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RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2015
la nivelul județului Bihor

I. Prezentare generală
1. Sfera și competențele de activitate
Curtea de Conturi este una dintre instituțiile fundamentale ale statului de drept din
România actuală. Rolul și statutul său sunt fundamentate atât printr-un articol distinct în
Constituţie, cât și printr-o lege organică și printr-o multitudine de alte reglementări. Asemenea
instituţiilor similare din noile state membre ale Uniunii Europene, Curţii de Conturi îi revine un rol
cheie privind creşterea responsabilităţii în utilizarea şi administrarea fondurilor publice, la
combaterea risipei şi a fraudei şi la instaurarea unui climat ferm de respectare riguroasă a
disciplinei financiare, potrivit principiilor bunei gestiuni financiare.
Misiunea Curții de Conturi este aceea de a susține promovarea responsabilității, a
corectitudinii și a celor mai bune practici în gestionarea performantă a resurselor publice, pentru
consolidarea managementului financiar în România.
În conformitate cu articolul 140 din Constituţie, Curtea de Conturi exercită funcţia de
control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuințare a resurselor financiare
ale statului şi ale sectorului public, punând la dispoziţia Parlamentului, şi respectiv unităţilor
administrativ-teritoriale, rapoarte privind utilizarea şi administrarea performantă a acestora, în
conformitate cu principiile legalității, regularității, economicității, eficienţei şi eficacității.
Prin rapoartele întocmite, Curtea de Conturi a României are în vedere îmbunătăţirea
continuă a mecanismelor de control şi audit public extern, sprijinind Parlamentul în realizarea
atribuţiilor sale constituţionale. Prin rezultatele sale prezentate în Raportul public anual și
rapoartele anuale referitoare la finanțele publice locale contribuie la îmbunătățirea
managementului financiar și a modului de implementare a bugetului României.
În acelaşi timp se urmăreşte creşterea gradului de implementare a legislaţiei în domeniul
cheltuirii banului public şi promovarea unui nivel ridicat de profesionalism, astfel încât auditul
public extern din România să se înscrie pe linia bunei practici europene şi internaţionale.
Pentru exercitarea, în teritoriu, a funcției de control al Curții de Conturi, Camera de
Conturi Bihor are ca principală atribuție, verificarea modului de formare, de administrare şi de
întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, precum şi a modului de
gestionare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
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Finanțele publice locale, în esenţă, exprimă relaţiile de natură economică – în expresie
bănească - prin care se mobilizează, se repartizează şi se utilizează resursele băneşti la nivelul
unităților administrativ-teritoriale pentru satisfacerea unor nevoi generale ale comunităților locale
privind: învăţământul, sănătatea, cultura, asistenţa socială, serviciile publice generale, serviciile
de dezvoltare publică, etc., care nu ar putea fi înfăptuite pe alte căi sau cu alte mijloace.
Integrarea eficientă şi operativă a finanţelor publice în viaţa economică a unităţilor
administrativ-teritoriale – în sensul satisfacerii unor nevoi socio-economice, repartizarea
veniturilor publice pe baza unor principii şi reguli echitabile, realizarea unor obiective
economico-financiare – poate fi îndeplinită numai prin intermediul celor mai importante funcţii
ale finanţelor publice, şi anume: funcţia de repartiţie şi funcţia de control.
În acest context, Camera de Conturi Bihor, prin exercitarea funcției de control/audit a
urmărit identificarea principalelor deficiențe în gestionarea fondurilor publice la nivelul unităților
administrativ-teritoriale și stabilirea măsurilor de eliminare a acestora, creșterea responsabilității
manageriale în utilizarea și administrarea fondurilor publice, respectarea disciplinei financiarfiscale, dezvoltarea unor sisteme de control și audit intern de înaltă calitate și eficiență, evoluția
și modul de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale,
precum și concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică, în
esență gestionarea solidă și performantă a banilor publici. De asemenea a căutat să promoveze
responsabilitatea, corectitudinea şi cele mai bune practici în operaţiunile efectuate în legătură
cu fondurile publice alocate, astfel încât să se asigure obţinerea şi furnizarea de informaţii reale
şi obiective privind legalitatea, eficienţa şi transparența utilizării acestor fonduri, contribuind
astfel la combaterea risipei şi a fraudei şi la instaurarea unui climat ferm de respectare
riguroasă a principiilor bunei gestiuni financiare.
Prezentul raport a fost elaborat în temeiul art. 4 alin. (3) şi art. 38 alin. (2) din Legea nr.
94/1992, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, și prezintă sintetic
principalele constatări, concluzii şi recomandări consemnate în actele de verificare încheiate ca
urmare a activităţii de audit/control desfăşurată de auditorii publici externi, în limitele
competenţelor, la ordonatorii principali, secundari și terțiari de credite ai unităților administrativteritoriale din cadrul județului Bihor, precum și la regiile autonome/societățile comerciale din
subordinea acestora.
Acest raport reprezintă instrumentul prin care rezultatele activităţii Camerei de Conturi
Bihor devin accesibile şi altor părţi interesate, inclusiv publicului larg, transpunând astfel în
practică principiul transparenţei din standardele de audit ale Organizaţiei Internaţionale a
Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI).
2. Domeniul supus auditării
A. Structura şi execuţia bugetului pe ansamblul judeţului Bihor pe anul 2015
Sectorul bugetelor unităților administrativ-teritoriale reprezintă o componentă importantă a
administrației publice din România atât ca volum, dar și ca tipologie de funcționare și de
administrare a resurselor publice. Unitățile administrativ-teritoriale sunt, potrivit Legii nr.
215/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, comunele, orașele și
județele.
Reprezentând componenta principală a finanțelor publice locale, bugetele locale asigură
dimensionarea cheltuielilor în limitele veniturilor, fundamentarea resurselor financiare,
stimularea iniţiativei locale, afirmarea autonomiei locale şi exercitarea controlului asupra utilizării
fondurilor publice locale. În esență, bugetele locale reprezintă principalul instrument al
autorităților administrației publice locale în vederea fundamentării priorităților și opțiunilor de
finanțare a acțiunilor economice, sociale, culturale și a serviciilor publice în conformitate cu
strategiile de dezvoltare economico-socială ale unităților administrativ-teritoriale.
Etapă determinantă a activităţii bugetare la nivel local, execuția bugetelor locale
presupune derularea fluxurilor bugetare privind realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor
prevăzute în buget, în limita sumelor aprobate ce se pun la dispoziţia beneficiarilor de credite
bugetare. O analiză a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale, pe total şi pe surse de venituri
şi categorii de cheltuieli, oferă informaţii importante referitoare la nivelul de dezvoltare locală,
precum şi la gradul de autonomie al unei comunităţi.
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Din această perspectivă, a principiilor şi regulilor ce guvernează finanţele publice în
general şi cele locale în special, activitatea Camerei de Conturi Bihor a urmărit, în principal,
verificarea modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale
bugetelor locale, precum şi modul de gestionare a patrimoniului public al unităţilor administrativteritoriale din cadrul judeţului.
De asemenea, prin misiunile de control şi audit public extern efectuate, Camera de
Conturi Bihor a căutat să promoveze responsabilitatea, corectitudinea şi cele mai bune practici
în operaţiunile efectuate în legătură cu fondurile publice, astfel încât să se asigure obţinerea şi
furnizarea de informaţii reale şi obiective privind legalitatea, eficienţa şi transparenţa utilizării
fondurilor publice, contribuind astfel la combaterea risipei şi a fraudei şi la instaurarea unui
climat ferm de respectare riguroasă a disciplinei financiare, potrivit principiilor bunei gestiuni
financiare.
Bugetul general pe ansamblul judeţului Bihor cuprinde totalitatea veniturilor şi cheltuielilor
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului (bugetul propriu), bugetelor
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale, bugetelor
instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetelor împrumuturilor externe şi
interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile precum şi veniturile şi cheltuielile evidenţiate
în afara bugetelor locale.
În anul 2015, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din subordinea acestora
şi-au desfăşurat activitatea pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate în conformitate
cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi Legii nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Situaţia sintetică a execuţiei bugetare pe ansamblul judeţului, la nivelul veniturilor şi al
cheltuielilor efectuate, se prezintă în tabelul de mai jos:
- mii lei –
Venituri
Cheltuieli
Excedent/
(încasări)
(plăţi)
Deficit
1.Bugetele locale ale comunelor, oraşelor,
2.014.900
1.953.978
60.922
municipiilor și ale judeţului Bihor
2.Bugetele instituţiilor publice și activităților
388.707
383.935
4.772
finanţate integral sau parțial din venituri proprii
3.Bugetele creditelor externe
81.712
81.389
323
4.Bugetele creditelor interne
281.229
241.360
39.869
5.Bugetele fondurilor externe nerambursabile
1.160
968
192
Tabel nr. 1 – Structura execuţiei bugetului pe ansamblul judeţului Bihor pe anul 2015
Din datele prezentate mai sus, rezultă că domeniul supus auditării de către Camera de
Conturi Bihor reprezintă un volum de 2.014.900 mii lei venituri bugetare, respectiv 1.953.978
mii lei plăți efectuate în anul 2015 .
Din analiza datelor transmise de Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică din cadrul
Administrației Județene a Finanţelor Publice Bihor privind execuţia bugetului local la nivelul
judeţului Bihor pe anul 2015, rezultă că toate bugetele au înregistrat excedent, sumele cele mai
mari regăsindu-se la nivelul bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, și
bugetele împrumuturilor interne, care au înregistrat excedent în sumă de 60.922 mii lei,
respectiv în sumă de 4.772 mii lei.
În ceea ce privește creditele interne și externe contractate la nivel local se remarcă o
creștere semnificativă a acestora (credite externe: de la 16.247 mii lei în anul 2014 la 81.712 mii
lei în anul 2015; credite interne: de la 50.229 mii lei în anul 2014 la 281.229 mii lei în anul
2015), ceea ce arată că autoritățile administrației publice locale apelează la aceste surse de
finanțare.
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B. Execuţia sintetică a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe anul 2015
La nivelul județului Bihor există un număr de 102 bugete locale a căror execuție este
asigurată de ordonatorii principali de credite, din care: un buget propriu al consiliului județean,
4 bugete ale municipiilor, 6 bugete ale orașelor, 91 bugete ale comunelor.
Potrivit datelor centralizate şi raportate de către Administrația Județeană a Finanţelor
Publice Bihor, execuţia bugetară a ordonatorilor principali de credite ai judeţului Bihor, pe anul
2015, se prezintă astfel:
mii lei -

