10 mii lei), Făureşti (9 mii
lei), Roeşti (6 mii lei), Cernişoara (5mii lei), Racoviţa şi Lăpuşata.

Plăţi fără documente justificative au fost constatate la un număr de 12
ordonatori de credite, prejudiciile estimate fiind de 321 mii lei.
o
Un caz deosebit s-a constatat cu ocazia auditului financiar efectuat la
Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Călimăneşti. Verificările efectuate au scos în
evidenţă faptul că în mod repetat au fost utilizate CEC-uri de ridicare de numerar pentru
sume mai mari decât cele cuprinse în documentele justificative care au stat la baza întocmirii
acestora (ştate de plată, ordine de deplasare etc.). Având în vedere indiciile că faptele
săvârşite cu încălcarea legii penale au avut continuitate, controlul a fost extins şi asupra
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exerciţiului bugetar al anului 2010, constatându-se că fenomenul menţionat anterior a
continuat în formă repetată sau chiar s-a amplificat. A fost estimat un prejudiciu în sumă de
112 mii lei. Răspunderea a fost stabilită în seama a 6 persoane cu atribuţiuni de casier şi de
întocmire a documentelor financiar-contabile precum şi în seama şefului serviciului
economic şi directorului direcţiei economice din cadrul instituţiei. Dosarul a fost înaintat
organelor de cercetare penală;
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea cu
ocazia auditului performanţei modului de alocare şi utilizare a fondurilor publice pentru
acţiuni cu caracter social-cultural, festiv şi sportiv s-a constatat că, în situaţiile de lucrări, a
fost majorată nejustificat suprafaţa pe care s-a montat euroflex-cauciuc de protecţie pentru
terenurile de joacă, cu 97,45 mp. A fost estimat un prejudiciu în sumă de 27 mii lei;
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Roşiile s-a constatat
efectuarea de plăţi fără documente justificative în sumă de 15 mii lei, din care 9 mii lei au
fost efectuate pentru iluminatul stradal peste valoarea facturilor emise de furnizorul de
energie;
Plăţi fără documente justificative au mai fost constatate la unităţile
administrativ teritoriale Voicești, Făurești, Mădulari Oteșani, Berislăvești şi Buneşti, la Clubul
Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea şi Grupul Şcolar ”Petrache Poenaru” Bălceşti.
 Plăţi peste avansurile legale nerecuperate din achiziţionări de bunuri sau
prestări de servicii au fost constatate la un număr de 3 ordonatori de credite, prejudiciile
estimate fiind de 43 mii lei, astfel:
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oteşani avansul acordat
în anul 2009 pentru lucrări de pietruire şi asfaltare drumuri nu s-a concretizat în lucrări
executate pană la încheierea exerciţiului bugetar decât parţial, suma de 154 mii lei
rămânând nejustificată. Justificarea avansului s-a efectuat abia în luna iunie 2010 drept
pentru care au fost calculate dobânzi ce totalizează 28 mii lei, pe perioada cât constructorul
a beneficiat nejustificat de sumă;
o
În baza contractului de execuţie lucrări pentru obiectivul ”Dezvoltarea
infrastructurii sportive a comunei Malaia, judeţul Vâlcea, prin construirea unui stadion
comunal” instituţia a acordat constructorului în luna iunie 2009 suma de 25 mii lei ca avans
iniţial, care nu a fost justificat prin lucrări executate până la încheierea exerciţiului financiar.
Justificarea avansului s-a efectuat în luna aprilie a anului următor şi numai pentru suma de
19 mii lei. Prejudiciul estimat a fost de 14 mii lei compus din suma rămasă de recuperat
aferentă avansului nejustificat ( 6 mii lei ), la care se adugă dobânzi calculate pe perioada cat
sumele au stat la dispoziţia constructorului fără justificare legală, în sumă de 8 mii lei.
Alt caz privind efectuarea de plăţi care la încheirea exerciţiului bugetar nu
s-au concretizat în bunuri achiziţionate, lucrări executate sau servicii prestate s-a constatat la
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lăpuşata.
 Plăţi peste normele cotele sau baremurile legale au fost constatate la un
număr de 8 ordonatori de credite, prejudiciile estimate fiind de 72 mii lei.
o
Astfel la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oteșani au fost
acceptate la plată situaţii de lucrări în care contribuţiile la bugetele publice erau peste nivelul
celor aflate în vigoare la data efectuării acestora sau conţineau elemente de cheltuilei
nereglementate de legislaţia în vigoare.
o
Ca urmare a calculului eronat pentru acordarea salariului de merit ,
premiilor anuale şi concediilor de odihnă, la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Lăpuşata a fost estimat un prejudiciu total de 28 mii lei.
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Plăţi peste normele, cotele sau baremurile legale au mai fost consemnate în
actele de audit financiar întocmite la comunele Făureşti, Roeşti şi Buneşti precum şi la
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea.