Unităţi administrativteritoriale, total din care:
1.1. Consiliul judeţean (buget
propriu)
1.2. municipii
1.3. oraşe
1.4. comune

Venituri realizate

Nr.
conturi
execuţie

Prevederi
bugetare
definitive

102

2.489.490

2.014.90
0

643.135

1.953.978

1

485.420

419.862

95.424

387.823

4
6
91

1.147.121
121.315
735.634

921.208
92.883
580.947

333.555
37.037
177.119

902.559
90.801
572.795

Venituri
– total

din care:
venituri
proprii

Plăţi
efectuate

Tabel nr. 2 – Execuţia bugetară a ordonatorilor de credite pe anul 2015
Prevederile bugetare anuale definitive la venituri au fost de 2.489.490 mii lei, faţă de care
încasările realizate în anul 2015 au fost de 2.014.900 mii lei, ceea ce reprezintă 80,94% din
prevederi.
Plăţile efectuate sunt sub nivelul veniturilor realizate, aspect valabil atât pe ansamblul
unităţilor administrativ-teritoriale, cât şi la nivelul consiliului județean, municipiilor, orașelor și
comunelor.
Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor realizate, care reflectă gradul de
autonomie financiară al unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului, este de 31,92 %
pe ansamblul unităţilor administrativ-teritoriale. Nivelul cel mai ridicat al acesteia a fost
înregistrat în cazul categoriei reprezentând municipiile, respectiv 51,86%.
1. Veniturile bugetelor locale
Sinteza principalelor categorii de venituri, realizate în anul 2015 de către unităţile
administrativ-teritoriale din judeţul Bihor, se prezintă în tabelul și graficul de mai jos :
- mii lei
% încasări % încasări
Prevederi Prevederi Încasări
din
din
inițiale
definitive
prevederi prevederi
inițiale
definitive
1.Venituri din impozite, taxe,
contribuţii, alte vărsăminte, alte
273.096
291.884 256.909
94,07
88,02
venituri
2.Cote și sume defalcate din
334.554
393.325 387.391
115,79
98,49
impozitul pe venit
3.Sume defalcate din taxa pe
477.913
648.711 641.632
134,26
98,91
valoarea adăugată
4.Subvenţii primite de la bugetul de
379.359
522.453 367.306
96,82
70,30
stat şi de la alte administrații
5.Sume primite de la UE/alți donatori
în contul plăţilor efectuate și
498.751
633.117 361.662
72,51
57,12
prefinanțări
VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5)
1.963.673 2.489.490 2.014.900
102,61
80,94
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Tabel nr. 3 – Execuţia veniturilor bugetelor locale pe anul 2015

Graficul nr. 1 – Execuţia veniturilor bugetelor locale pe anul 2015
Analizând datele sintetizate în „Contul de execuţie a bugetului local – Venituri” pe
categorii de venituri bugetare şi surse de finanţare, transmise de Administrația Județeană a
Finanţelor Publice Bihor, rezultă faptul că prevederile bugetare anuale definitive au însumat
2.489.490 mii lei, iar încasările realizate s-au cifrat la 2.014.900 mii lei, reprezentând 80,94%
din prevederile definitive. În cifre absolute se constată o nerealizare de 475.590 mii lei.
Cel mai mare grad de realizare (98,91%) a fost înregistrat la „sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată”, în timp ce „sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate
și prefinanțări” au fost realizate pe ansamblul judeţului doar în procent de 57,12%. Cu toate că
prevederile inițiale ale bugetului au fost majorate în cursul anului cu 26,78%, nivelul încasărilor
realizate a fost inferior față de prevederile definitive.
Din analiza detaliată a datelor de execuţie a veniturilor bugetelor locale pe ansamblul
judeţului, rezultă următoarele aspecte:
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 prevederile bugetare definitive la veniturile din impozite, taxe, contribuţii, alte
venituri s-au realizat în proporţie de 88,02%, nerealizările, în cifre absolute fiind de 34.975 mii
lei;
 la indicatorii cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată se constată un grad de încasare de 98,49% respectiv 98,91%;
 subvenţiile primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete s-au încasat doar în
proporţie de 70,30%, astfel că, faţă de prevederile bugetare definitive, subvenţiile neîncasate
sunt în sumă de 155.147mii lei;
 în cazul sumelor primite de la UE şi alţi donatori în contul plăţilor efectuate gradul
de încasare este de numai 57,12%.
Trebuie subliniat faptul că gradul de colectare a veniturilor la buget afectează în special
volumul transferurilor pentru dezvoltarea infrastructurii, cu implicaţii asupra arieratelor
antreprenorilor, a ratei şomajului şi implicit a ratei de creştere a PIB-ului pe locuitor.
Gradul de colectare a veniturilor proprii ale bugetelor locale pe ansamblul judeţului şi pe
categorii de bugete, potrivit datelor de execuţie bugetară se prezintă astfel:
- mii lei –
%
Venituri proprii
încasări din
Prevederi bugetare
prevederi
Încasări realizate
anuale definitive
definitive
TOTAL BUGETE, din care:
1.Consiliul Judeţean (buget propriu)
2. Municipii
3. Oraşe
4. Comune