Alte cheltuieli nelegale au fost constatate la un număr de 23 ordonatori de
credite, prejudiciile estimate fiind de 604 mii lei.
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Măldărești, din analiza
plăţilor efectuate în anul 2009 pentru utilajele și echipamentele achiziţionate pe bază de
facturi și procese verbale de lăsare în custodia executantului(lucrări de investiţii la Școala cu
clasele I-VIII), s-a estimat un prejudiciu în sumă de 233 mii lei. În fapt constructotul a utilizat
pentru poziţia din deviz ,,achiziţie echipamente sistem termic,, valori ale utilajelor cu mult
mai mari decât preţul de achiziţie al acestora, respectiv o creștere de 140%.
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost
estimat un prejudiciu în sumă totală de 96 mii lei ca urmare a acceptării la plată a unor
situaţii de lucrări conţinând date eronate (materiale ce nu se regăsesc puse în operă, greşeli
de adiţie) sau plăţi nedatorate reprezentând comisioane către Casa Socială a Constructorului
şi Inspectoratul de Stat în Construcţii;
o
Nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea cheltuielilor s-a
constatat în legătură cu acceptarea la plată şi decontarea contravalorii unor lucrări de
reabilitare şcoli şi reparaţii curente de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna
Drăgoeşti. Echipa de control a constatat, pe bază de măsurători efectuate de către o comisie
numită de ordonatorul principal de credite, că anumite cantităţi de materiale şi de lucrări
recepţionate şi acceptate la plată sunt mai mari decât cele efectiv executate şi puse în
operă. Prejudiciul total în acest caz a fost estimat la suma de 89 mii lei (din care 11 mii lei
dobânzi).
o
Cu ocazia auditului financiar efectuat la Administraţia Domeniului
Public Rm. Vâlcea s-a estimat un prejudiciu de 41 mii lei din care :
- 31 mii lei ca urmare a decontării eronate a unor lucrări peste valoarea
devizului ofertă. Echipa de audit a constatat că acestea nu reprezentau lucrări suplimentare
fiind vorba doar de o schimbare de soluţie constructivă ;
- 10 mii lei ca urmare a decontării unor sume fără contraprestaţie (sume
acordate ca recompense persoanelor care au predat câini la adăpostul înfiinţat în acest sens,
fără ca din documentele analizate să rezulte că aceste operaţiuni au fost în toate cazurile
realizate efectiv);
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Brezoi au fost identificate
abateri privind nerespectarea prevederilor legale în efectuarea cheltuielilor în sumă estimată
de 51 mii lei din care 24 mii lei aferente unor lucrări de infrastructură (cantităţi de lucrări,
preţuri unitare şi manoperă majorate nejustificat) şi 27 mii lei cheltuieli de personal.
Referitor la prejudiciul estimat în sumă de 27 mii lei menţionăm că este vorba de faptul că, la
nivelul entităţii auditate conducerea acesteia nu a aplicat măsuri de reducere a cheltuielilor
de personal prevăzute de Legea 329 /5.11.2009, respectiv reducerea în perioada noiembrie
– decembrie 2009, a cheltuielior de personal , în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia
din masurile prevazute la art. 10 din lege;
o
Cu ocazia auditului efectuat la nivelul Judeţului Vâlcea (buget propriu)
s-a estimat un prejudiciu de 25 mii lei aferent reparaţiilor executate la drumurile judeţene ca
urmare a majorării valorii situaţiilor de lucrări prin introducerea unor sporuri de procurare
materiale nejustificate;
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Alte cheltuieli efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale de natura celor
exemplificate mai sus s-au mai constatat la comunele Făureşti (9 mii lei), Amărăști (7 mii lei),
Voiceşti (7 mii lei), Grupul Şcolar ”Petrache Poenaru” Bălceşti (7 mii lei), Diculeşti , Buneşti,
Lăpuşata, Racoviţa, Roeşti,Berislăvești , Oteșani, Teatrul Municipal Ariel Rm.Vâlcea, Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea.
5.Abateri financiar-contabile care nu au determinat producerea de prejudicii
Abateri de la legalitate şi regularitate care nu au determinat producerea de prejudicii
dar au avut impact asupra realităţii şi acurateţei situaţiilor financiare au fost constatate la
toţi ordonatorii de credite ai bugetelor locale la care au fost efectuate misiuni de audit
financiar.
Deficienţele întâlnite pot fi grupate astfel:

Constatări privind legalitatea, realitatea și exactitatea evidenţelor contabile
şi a bilanţurilor contabile au fost evidenţiate cu ocazia misiunilor de audit la toate entităţile
supuse auditului financiar şi se referă la :

Neînregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de intrare sau ieşire a unor
bunuri din patrimoniu constituie o abatere cu o frecvenţă ridicată fiind întâlnită la 13
ordonatori de credite, valorile neînregistrate însumând 14.552 mii lei, din care exemplificăm:
o
Deficienţe privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de
intrare/ieşire a bunurilor patrimoniale constatate la nivelul Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiului Drăgăşani au fost estimate la suma de 12.161 mii lei reprezentând în principal
mijloace fixe şi investiţii în curs neînregistrate în contabilitate;
o
Situaţii similare au fost constatate la Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Ioneşti, unde nu au fost evidenţiate în contabilitate investiţii în curs în sumă de 686
mii lei şi nici modernizări şi reabilitări efectuate în anul 2009 în sumă de 305 mii lei, precum
şi la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mădulari unde nu a fost evidenţiată suma de
290 mii lei ( 190 mii lei active fixe corporale şi 100 mii lei active fixe în curs de execuţie).
o cu ocazia auditului performanţei efectuat la Municipiul Râmnicu Vâlcea s-a constatat
că un teren de sport pe care se efectuaseră amenajări în valoare de 311 mii lei nu era
înregistrat în contabilitate.
Alte entităţi la care abaterea a fost întâlnită sunt comunele Malaia (214 mii lei),
Păuşeşti Măglaşi (214 mii lei), Prundeni (150 mii lei), Popeşti, Oraşul Băbeni, Grădiniţa nr.2
Drăgăşani ş.a.

Efectuarea de înregistrări contabile eronate și denaturarea veniturilor și
cheltuielilor s-a constatat la 8 ordonatori de credite (unităţile administrativ teritoriale
Malaia, Ioneşti, Făureşti, Buneşti, Băile Govora, Băbeni și Grupul Şcolar ”Petrache
Poenaru”Bălcești) unde sumele înregistrate eronat au totalizat 680 mii lei şi au reprezentat
investiţii finalizate înregistrate la investiţii în curs, înregistrări duble , reîntregiri ale
cheltuielilor bugetului local cu sume ce reprezentau venituri ale activităţilor autofinanţate.
La SC CET GOVORA SA nu a fost evidenţiată în contabilitate obligaţia de plată
reprezentând redevenţă pentru bunurile concesionate de către autorităţile locale în sumă de
1.700 mii lei .

Efectuarea de înregistrări în contabilitate pe baza unor documente justificative
întocmite fără respectarea în totalitate a prevederilor legale
s-a întâlnit ca abatere la
comunele Roşiile, Livezi, Buneşti şi Voiceşti;
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Neconcordanţe între datele din contabilitate şi posturile din bilanţul contabil
au fost constatate la 9 ordonatori de credite dintre care exemplificăm comunele Racoviţa şi
Buneşti. Astfel la Unitatea Administrativ Teritorială comuna Racoviţa nu au fost evidenţiate
în bilanţul contabil întocmit la 31.12.2009 investiţiile în curs care totalizau suma de 2.685 mii
lei iar în cazul Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Buneşti soldurile conturilor de
mijloace fixe, furnizori şi creditori din bilanţ erau mai mari decât evidenţele contabile cu
suma totală de 342 mii lei;

Neîntocmirea şi/sau necompletarea registrelor contabile conform prevederilor
legale a fost o abatere consemnată la 12 ordonatori de credite şi se referă în principal la
necompletarea registrul inventar ca document contabil obligatoriu. În cazul UATC Oteșani
necompletarea registrelor contabile conform prevederilor legale se circumscrie faptului că la
nivelul entităţii auditate nu s-a implementat și nu s-a ţinut contabilitatea în partidă dublă.

Alte constatari privind legalitatea, realitatea şi exactitatea evidenţelor
contabile şi a bilanţului contabil în afara celor enumerate mai sus s-au întâlnit la 26
ordonatori de credite şi au fost în principal reprezentate de :
o
necalcularea şi neînregistrarea amortizării pentru activele fixe corporale şi
necorporale, care se supun amortizării, aflate în patrimoniu;
o
neînregistrarea în evidenţa contabilă a modificărilor intervenite în
componenţa imobilizărilor aparţinând domeniului public și privat al unităţilor administrativ
teritoriale
o
lipsa unor evidenţe analitice;
o
neutilizarea unor conturi contabile deşi operaţiunile prin specificul acestora
impuneau folosirea acestora ;
o
evidenţierea necorespunzătoare a operaţiunilor legate de veniturile bugetului
local şi de evoluţia domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

Calitatea conturilor de executie bugetară

Neînscrierea în conturile de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor realizate în
concordanţă cu datele contabilităţii, bilanţului contabil şi trezoreriei s-a constatat la
comunele Buneşti şi Voiceşti precum şi la Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Băbeni.
Astfel la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Buneşti formularul de raportare nu avea
înscrise sume în coloana ”Angajamente legale de plată” deşi în realitate valoarea acestora
era de 155 mii lei;

Neîntocmirea conturilor de execuţie bugetară în structura prevazută de lege sa constatat la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Prundeni , formularul de raportare
neavând evidenţiate cheltuielile efective iar la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Milcoiu contul de execuţie nu a fost supus aprobării Consiliului Local însoţit de toate anexele
prevăzute de legislaţia în vigoare.

Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi gestionarea
patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale

Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin nerespectarea în totalitate
a prevederilor legale , s-a constatat la un număr de 27 ordonatori de credite, respectiv 57 %
din entităţile controlate/auditate, principala deficienţă fiind necuprinderea în operaţiunea
de inventariere a întregului patrimoniu. În acest sens exemplificăm:
o
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oteşani – neinventarierea
domeniului public cu o valoare de 14.960 mii lei;
o
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Buneşti – neinventarierea
investiţiilor în curs de execuţie cu o valoare de 12.732 mii lei.
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Alte exemple de entităţi la care s-au constatat bunuri patrimoniale neinventariate au
fost unităţile administrativ teritoriale Lăcusteni (4.785 mii lei), Făureşti (4.173 mii lei),
Racoviţa (3.371 mii lei), Călimăneşti (838 mii lei), Frâncești (739 mii lei), ş.a.

Neefectuarea reevaluării patrimoniului dispusă prin acte normative sau
reevaluarea patrimoniului fără respectarea prevederilor legale sunt abateri constatate la un
număr de 27 ordonatori de credite (oraşele Călimăneşti şi Govora, municipiile Drăgăşani şi
Râmnicu Vâlcea, comunele :Făureşti, Buneşti, Cernişoara, Mihăeşti, Mădulari, Livezi ş.a).
Astfel în cazul unităţilor administrativ teritoriale Călimăneşti şi Băile Govora nu s-au
reevaluat construcţii şi terenuri în valoare de 43.413 mii lei şi respectiv 25.289 mii lei.

Alte abateri privind încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea
şi gestionarea patrimoniului public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale au
mai fost constatate la un număr de 13 ordonatori de credite

Nerespectarea
prevederilor
legale
privind
angajarea,lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor s-a constatat la 5 entităţi auditate. La unităţile
administrativ teritoriale Buneşti, Făureşti, Voiceşti şi Oteşani ordonatorii de credite nu au
emis decizia cu privire la nominalizarea persoanelor cu atribuţii privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea, plata cheltuielilor şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare iar la comuna Milcoiu nu se întocmeau, în toate cazurile, note de fundamentare
pentru angajarea cheltuielilor.