684.088

643.135

94,01

99.679

95.424

95,73

333.637

333.555

99,98

39.783

37.037

93,10

210.989

177.119

83,95

Tabel nr. 4 - Gradul de colectare a veniturilor proprii ale bugetelor locale
Din analiza datelor de mai sus rezultă că veniturile proprii realizate, comparativ cu
prevederile definitive înscrise în bugetele locale, procentual, se situează între 83,95% (la
bugetele comunelor) şi 99,98% (la bugetele municipiilor).
Pe total bugete, în cifre absolute, veniturile proprii prezintă o nerealizare de 40.953 mii lei,
din care cele mai importante privesc veniturile proprii ale bugetelor comunelor (33.870 mii lei).
1. Cheltuielile bugetelor locale
La fundamentarea şi dimensionarea cheltuielilor publice locale pe destinaţii, autorităţile
publice locale au avut în vedere priorităţile stabilite în vederea funcţionării lor în interesul comunităţilor locale respective.
La nivelul județului Bihor, la data de 31.12.2015, cheltuielile pe ansamblul bugetelor
unităţilor administrativ-teritoriale, pe principalele titluri ale clasificaţiei bugetare se regăsesc în
tabelul și graficul de mai jos:
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- mii lei –

1.Cheltuieli de personal
2.Bunuri şi servicii
3.Dobânzi
4. Subvenţii
5. Fonduri de rezervă
6.Transferuri între unități ale
administrației publice
7.Alte transferuri
8.Proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile
9.Asistență socială
10.Alte cheltuieli
11.Cheltuieli de capital
12.Operaţiuni financiare
13.Plăți efectuate în anii precedenți
și recuperate în anul curent
CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13)

% plăți din
prevederi
inițiale

% plăți din
prevederi
definitive

496.352
314.472
11.566
43.557
0

120,54
108,27
82,79
112,50
0

97,48
83,67
92,64
99,65
0

142.200

138.809

108,87

97,62

15.003

22.308

20.710

138,04

92,84

847.853

1.038.866

623.781

73,57

60,04

50.872
17.965
208.115
51.355

53.799
21.663
321.970
80.894

45.368
20.727
172.508
73.006

89,18
115,37
82,89
142,16

84,33
95,68
53,58
90,25

-4.429

-6.713

-6.878

155,30

102,46

2.087.471

2.616.213

1.953.978

93,61

74,69

Prevederi
inițiale

Prevederi
definitive

411.774
290.458
13.971
38.718
18.314

509.195
375.835
12.485
43.711
0

127.502

Plăți
efectuate

Tabel nr. 5- Execuţia cheltuielilor bugetelor locale pe anul 2015 în structura economică
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Graficul nr.2 - Execuţia cheltuielilor bugetelor locale pe anul 2015 în structura economică
Faţă de volumul de credite bugetare anuale definitive, în sumă de 2.616.213 mii lei, au
fost efectuate plăţi în sumă de 1.953.978 mii lei, mai puţin cu 662.235 mii lei decât volumul
prevederilor. Neefectuarea cheltuielilor bugetare se datorează în principal nerealizării integrale
a veniturilor proprii şi neîncasării la nivelul prevăzut a cotelor defalcate din impozitul pe venit, a
sumelor defalcate din TVA şi a subvenţiilor.
Din datele prezentate în tabel, rezultă că fondurile publice utilizate au fost sub nivelul
angajamentelor bugetare, gradul de realizare fiind de 74,69%, iar nivelul cel mai scăzut a fost
înregistrat la categoria „cheltuieli de capital” urmată de categoria „proiecte cu finanțare din
fonduri externe nerambursabile”. Utilizarea, aproape integrală, s-a realizat la categoria
„subvenții” și „cheltuieli de personal”.
II. Prezentarea rezultatelor acțiunilor de audit/control desfășurate la nivelul Camerei
de Conturi Bihor
1.

Informații privind actele încheiate în urma acțiunilor de audit/control

Acțiunile de audit/control desfășurate de Camera de Conturi Bihor la nivelul unităților
administrativ-teritoriale au vizat, ca sferă de cuprindere, bugetele componente ale bugetului
general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, respectiv:
 bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, județelor;
 bugetele instituțiilor și activităților publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii;
 bugetele împrumuturilor externe și interne contractate de autoritățile administrației
publice locale;
 bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Totodată, la nivel local, s-au efectuat și acțiuni de control tematic care au vizat regiile
autonome și societățile comerciale de interes local, evoluția și modul de administrare a
patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și concesionarea sau
închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică.
În conformitate cu programul de activitate aprobat de Plenul Curţii de Conturi a României
pentru anul 2016, Camera de Conturi Bihor a planificat şi realizat la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale locale, un număr de 52 acțiuni, respectiv:
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- 43 acţiuni de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară încheiate în
anul 2015, care au fost efectuate la 35 ordonatori principali de credite ai bugetului local
(U.A.T.J. Bihor, 2 U.A.T. municipale, 1 U.A.T. orăşeneşti, 31 U.A.T. comunale) și un număr de 8
ordonatori terțiari de credite;
- 9 acţiuni de control, în baza tematicilor cadru, din care: 8 acţiuni privind situația,
evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativteritoriale de către regii autonome de interes local/societăți comerciale cu capital integral sau
majoritar al unităților administrativ-teritoriale, 1 acțiune privind situația, evoluția și și modul de
gestionare a patrimoniului unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea ocoalelor
silvice, cu mențiunea că la data întocmirii prezentului raport 6 acțiuni se află în procedură de
valorificare (S.C. Local Prest Aștileu S.R.L., S.C. Gospodărire Comunală Cociuba Mare S.R.L.,
S.C. Servicii pentru Comunitate Nucet S.R.L., S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Popești
S.A., S.C. Serviciul Public Orașul Vașcău S.R.L. și Ocolul Silvic Brătcuța R.A.).
Sinteza acţiunilor de audit/control efectuate de Camera de Conturi Bihor, precum şi
modul de valorificare a actelor de control încheiate, se prezintă astfel:
din care:
Audit
Audit de
Audit al
financiar conformitate
performanței
43
9
0
0
0
0
43
3
0
43
0
0
52
0
0
34
3
0
375
16
0

Total
1.Număr acțiuni desfășurate
2.Certificate de conformitate
3.Rapoarte de control/audit
4.Procese-verbale de constatare
5.Note de constatare
6.Decizii emise
7.Măsuri dispuse prin decizii