Abateri privind nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea în cuantumul şi la
termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare care nu au dus la identificarea de
venituri suplimentare au fost constatate la unităţile administrativ teritoriale Buneşti, Livezi,
Malaia, Popeşti, Zătreni , Voiceşti şi Băile Govora.
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Băile Govora s-a constatat că în
mod eronat au fost stabilite majorări de întîrziere, în sumă de 79.146 lei , pentru debitele cu
care instituţia s-a înscris la masa credală în cazul SC RARORA SRL Berbeşti, societate intrată
în procedura de faliment;
o
În cazul Comunei Popeşti nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă, în
conturi analitice de debitori, amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice care au
domiciliul pe raza comunei , în sumă de 51 mii lei;
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Malaia s-au constatat creanţe
ale bugetului local în sumă de 97 mii lei pentru care procedurile de executare silită au fost
doar începute fără însă a se mai continua cu etapele următoare prevăzute de Codul de
procedură fiscală.

Nerespectarea reglementarilor legale referitoare la achiziţiile publice a fost
constatată la 9 ordonatori de credite şi se referă la:

Nerespectarea regulilor de estimare a valorii contractelor şi de selectare a
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie s-a întâlnit în 3 cazuri, la comunele
Buneşti, Voiceşti şi Municipiul Râmnicu Vâlcea.
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Buneşti, pentru executarea unor
lucrări de investiţii a fost aplicată procedura de achiziţie directă în condiţiile în care valoarea
contractului s-a situat peste limita legală de aplicare a acestei proceduri;
o
La Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voiceşti s-a constatat că lucrări
în valoare de 189 mii lei executate pentru acelaşi obiectiv cu acelaşi constructor , au fost
divizate în mai multe contracte cu valori sub pragul care impunea aplicarea procedurilor
privind achiziţia publică de lucrări.
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o
O situaţie similară s-a constatat la Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiul Râmnicu Vâlcea unde modernizările efectuate la Școala Căzăneşti au fost înscrise
în lista de investiţii la patru poziţii distincte divizând astfel valoarea totală ceea ce a permis
aplicarea procedurii de achiziţie directă.

Alte abateri privind nerespectarea reglementărilor legale referitoare la
achiziţii publice din care exemplificăm:
o
Contractului de dirigenţie de şantier pentru lucrările de investiţii aferente
realizării a două poduri pe raza comunei Drăgoeşti a fost încheiat cu unele clauze
defavorabile primăriei cum ar fi spre exemplu cele referitoare la plata de despăgubiri şi
penalităţi pentru nerespectarea contractului. Astfel, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor
contractuale de către instituţie penalizările sunt clare şi în cuantumuri ridicate în timp ce,
pentru executantul lucrărilor, acestea sunt neclare şi fără precizarea cuntumului acestora.
o
Alte aspecte întâlnite se referă la : neincluderea unor clauze privind
constituirea garanţiei de bună execuţie sau constituirea acesteia într-un cuantum mai mic
decât cel impus de clauzele contractuale (Comunele Buneşti, Mădulari, Malaia, Voiceşti);
acceptarea unor devize ofertă care nu conţin toate elementele prevăzute de legislaţia în
vigoare (Comuna Făureşti); netransmiterea către Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a raportului anual privind contractele
atribuite în anul anterior(Municipiul Drăgăşani);neîntocmirea programului anual al
achiziţiilor publice ( Comuna Nicola Bălcescu).

Abateri privind auditul public intern

Neorganizarea compartimentului de audit intern la entităţile care în ultimii
trei ani consecutivi au derulat bugete mai mari de 100.000 euro (Exemplu unităţile
administrativ teritoriale Călimănești, Amărăşti, Cernişoara, Livezi, Malaia,Mihăeşti, Popeşti,
Roeşti, Zătreni, Voiceşti, Berislăvești șa);

Nerespectarea procedurilor de valorificare a rapoartelor de audit și de
raportare a activitatii, prevazute Legea 672/2002 privind auditul public intern , s-a
consemnat într-un singur caz, la Unitateadministrativ Teritorială Oraşul Băile Govora și la SC
CET GOVORA SA unde s-a constatat că, în anul 2009, compartimentul de audit nu a avut un plan de
activitate și nu a desfășurat acţiuni de audit intern potrivit atribuţiilor prevăzute de legislaţia în
vigoare.


Abateri privind Control financiar preventiv propriu au fost constatate la 18
ordonatori de credite, principalele deficienţe constând în:
o
Neactualizarea sau neadaptarea cadrului general de operaţiuni supuse acestei
forme de control la specificul unităţii (Comunele Amărăşti, Cernişoara, Ioneşti şi Municipiul
Drăgăşani);
o
Neîntocmirea listelor de verificare pentru fiecare operaţiune din cadrul
general(Comunele Racoviţa, Mădulari, Făureşti, Cernişoara şi Municipiul Drăgăşani);
o
Lipsa procedurilor scrise pentru operaţiunile desfăşurate în cadrul instituţiei
(Comunele Cernişoara, Făureşti, Livezi, Roeşti şi Municipiul Drăgăşani);
o
Neactualizarea deciziei privind organizarea şi exercitarea controlului financiar
preventiv (Oraşul Băile Govora);
o
Existenţa de incompatibilităţi în exercitarea acestei forme de control(Comuna
Făureşti);
o
Neinstituirea registrului privind operaţiunile prezentate la viza de control
financiar preventiv (Comunele Malaia şi Popeşti).
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Alte nereguli financiar contabile pentru care se emit decizii au fost
constatate la un număr de 14 ordonatori de credite, din care exemplificăm:
o
La administraţia Domeniului Public Râmnicu Vâlcea : nereţinerea garanţiei de
bună execuţie, nerespectarea criterului de vechime în stabilirea ordinii la plată a facturilor,
plata drepturilor salariale pentru persoane încadrate la ADP Râmnicu Vâlcea dar care în fapt
execută sarcini de serviciu la nivelul ordonatorului principal de credite;
o
La unităţile administrativ teritoriale Ioneşti, Malaia şi Popeşti – neefectuarea
de inspecţii fiscale de către compartimentul de specialitate;
o
La Teatrul Municipal Ariel Rm. Vâlcea – neîntocmirea programului minimal
privind producţiile artistice , ca parte a contractului de management;
o
La Oraşul Călimăneşti la nici una din cheltuielile bugetului local analizate prin
eşantionare nu au fost respectate în totalitate procedurile privind parcurgerea celor patru
faze ale execuţiei bugetare, respectiv: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora;
o
La unităţile administrativ teritoriale Drăgășani și Lăcusteni – nerespectarea
prevederilor legale privind întocmirea și evidenţa dosarelor privind ajutoarele sociale:
Datele de mai sus relevă faptul că deficienţele legate de legalitatea, realitatea şi
exactitatea evidenţelor contabile precum şi cele referitoare la gestionarea şi inventarierea
generală a patrimoniului au o frecvenţă ridicată, fiind întâlnite la majoritatea entităţilor
verificate.
V. Aspecte privind evaluarea activităţii de control financiar propriu şi de audit intern a
entităţilor verificate
Din analiza efectuată asupra abaterilor constatate în legătură cu organizarea şi
desfăşurarea în cadrul entităţilor verificate a activităţilor de control financiar propriu şi audit
intern a rezultat că principalele aspecte constatate pot fi grupate astfel:
- neorganizarea compartimentului de audit intern – deficienţă constatată la unităţile
administrativ teritoriale care trei ani consecutivi au depășit pragul valoric stabilit de lege
pentru organizarea acestei activităţi ;
- neexercitarea unor atribuţii ale compartimentului de audit public intern ( Oraşul
Băile Govora , S.C. CET GOVORA S.A.);
- neinstituirea şi/sau necompletarea registrului proiectelor de operaţiuni prevăzute
să fie prezentate la viza de control financiar preventiv – 2 entităţi;
- alte nereguli privind modul de organizare şi desfăşurare a controlului financiar
preventiv propriu - aspecte consemnate în cazul a 18 entităţi din cele verificate .
Faptul că în în urma misiunilor de audit şi a acţiunilor de control desfăşurate la
ordonatorii de credite ai bugetelor locale continuă să fie consemnate nereguli privind auditul
intern şi controlul financiar preventiv, denotă că aceste forme de control nu se bucură de
locul şi importanţa cuvenită în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi în
consecinţă nu funcţionează la nivelul şi cu eficienţa pe care o impune cadrul legislativ actual.
Pe de altă parte deși în multe cazuri au fost derulate trei ani consecutivi bugete care
au depășit plafonul stabilit de lege de 100.000 de euro, entităţile în cauză nu au organizat
activitatea de audit intern, existînd constrângeri atât din punct de vedere al resurselor
finaciare cît și în ceea ce privește personalul disponibil pentru asemenea activităţi.
VI.
Concluzii şi recomandări
Principalele categorii de abateri şi nereguli evidenţiate cu ocazia acţiunilor de
control/ audit desfăşurate în perioada 01.01 – 31.10.2010 la nivelul unităţilor administrativteritoriale, generatoare sau nu de prejudicii sau venituri suplimentare, pot fi grupate în
funcţie de frecvenţa potrivit diagramei de mai jos:
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Categorii de abateri
3%