52
0
46
43
52
37
391

Tabel nr. 6 – Situaţia actelor de control/audit şi de valorificare a constatărilor
Ca urmare a acţiunilor de control/audit efectuate și finalizate au fost întocmite un număr
de 141 acte de control/audit, după cum urmează:
- 43 procese-verbale de constatare, în care au fost consemnate erorile/abaterile de la
legalitate şi regularitate, precum şi cazurile de nerespectare a principiilor de economicitate,
eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului, constatate
la ordonatorii principali și terțiari de credite ale căror situaţii financiare au fost auditate;
- 43 rapoarte de audit, în care auditorii publici externi desemnaţi să auditeze conturile
anuale de execuţie bugetară, au exprimat opinia de audit pe baza constatărilor, concluziilor şi
recomandărilor formulate cu privire la:
• modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, în concordanţă cu scopul,
obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care au fost înfiinţate entitățile
verificate şi cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi
eficacităţii;
• întocmirea situaţiilor financiare auditate în conformitate cu cadrul de raportare
financiară aplicabil în România, cu respectarea principiilor legalităţii şi regularităţii, astfel încât
acestea să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de entitățile respective;
- 3 rapoarte de control, în care au fost consemnate erorile/abaterile de la legalitate şi
regularitate, precum şi cazurile de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienţă şi
eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului;
- 52 note de constatare încheiate în cazul în care au fost constatate deficienţe în
utilizarea creditelor bugetare transferate către entităţile din subordinea ordonatorilor de credite
auditaţi, sub aspectul fundamentării şi justificării sumelor solicitate, al monitorizării şi controlului
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utilizării acestor fonduri în condiţii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi
eficacitate (art. 125(d) din RODAS);
De asemenea, în cursul anului 2016, pe lângă cele 52 misiuni de control/audit cuprinse în
programul de activitate anual aprobat, au fost realizate şi 121 acţiuni de verificare a modului în
care au fost aduse la îndeplinire măsurile dispuse prin deciziile emise în anul precedent sau în
anul curent, cu termen de realizare până la data întocmirii prezentului raport și 56 acțiuni pentru
verificarea realității argumentelor invocate de conducerea entității în susținerea solicitării de
prelungire a termenului stabilit pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor din decizie.
În urma desfăşurării acţiunilor de audit financiar nu s-a acordat nici un certificat de
conformitate, ca urmare a faptului că situaţiile financiare auditate nu au fost elaborate şi
prezentate în concordanţă cu legile şi reglementările în vigoare şi nu oferă o imagine reală şi
fidelă sub toate aspectele semnificative.
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
activităţilor specifice Curţii de Conturi, în urma valorificării constatărilor consemnate în actele de
control încheiate și valorificate până la data întocmirii prezentului raport, au fost emise 37
decizii, prin care au fost dispuse 391 măsuri care vizează:
- îndeplinirea de către conducerea entităţilor auditate/controlate a obligaţiei de a stabili
întinderea prejudiciului şi de a dispune măsuri pentru recuperarea acestuia;
- înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă sau fiscală.
Conducerile instituţiilor controlate/auditate au formulat contestaţii în legătură cu 10
măsuri cuprinse în 5 decizii. Raportat la numărul total al măsurilor dispuse, cele contestate
reprezintă 2,5%, ceea înseamnă că, în general entităţile auditate au recunoscut deficienţele
constatate, asumându-şi responsabilitatea pentru corectarea erorilor şi prevenirea repetării lor.
În urma analizei efectuate asupra celor 5 decizii, până la această dată, Comisia de soluţionare
a contestaţiilor a admis contestaţia formulată de S.C. Compania de Apă S.A. Oradea împotriva
măsurii dispuse.
2.Informații privind categoriile de entități verificate la nivelul județului
Potrivit datelor existente în teritoriu, referitoare la structurile organizatorice, economice şi
administrative, Camera de Conturi Bihor are în aria de competenţă efectuarea
auditului/controlului financiar la un total de 393 de entităţi de subordonare locală.
Situaţia entităţilor verificate, pe categorii, este prezentată în tabelul de mai jos:
Categorii de entităţi verificate la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale

Entități
existente

1.Ordonatori de credite la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale, din care:
1.1. ordonatori principali de credite, din
care:
- consilii județene
- municipii
- orașe
- comune
1.2. ordonatori secundari de credite
1.3. ordonatori terţiari de credite din care :
- verificați prin acțiune distinctă
- verificați odată cu ordonatorul principal
de credite
2. Regii autonome de interes local
3. Societăţi comerciale de interes local
4.Alte entități
TOTAL
Tabel nr. 7 – Categorii de entităţi publice verificate
10

Entităţi
verificate

%

330

43

13,03

102

35

34,31

1
4
6
91
0
228
x

1
2
1
31
0
52
8

100,00
50,00
16,67
34,07
0
22,81
x

x

44

x

6
46
11
393

1
8
0
52

16,67
17,39
0
13,23

Potrivit datelor prezentate în tabelul de mai sus, în anul 2016 au fost efectuate acţiuni de
audit/control la un număr de 52 entităţi, ceea ce înseamnă un grad de cuprindere de 13,23 %
din totalul entităţilor de subordonare locală.
Din totalul de 393 entități, existente la nivelul unităților administrativ-teritoriale aflate în
aria de competență, în anul 2016, Camera de Conturi Bihor a cuprins în Programul de activitate
aprobat un număr total de 35 ordonatori principali de credite, 8 ordonatori terțiari de credite, 1
regie autonome de interes local și 8 societăți comerciale de subordonare locală.
În cadrul acțiunilor de audit financiar desfășurate la ordonatorii principali de credite au fost
supuse auditării și transferurile de fonduri publice către entitățile subordonate acestora, sub
aspectul fundamentării și justificării sumelor solicitate, al monitorizării și controlului utilizării
acestor fonduri în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, fiind
constatate nereguli în cazul a 39 de astfel de entități.
Din totalul de 52 acțiuni cuprinse în programul de activitate pe anul 2016, până la data
întocmirii prezentului raport au fost finalizate un număr 46 de acțiuni, un număr de 6 acțiuni se
află în procedură de valorificare din care: 5 acțiuni de control privind situația, evoluția și modul
de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale de către regii
autonome de interes local/societăți comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților
administrativ-teritoriale (S.C. Local Prest Aștileu S.R.L., S.C. Gospodărire Comunală Cociuba
Mare S.R.L., S.C. Servicii pentru Comunitate Nucet S.R.L., S.C. Serviciul Public de Interes
Comunal Popești S.A., S.C. Serviciul Public Orașul Vașcău S R.L.) și 1 acțiune privind situația,
evoluția și modul de gestionare a patrimoniului unităților administrativ-teritoriale aflate în
administrarea ocoalelor silvice la Ocolul Silvic Brătcuța R.A.)
Comparativ cu execuția bugetară pe ansamblul județului rezultă că, în anul 2016, a fost
programată auditarea a 73% din totalul plăților evidențiate în situațiile financiare ale anului 2015
de ordonatorii de credite.
Situaţia privind volumul plăţilor cuprinse în acţiunile de audit programate în anul 2016, se
prezintă astfel:
- mii lei Volumul plăților
efectuate de
Volumul plăților
ordonatorii de credite
efectuate de ordonatorii
aparținând
de credite aparținând
administrației publice
%
administrației publice
locale cuprinși în
locale în anul 2015
acțiunile de audit
financiar programate
în anul 2016
A

1

2

3=2/1

Total județ, din care:

1.953.978

1.423.596

73

1. la nivelul judeţului

387.823

387.823

100

1. la nivelul municipiilor

902.559

834.926

93

90.801

6.128

7

572.795

194.719

34

1. la nivelul oraşelor
1. la nivelul comunelor

Tabel nr. 8 - Situaţia privind volumul plăţilor cuprinse în acţiunile de audit programate
În acţiunile de audit/control au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate, unele
cauzatoare de prejudicii şi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienţă şi
eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al
statului.
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3. Informații privind rezultatele acțiunilor de audit/control încheiate
Obiectivele principale ale acțiunilor de audit/control desfășurate de Camera de Conturi
Bihor, în baza competențelor și atribuțiilor stabilite de lege, s-au concretizat în verificarea
formării, administrării și întrebuințării resurselor financiare ale unităților administrativ-teritoriale,
precum și a administrării patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, cu
respectarea principiilor legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității.
În urma acţiunilor de control/audit efectuate la unităţile administrativ–teritoriale și la
entitățile subordonate acestora au fost constatate o serie de abateri de la legalitate şi
regularitate, care au generat fie venituri suplimentare cuvenite bugetelor publice, fie prejudicii
patrimoniale, sau au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare a entităţilor verificate.
Structura şi valoarea erorilor şi a abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate, prin
care s-au identificat venituri suplimentare, respectiv care au determinat producerea de prejudicii
se prezintă sintetic în tabelul de mai jos:
- mii lei Estimări
abateri
constatate