3% 3%

2%
25%

5%
7%

15%
23%
14%

Constatari privind legalitatea, realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanturilor
contabile
Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor
Incalcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului
public si privat al statului si al unitatilor administrativ teritoriale
Nestabilirea, neevidentierea si neincasarea in cuantumul si la termenele prevazute de lege a
unor venituri bugetare
Alte nereguli financiar contabile pentru care se emit decizii
Abateri privind Control financiar preventiv propriu
Neindeplinirea obligatiilor financiare catre bugetele publice
Abateri privind Auditul public intern
Nerespectarea reglementarilor legale referitoare la achizitii publice
Calitatea conturilor de executie bugetara

Din datele prezentate se observă că primele 4 categorii de abateri însumează 76% din
totalul consemnat în actele de control/audit întocmite şi privesc legalitatea, realitatea şi
exactitatea evidenţelor contabile, efectuarea cheltuielilor, stabilirea urmărirea şi încasarea
veniturilor bugetare şi gestionarea patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ
teritoriale.
O pondere importantă în volumul plăţior efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale o
au cheltuielile de personal, urmare a punerii în plată de către autorităţile administraţiei
publice locale a unor drepturi de personal stabilite prin acorduri/contracte colective de
muncă în baza unor clauze care exced prevederilor legale în vigoare.
Prejudiciile constatate se regăsesc în principal la categoria de abateri ”Nerespectarea
reglementărilor legale în efectuarea cheltuielilor” iar veniturile suplimentare identificate
sunt asociate la două categorii de abateri, respectiv ”Nestabilirea, neevidenţierea si
neîncasarea în cuantumul și la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare” și ”
Neîndeplinirea obligaţiilor financiare către bugetele publice”.
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Din totalul acţiunilor de audit financiar desfăşurate, în cazul unităţilor administrativ
teritoriale Comuna Oteșani și Orașul Băbeni , având în vedere deficienţele majore legate de
inventarierea patrimoniului, organizarea şi conducerea evidenţelor financiar contabile şi
întocmirea/raportarea situaţiilor financiare, conturile de execuţie au fost restituite pentru
completare şi refacere. Acţiunile de audit financiar au fost în aceste cazuri suspendate,
reluarea acestora efectuându-se Metodologia de elaborare, modificare și urmărire a
realizării Programului de actitvitate a Curţii de Conturi.
Conform programului de activitate al Camerei de Conturi Vâlcea pe anul 2010, în
perioada 01.01 – 31.10.2010 au fost efectuate 2 misiuni de audit al performanţei, respectiv
”Auditul performanţei modului de alocare și utilizare a fondurilor publice pentru acţiuni cu
caracter social-cultural, festiv și sportiv la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale” și
”Auditul performanţei modului de alocare și utilizare a sumelor de la bugetul de stat
destinate finanţării Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din
spaţiul rural pentru perioada 2006 -2009”. În ambele cazuri au fost întocmite pe lângă
rapoartele de audit și procese verbale de constatare în care au fost consemnate deficienţele
întâlnite.
În aceeași perioadă au fost programate și 2 acţiuni de control la autorităţile
administraţiei publice locale și una la o societate comercială de sub autoritatea acestora.
Acţiunile de control au vizat: o verificare a modului de aducere la îndeplinire a deciziei
(Comuna Ionești- unde anterior se dispusese refacerea evidenţelor contabile), un control
operativ privind o serie de nereguli sesizate la Comuna Drăgoești privind administrarea și
gestionarea fondurilor publice și a patrimoniului local și un control tematic la SC CET
GOVORA SA. În primul caz s-a constatat îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizie și a fost
efectuat în continuare un audit financiar asupra contului de execuţie(Comuna Ionești), iar în
cazul Comunei Drăgoești și SC CET GOVORA SA au fost constatate abateri financiar contabile
valorificate prin procesele verbale întocmite.
Prin deciziile emise de directorul Camerei de Conturi Vâlcea în anul 2010 au fost
dispuse măsuri privind:
- înlăturarea deficienţelor financiar contabile întâlnite la entităţile
controlate/auditate și consemnate în actele de control/audit întocmite;
-luarea măsurilor de încasare la bugetele locale a unor venituri suplimentare
identificate pe parcursul acţiunilor desfășurate;
-stabilirea persoanelor răspunzătoare, a întinderii prejudiciilor și recuperarea
acestora;
Prin conţinutul lor măsurile dispuse au urmărit atât remedierea deficienţelor
constatate cât și prevenirea producerii pe viitor a unor asemenea fenomene cu impact
negativ asupra situaţiilor financiare și gestionării fondurilor publice.
În cazul Orașului Călimănești întrucât au axistat indicii că au fost săvârșite fapte cu
încălcarea legii penale a fost întocmit un proces verbal de constatare distinct care a fost
înaintat organelor de cercetare penală competente.
Îpotriva măsurilor dispuse prin decizii au fost depuse contestaţii după cum urmează:
- contestaţia formulată de Administraţia Domeniului Public Râmnicu Vâlcea
referitoare la măsura dispusă prin decizia emisă de directorul Camerei de Conturi Vâlcea
privind recuperarea drepturilor de personal acordate nelegal în sumă de 1.696.196 lei a fost
respinsă prin încheirea VI/160/03.06.2010 , a fost respinsă în primă instanţă și se află în faza
de recurs;
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-în cazul Comunei Drăgoești contestaţia înaintată pentru măsurile de recuperare a
prejudiciilor estimate de echipa de audit au fost respinse prin încheierea
nr.VI/160/03.06.2010, actualmente fiind pe rolul instanţei;
- la Comuna Livezi contestaţia privind măsura dispusă de recuperare a unor drepturi
salariale pentru refacerea capacităţii de muncă a fost respinsă prin încheierea
nr.VI/191/16.06.2010;
- la Municipiul Râmnicu Vâlcea contestaţia a rămas fără obiect potrivit acţiunilor
ulterioare de clarificare a aspectelor ce au constituit obiectul acesteia.
- contestaţiile depuse în legătură cu auditurile financiare efectuate la Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor și Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, sunt în
curs de soluţionare.
În total a fost contestat un număr de 10 măsuri din totalul de 508 care au făcut
obiectul celor 50 de decizii emise de directorul Camerei de Conturi Vâlcea ( 2 % ), valoarea
sumelor de recuperat contestate fiind de 2.009.4 mii lei și se referă în principal la drepturi de
personal.
Pentru restul prejudiciilor/abaterilor consemnate în actele de control/audit financiar
întocmite la unităţile administraţiei publice locale, nu au fost depuse contestaţii, urmând a
se constata modul de ducere la îndeplinire cu ocazia acţiunilor ulterioare privind verificarea
implementării acestor măsuri.
Din experienţa acumulată a rezultat că , pe lîngă un cadru legislativ adecvat care să
asigure utilizarea eficientă a resurselor bugetelor locale se impune tot mai mult instituirea
unor forme de comunicare și conlucrare între autorităţile publice locale în domenii de de
strictă specialitate, cum sunt: accesarea fondurilor externe, încheierea de contracte,
aplicarea procedurilor de executare silită etc.
Pe de altă parte evaluarea structurilor de audit intern și control financiar preventiv
trebuie să rămână una dintre priorităţile activităţii Curţii de Conturi astfel încât atribuţiile
acestora privind verificarea legalităţii, realităţii și exactităţii evidenţelor contabile , a actelor
financiare de gestiune și operaţiunilor finaciar-contabile să fie realizate efectiv, pentru a
preveni fraudele și utilizarea ineficientă a resurselor bugetelor locale.
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