Total estimări

Accesorii

2.721

665

3.386

13.984

3.200

17.184

3.Abateri financiar-contabile

230.993

0

230.993

Total sume

247.698

3.865

251.563

1.Venituri suplimentare
2.Prejudicii

Tabel nr. 9 –Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate
Din verificările efectuate la cele 52 entităţi supuse auditului/controlului, au rezultat venituri
totale suplimentare estimate la 3.386 mii lei, din care 665 mii lei accesorii precum şi prejudicii
totale estimate de 17.184 mii lei, din care 3.200 mii lei daune interese.
În rapoartele de control/procesele-verbale de constatare întocmite s-au reţinut şi abateri
financiar-contabile de la legalitate şi regularitate, precum şi cazuri de nerespectare a principiilor
de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea
patrimoniului public şi privat al statului, cuantificate la un nivel estimat de 251.563 mii lei.
Aspectele şi sumele estimate ale abaterilor constatate au făcut obiectul măsurilor
transmise prin decizii în vederea înlăturării acestora, şi/sau stabilirii întinderii prejudiciilor şi
dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestora, şi/sau suspendarea aplicării măsurilor care
contravin reglementărilor legale în domeniul financiar, contabil şi fiscal.
Camera de Conturi Bihor a urmărit luarea tuturor măsurilor legale ce intră în competenţa
sa, pentru încasarea veniturilor suplimentare, respectiv recuperarea prejudiciilor constatate.
De asemenea, în cadrul acţiunilor de verificare a modului de ducere la îndeplinire a
măsurilor dispuse prin decizii, a fost evaluat impactul acestora asupra activităţii entităților,
constatându-se: îmbunătăţirea managementului pentru realizarea obiectivelor, îmbunătăţirea
activităţii entităţilor verificate, din punctul de vedere al evidenţei financiar-contabile, fiscale, al
sistemului informaţional, al resurselor umane, etc., obţinerea unor rezultate economicofinanciare mai bune, reducerea cheltuielilor, creşterea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în
utilizarea fondurilor publice şi/sau în administrarea patrimoniului, etc., îmbunătăţirea sistemului
de control intern.
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4. Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul entităților verificate

Venituri
suplimentare
1. U.A.T.J. Bihor
- Activitatea proprie
- Muzeul Țării Crișurilor
- Grup Şcolar Ioan Bococi Oradea
- Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă nr.1 Popeşti
- Liceul Tehnologic George Bariţiu Oradea
- Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă Orizont Oradea
- Școala de Arte „Francisc Hubic” Oradea
- R.A. Aeroportul Oradea
2. U.A.T.M. Oradea
- Activitatea proprie
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 50 Oradea
- Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”Oradea
- Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”Oradea
- Şcoala Gimnazială „Dacia” Oradea
- Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” Oradea
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 45 Oradea
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 54 Oradea
- Liceul Greco Catolic „Iuliu Maniu” Oradea
- Colegiul Naţional „Iosuf Vulcan” Oradea
3. U.A.T.M. Salonta
- Activitatea proprie
- Liceul Teoretic „Arany Janos” Salonta
- Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta
4. U.A.T.O. Nucet
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr.1 Nucet
5. U.A.T.C. Aştileu
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr.1 Aştileu
6. U.A.T.C. Balc
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr. 1 Balc
7. U.A.T.C. Biharia
- Activitatea proprie
- Şcoala Gimnazială „Gaspar Andras” Biharia
8. U.A.T.C. Boianu Mare
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială „Învăţător Gălgău Iosif” Păgaia
9. U.A.T.C. Borș
- Activitatea proprie
- Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamasi Aron” Borș
- Asociația „Clubul Sportiv Viitorul” Borș
10. U.A.T.C. Buduslău
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr. 1 Buduslău
11. U.A.T.C. Căbeşti
- Activitatea proprie
- Şcoala Gimnaziala nr.1 Căbeşti
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57
57
0
0
0
0
0
0
0
1.099
1.099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
66
0
0
34
34
0
65
65
0
12
12
0
31
31
0
69
69
0
290
272
0
18
3
3
0
25
25
0

- mii lei Abateri
Prejudicii financiar
contabile
765
239
47
0
8
0
0
27
6
89
92
123
94
0
7
0
511
0
10.452
185.222
10.291
184.997
4
0
0
29
152
6
5
0
0
190
0
0
0
0
0
0
0
0
117
3.459
116
2.612
1
0
0
847
83
57
83
0
57
346
490
97
246
249
244
80
2.732
80
2.732
0
0
118
1.147
105
1.113
13
34
18
4
16
4
2
0
167
552
160
344
7
208
0
0
18
1.362
18
930
0
432
165
309
165
309
0
0

12. U.A.T.C. Ceica
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr. 1 Ceica
13. U.A.T.C. Cefa
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr. 1 Cefa
14. U.A.T.C. Cetariu
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială „Benedek Elek” Cetariu
15. U.A.T.C. Cherechiu
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială „Bocskay Istvan” Cherechiu
16. U.AT.C. Cîmpani
- Activitatea proprie
- Şcoala Gimnazială „Georgiu Popa” Cîmpani
17. U.A.T.C.Criştioru de Jos
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr. 1 Săliște de Vașcău
18. U.A.T.C. Curăţele
- Activitatea proprie
- Şcoala Gimnazială nr.1 Curăţele
19. U.A.T.C. Curtuişeni
- Activitatea proprie
- Şcoala Gimnazială „Dr. Balasi Josef” Curtuişeni
20. U.A.T.C. Derna
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr.1 Derna
21. U.A.T.C. Diosig
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr.1 Diosig
22. U.A.T.C. Dobreşti
- Activitatea proprie
- Liceul Tehnologic nr.1 Dobrești
23. U.A.T.C. Lăzăreni
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr.1 Lăzăreni
24. U.A.T.C. Lugașu de Jos
- Activitatea proprie
- Şcoala Gimnazială „Ovidiu Drimba” Lugașu de Jos
25. U.A.T.C. Mădăras
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr.1 Mădăras
26. U.A.T.C. Remetea
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr. 1 Remetea
27. U.A.T.C. Sălard
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială „Szalardi Janos” Sălard
28. U.A.T.C. Sâniob
- Activitatea proprie
- Şcoala Gimnazială nr.1 Sâniob
29. U.A.T.C. Sîmbăta
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr. 1 Sîmbăta
30. U.A.T.C. Sîntandrei
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32
32
0
5
5
0
0
0
0
82
82
0
0
0
0
53
53
0
81
81
0
32
32
0
1
1
0
0
0
0
29
29
0
21
21
0
47
47
0
6
6
5
5
0
58
58
0
5
5
0
8
8
0
209

383
383
0
0
0
0
47
47
0
151
147
4
64
62
2
108
107
1
14
14
0
263
14
249
95
95
0
63
40
23
52
52
0
69
69
0
65
65
0
84
82
2
73
73
0
201
165
36
49
25
24
0
0
0
22

333
333
0
8
0
8
137
137
0
1.343
1.050
293
442
295
147
1.379
1.379
0
676
676
0
1.764
1.586
178
48
48
0
238
23
215
2.765
921
1844
55
0
55
1.423
1.423
194
185
9
261
261
0
48
15
33
661
661
0
102
102
0
128

- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr. 1 Sîntandrei
- Clubul Sportiv Crișul Sîntandrei
31. U.A.T.C. Spinuş
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr. 1 Spinuş
32. U.A.T.C. Şinteu
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr. 1 Şinteu
33. U.A.T.C. Tileagd
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr. 1 Tileagd
34. U.A.T.C. Tulca
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială „Nestor Porumb” Tulca
35. U.A.T.C. Viişoara
- Activitatea proprie
- Școala Gimnazială nr.1 Viişoara
36. Administrația Socială Comunitară Oradea
37. Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai Oradea
38. Camera Agricolă Județeană Bihor
39. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bihor
40. Filarmonica de Stat Oradea
41. Ocolul Silvic „Brătcuţa” R.A.
42. Poliţia Locală Oradea
43. S.C. Compania de Apă S.A. Oradea
44. S.C. Edilul Beiuș S.A.
45. S.C. Gospodărie Comunală Cociuba Mare S.R.L.
46. S.C. Local Prest Serv Aştileu S.R.L. Peştere
47. S.C. Servicii pentru Comunitate Nucet S.R.L.
48. S.C. Serviciul de Interes Comunal Popeşti S.A.
49. S.C. Serviciul Public Oraşul Vaşcău S.R.L.
50. S.C. Termoficare Oradea S.A.
51. Teatrul Regina Maria Oradea
52. Teatrul Szigligeti Szinhaz Oradea
Total sume

30
0
179
6
6
0
13
13
0
12
12
0
36
36
0
11
11
0
0
0
124

19
3
0
106
90
16
14
8
6
369
369
0
58
51
7
19
13
6
20
0
0

128
0
0
1.374
66
1.308
0
0
0
3.091
3.006
85
173
0
173
986
973
13
237
0

0

816

607

0

0

247

188

0

8

0
499
0
0
9
8
37
0
0
18
0
3.386

1.467
12
0
0
0
0
10
0
43
9
109
17.184

0
7.141
0
0
70
3
90
72
8.272
199
845
230.993

Tabel nr. 10 - Valoarea abaterilor constatate la nivelul entităţilor verificate
III. Obiectivele urmărite și principalele constatări rezultate din acțiunile de
control/audit desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
Acţiunile de control/audit efectuate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale au reliefat
cazuri de nerespectare a reglementărilor legale, constatându-se abateri şi nereguli care au
generat fie venituri suplimentare cuvenite bugetelor publice, fie prejudicii sau au influenţat
calitatea gestiunii economico-financiare a entităţilor verificate, aşa cum sunt prezentate mai jos:
A. Informații cu privire la erorile/abaterile de la legalitate şi regularitate rezultate din
acțiunile de audit desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
Sistemul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale constituie o componentă însemnată a
administraţiei publice din România, atât ca pondere, dar şi ca modalitate de administrare a
resurselor publice.
Pornind de la această premisă, acţiunile de audit desfăşurate de către Camera de Conturi
Bihor au urmărit în principal depistarea abaterilor cu caracter financiar în gestionarea fondurilor
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publice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi dispunerea de măsuri pentru eliminarea
acestora, creşterea responsabilităţii manageriale în gestionarea fondurilor publice, respectarea
disciplinei financiar-fiscale, dezvoltarea unor sisteme de control managerial şi de audit intern
privind utilizarea banilor publici.
În cadrul acţiunilor de audit financiar efectuate au fost auditate situaţiile financiare,
încheiate la data de 31 decembrie 2015, respectiv: bilanţul, contul de rezultat patrimonial,
situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexele la
situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative şi contul de execuţie
bugetară.
Prin verificările desfășurate la entitățile publice de interes local, Camera de Conturi Bihor
a urmărit, conform prevederilor legale, următoarele obiective:
 elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și autorizarea,
legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice;
 exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare;
 modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul
și la termenele prevăzute de lege, precum și identificarea cauzelor care au determinat
nerealizarea acestora;evaluarea sistemelor de management și control intern/audit intern
la entitățile verificate, a modului de implementare a acestora și legătura de cauzalitate
între rezultatele acestei evaluări și deficiențele constatate de către Curtea de Conturi în
activitatea entității respective;
 calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile
prevăzute în actele de înființare ale entității verificate, cu accent pe:
 efectuarea inventarierii și a evaluării tuturor elementelor patrimoniale, înregistrarea în
evidența contabilă a rezultatelor obținute în urma acestor operațiuni;
 constituirea și utilizarea fondurilor pentru desfășurarea de activități conform scopului,
obiectivelor și atribuțiilor entității;
 legalitatea angajării, lichidării, ordonanțării și plății cheltuielilor din fonduri publice;
 organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică,
încheierea și administrarea contractelor.
 constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția mediului,
îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă;
 identificarea eventualelor carențe, inadvertențe sau imperfecțiuni legislative;
Obiectivele primare ale acțiunilor desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
de către Camera de Conturi Bihor au vizat examinarea responsabilității manageriale în
utilizarea și administrarea fondurilor publice, respectarea disciplinei financiar-fiscale, eliminarea
erorilor și neregularităților în scopul îmbunătățirii activității entităților verificate, dezvoltarea unor
sisteme de control și audit intern de înaltă calitate și eficiență.
Urmare verificării acestor obiective de audit au fost semnalate o serie de abateri de la
prevederile legale, precum și de la principiile de eficiență, eficacitate și economicitate în
administrarea fondurilor publice, concretizate în:
venituri suplimentare (inclusiv accesorii de întârziere aferente) – 2.645 mii lei;
prejudicii (inclusiv daune interese aferente) – 17.119 mii lei;
abateri financiar contabile care nu au generat prejudicii sau venituri
suplimentare – 215.337 mii lei.
Plecând de la premisa că pentru o gestionare solidă și performantă a fondurilor publice
este necesar, în primul rând, elaborarea unui buget realist, urmat de o execuție corectă, potrivit
principiilor și regulilor bugetare, sinteza abaterilor din actele de control prezentate în acest
raport va urmări structura indicatorilor bugetari, respectiv vor fi evidențiate o serie de nereguli și
abateri de la legalitate și regularitate care au avut ca efect: nestabilirea, neurmrirea și
neîncasarea unor venituri legal cuvenite bugetelor publice, angajarea și efectuarea unor plăți în
afara cadrului legal, care au determinat producerea de prejudicii patrimoniale, precum și
reflectarea denaturată a unor elemente patrimoniale în situațiile financiare anuale.
Principalele constatări ce au fost consemnate în actele întocmite cu ocazia
verificărilor efectuate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Bihor,
categoriile de abateri constatate şi cauzele generatoare de abateri cu impact asupra veniturilor
şi cheltuielilor bugetare, grupate pe structura obiectivelor care s-au avut în vedere la
auditarea conturilor anuale de execuție bugetară, se prezintă astfel:
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1. Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2015 precum și
autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat
Urmare verificărilor efectuate în legătură cu modul de respectare a cadrului legal de
elaborare și fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, a modului în care
s-a urmărit legalitatea, necesitatea și oportunitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale,
principalele abateri identificate au fost:
 nerespectarea procedurilor legale privind elaborarea, conținutul și structura proiectului de
buget local în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
(U.A.T.C. Lăzăreni, U.A.T.O. Nucet, U.A.T.C. Dobrești, U.A.T.C. Biharia);
 întocmirea eronată a bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli ca urmare a fundamentării
nereale a prevederilor iniţiale şi definitive ale impozitelor şi taxelor datorate de către
contribuabilii de pe raza entităților verificate (U.A.T.C. Buduslău, U.A.T.C. Sîmbăta, U.A.T.C.
Sălard);
 nerespectarea prevederilor legale privind modul de fundamentare a veniturilor proprii
programate în bugetul pe anul 2015, în sensul stabilirii nivelului acestora fără a ține cont de
gradul de realizare a veniturilor proprii pe anii 2014 și 2013 (U.A.T.C. Diosig, U.A.T.C. Cetariu).
2. Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare
În auditarea conturilor anuale de execuție la ordonatorii de credite ai unităților
administrativ-teritoriale în legătură cu acest obiectiv s-a avut în vedere modul de organizare și
conducere a contabilității în conformitate cu prevederile legale, înregistrarea veniturilor și a
cheltuielilor pe structura clasificației bugetare, respectarea cadrului legal aplicabil entităţilor
auditate în legătură cu modul de organizare și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, a
concordanței datelor înregistrate în evidența tehnico-operativă cu cele din evidența financiarcontabilă și cu cele preluate în balanțele de verificare și înscrise în situațiile financiare,
încheierea exercițiului bugetar și realitatea, exactitatea operațiunilor financiar-contabile
reflectate în bilanțurile contabile și conturile anuale de execuție bugetară.
Acțiunile de verificare desfășurate au scos în relief, pe ansamblu, o insuficientă
preocupare din partea conducerii entităților publice pentru asigurarea acurateței datelor din
situațiile financiare și pentru un management financiar orientat spre o bună gestiune
economico-financiară.
Constatările identificate se referă în general la:
 neînregistrarea în evidenţele contabile a lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale
finalizate, la momentul recepţionării acestora (U.A.T.M. Oradea - 105.368 mii lei, U.A.T.C.
Dobrești - 918 mii lei, U.A.T.C. Sâniob - 661 mii lei, U.A.T.C. Remetea - 261 mii lei, U.A.T.M.
Salonta - 858 mii lei, U.A.T.C. Mădăras - 170 mii lei);
 menținerea eronată și nelegală a sumelor achitate în plus de contribuabili pentru care sa prescis dreptul restituirii debitelor în conturi de creditori ai bugetului local (U.A.T.M. Oradea 183 mii lei);
 stabilirea și înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a provizioanelor pentru plata
unor sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de
natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii
(U.A.T.C. Dobrești - 609 mii lei, U.A.T.C. Dosig - 215 mii lei, U.A.T.M. Oradea - 183 mii lei,
U.A.T.J. Bihor - 172 mii lei, U.A.T.O. Nucet - 57 mii lei, U.A.T.C. Mădăras - 3 mii lei, U.A.T.C.
Dobrești - 608 mii lei, U.A.T.C. Aștileu - 55 mii lei);
 înregistrarea eronată a operaţiunilor de intrare/ieşire a unor elemente patrimoniale
achiziționate în perioada 2013 – 2015 (U.A.T.M. Salonta – 161 mii lei);
 menţinerea nejustificată în categoria de mijloace fixe a unor bunuri care nu îndeplinesc
condiţiile legale pentru a fi încadrate în această categorie (U.A.T.C. Cherechiu - 294 mii lei
U.A.T.M. Salonta – 66 mii lei, U.A.T.C. Dobrești - 21 mii lei, U.A.T.C. Borș - 34 mii lei);
 neevidențierea corectă în contabilitate a creanțelor fiscale aferente persoanelor juridice
pentru care s-a declarat starea de insolvență (U.A.T.C. Balc - 2.732 mii lei);
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 neînregistrarea drepturilor constatate în contul de execuție reprezentând venituri de
încasat cuprinse în lista de rămășițe întocmită la data de 31.12.2015 (U.A.T.C. Curtuișeni - 365
mii lei );
 menţinerea nejustificată în evidenţa contabilă şi în evidenţa analitică pe plătitor a
obligaţiilor de plată datorate de contribuabilii care au fost radiaţi din evidenţele Oficiului
Registrului Comerţului, se află în stare de insolvabilitate sau au fost pronunțate sentințe de
închidere a procedurii de insolvență/faliment ( U.A.T.C. Mădaras - 12 mii lei, U.A.T.C. Ceica 134 mii lei);
 nerespectarea termenului legal pentru reevaluarea activelor fixe corporale de natura
construcţiilor şi terenurilor, aflate în patrimoniul entității (U.A.T.C. Cherechiu, U.A.T.C. Derna,
U.A.T.C. Aștileu, U.A.T.C. Dobrești, U.A.T.C. Boianu Mare, U.A.T.C. Aștileu);
 nereflectarea reală şi exactă a operațiunilor financiar contabile în bilanțul contabil şi în
contul anual de execuție bugetară (U.A.T.C. Curtuișeni - 365 mii lei );
 neînregistrarea și neîncasarea garanțiilor datorate de concesionari la contractele de
închiriere și concesiune încheiate conform prevederilor legale (U.A.T.M. Oradea, U.A.T.O.
Nucet, U.A.T.C. Boianu Mare)
 înregistrarea eronată/neînregistrarea în evidența contabilă și/sau tehnic-operativă a unor
bunuri aparținând patrimoniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale (U.A.T.C.
Cherechiu - 793 mii lei);
 neînregistrarea garanţiei de bună execuţie în conturile în afara bilanţului pentru lucrările
de investiţii executate (U.A.T.C. Aștileu – 239 mii lei, U.A.T.C. Derna – 38 mii lei);
 neînregistrarea în evidenţa contabilă în conturile corespunzătoare a unor active fixe
(U.A.T.O. Nucet – 1.916 mii lei);
 necalcularea și neînregistrarea amortizării aferente activelor fixe (U.A.T.C. Tulca);
 neînregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice în momentul efectuării lor,
conform principiului contabilităţii de angajamente, respectiv înregistrarea unor venituri/cheltuieli
doar pe măsura încasării/plăţii acestora și/sau neînregistrarea tuturor veniturilor bugetului local
restante la 31.12.2015 şi a majorărilor de întârziere aferente (U.A.T.C. Curtuişeni - 560 mii lei,
U.A.T.C. Cherechiui - 40 mii lei, U.A.T.C. Cetariu - 13 mii lei, U.A.T.C. Ceica - 199 mii lei);
 neconstituirea şi neevidenţierea garanțiilor datorate de concesionari la contractele de
închiriere și concesiune încheiate conform prevederilor legale (U.A.T.C. Borș - 184 mii lei).
Cele mai multe dintre abaterile constatate au condus la denaturarea datelor și informațiilor
cuprinse în situațiile financiare întocmite de entitățile verificate, fiind cauzate de:
 necunoașterea reglementărilor legale în domeniul financiar-contabil sau interpretarea
eronată a unor prevederi legislative, lipsa cunoștințelor în domeniul informatic, în special de
către personalul din cadrul compartimentelor financiar-contabile din aparatele proprii de
specialitate ale primăriilor comunale;
 slaba pregătire profesională a personalului din compartimentele financiar-contabile,
depășit de cerinele introducerii contabilităţii în partidă dublă, în special la primăriile comunale;
 neorganizarea activității de control intern sau exercitarea defectuoasă a acestuia;
 lipsa procedurile operaţionale de lucru formalizate pentru activitatea financiar-contabilă
şi neorganizarea la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale a circuitului documentelor, care să
asigure înregistrarea în contabilitate, pe bază de documente justificative, a tuturor operaţiunilor
patrimoniale sau a modificărilor acestora.
3. Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control
intern (inclusiv audit intern) la entitățile auditate și stabilirea legăturii de cauzalitate
dintre rezultatele acestei verificări și deficiențele constatate în activitatea entităților
verificate
Camera de Conturi Bihor a procedat la evaluarea sistemului de control intern existent la
nivelul entității, atât sub aspectul proiectării acestuia conform prevederilor legale cât și sub
aspectul funcționării, al eficienței și încrederii acestuia, dacă este capabil să preîntâmpine și să
corecteze utilizarea nelegală și nerespectarea principiilor de economicitate, eficiență și
eficacitate în utilizarea fondurilor publice, gestionarea necorespunzătoare a patrimoniului public
și privat al statului/unităților administrativ-teritoriale.
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La majoritatea unităților administrativ-teritoriale auditate, în urma evaluării modului de
funcționare a sistemului de control intern, auditorii publici externi au ajuns la concluzia că
sistemul de control prezintă un nivel de încredere scăzut, întrucât prin testarea funcționalității
controalelor cheie s-au identificat numeroase deficiențe și, în consecință, acesta nu garantează
prevenirea sau descoperirea erorilor și protecția patrimoniului entității, respectiv conformitatea
operațiunilor efectuate de entitate cu reglementările legale, regulamentele și normele interne.
Controlul financiar preventiv propriu reglementat de Ordonanța Guvernului nr.119/1999,
republicată și actele normative subsecvente constituie un instrument eficace de control, însă, la
unele unități administrativ-teritoriale, acesta este insuficient organizat sau este exercitat în mod
ineficient.
Evaluările efectuate au pus în evidență următoarele deficiențe semnificative:
 neorganizarea controlului financiar preventiv propriu, corespunzător reglementărilor
legale specifice, neinstituirea ori nepunerea în aplicare a unui proces de management al
riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operațiunilor, care să asigure
menținerea riscurilor la un nivel considerat acceptabil și să faciliteze realizarea eficientă și
eficace a obiectivelor entității publice (U.A.T.C. Căbești, U.A.T.C. Aștileu);
 neexercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra unor proiecte de operațiuni
care, potrivit legii, fac obiectul controlului financiar preventiv, cum ar fi angajamente legale și
credite bugetare sau credite de angajament; efectuarea de încasări în numerar; constituirea
veniturilor publice în privința autorizării și a stabilirii titlurilor de încasare; concesionarea sau
închirierea de bunuri din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale
(U.A.T.O. Nucet, U.A.T.C. Cherechiu, U.A.T.C. Curtuișeni, U.A.T.C. Remetea, U.A.T.C.
Sîmbăta);
 neimplementarea în totalitate a sistemului de control intern/managerial,
nepersonalizarea procedurilor operaționale elaborate, neefectuarea verificării şi autoevaluării
modului de funcţionare a propriului sistem de control intern/managerial și a componentelor sale
pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern/managerial
respectiv neelaborarea raportului anual asupra sistemului de control intern/managerial
(U.A.T.O. Nucet, U.A.T.C. Căbești, U.A.T.C. Remetea U.A.T.C. Cîmpani);
 neelaborarea unor proceduri scrise pentru activitățile derulate în entitate,
neimplementarea ori neaducerea acestora la cunoștința personalului implicat;
 neinstituirea ori nerealizarea unor activități de control, de prevenire și/sau de detectare
riscurilor, la nivelul tuturor compartimentelor și în toate domeniile de activitate ale entității, cum
ar fi: autorizarea, analiza performanțelor, activități de control ale sistemului informațional,
controalele privind accesul la resurse și documente, separarea sarcinilor și a responsabilităților,
controlul preventiv, inventarierea, etc.;
 nu au fost implementate integral standardele de control intern/managerial redefinite
potrivit Ordinului S.G.G. nr. 400/2015 (U.A.T.C. Aștileu, U.A.T.C. Cherechiu, U.A.T.C. Dobrești,
U.A.T.M. Salonta, U.A.T.C. Mădăras);
 acordarea vizei de control financiar preventiv propriu unor proiecte de operațiuni, fără
respectarea cerințelor legale în integralitate (control de legalitate, regularitate, bugetar) și a
procedurii de control, deficiență constatată la majoritatea entităților publice la care s-au
constatat abateri de la legalitate și regularitate cauzatoare de prejudicii ori generatoare de
venituri bugetare suplimentare;
Una din cauzele principale ale organizării şi exercitării în mod deficitar a controlului
financiar preventiv propriu este lipsa personalului de specialitate şi slaba calificare a acestuia, în
special în cazul unităţilor administrativ-teritoriale comunale, ceea ce a generat nerespectarea
prevederilor O.G. nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, în ceea ce
priveşte separarea atribuţiilor de control preventiv de acelea de conducere a evidenţei contabile
sau de participare la executarea operaţiunilor economico-financiare în cauză.
În urma evaluării sistemelor de control intern şi audit intern precum și a probelor de audit
obţinute, în marea majoritate a instituţiilor auditate s-a concluzionat că activităţile de audit intern
la nivelul entităților publice din administrația locală sunt, în general, formale, ineficiente sau
insuficient de riguroase, nu acoperă domenii semnificative, iar conducătorii acestora nu sunt
interesaţi să valorifice aceste activităţi şi, drept urmare, riscurile de control au fost evaluate ca
fiind medii sau ridicate.
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Principalele abateri constatate se referă la:
 neasigurarea cadrului organizatoric pentru realizarea activităţii de audit public intern
respectiv neorganizarea structurilor de audit intern care să asigure auditarea tuturor activităţilor
desfăşurate în cadrul entităţilor publice şi îndeplinirea obiectivelor generale ale auditului intern;
 planul de audit intern nu cuprinde misiuni de audit public intern selectate în conformitate
cu dispoziţiile pct. 2.4.1.3 din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public
intern;
În ce privește fundamentarea planurilor anuale de audit public intern s-a constatat că
acestea nu s-au bazat întotdeauna pe o evaluare obiectivă a riscurilor asociate activităţilor,
programelor, proiectelor şi operaţiunilor, ci mai mult pe o apreciere a acestora pe baza
experienţei auditorilor și a unor semnale exterioare. În misiunile realizate nu au fost abordate
atât funcţiile specifice cât şi funcţiile suport ale unei instituţii publice: procesul bugetar
(planificarea, alocarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli), administrarea veniturilor
statului, fiabilitatea sistemului financiar–contabil şi controlul financiar preventiv, administrarea
patrimoniului şi achiziţiile publice, resursele umane, activitatea juridică, sistemul informatic,
administrarea fondurilor europene.
 majoritatea auditorilor interni au efectuat practic un audit de regularitate, fără să se
evalueze riscurile activităţilor şi fără să se efectueze misiuni de audit de performanță și de
sistem;
 la nivelul entităților publice din administrația locală nu există o cultură organizațională în
domeniul managementului riscurilor suficient de dezvoltată pentru a permite auditorilor să
abordeze acest proces cu ocazia fiecărei misiuni de audit intern.
În general, auditorii interni nu au abordat procesul de managementul riscurilor ca un
obiectiv în cadrul fiecărei misiuni de audit intern realizate, practica fiind de a evalua acest
proces prin planificarea și derularea unei misiuni distincte de audit intern.
Rapoartele întocmite în aceste cazuri au un caracter pur formal, misiunile de audit fiind
mai mult orientate spre un control gestionar de fond decât spre un audit intern autentic care să
servească atât entităţii în vederea realizării unui management eficient, cât şi Camerei de
Conturi Bihor ca sursă de informaţii în misiunile de audit desfăşurate.
În prezent, gradul de asigurare a funcţiei de audit intern la nivelul entităţilor publice locale
este unul foarte scăzut, ceea ce a impus crearea sistemului de cooperare pentru implementarea
auditului intern.
Cauzele neorganizării auditului intern la nivelul entităților publice din administrația locală
se prezintă după cum urmează:
o externalizarea activităţii de audit intern: conducătorii oraşelor şi comunelor, în principal, au
decis realizarea activităţii de audit intern pe bază de contracte de prestări servicii, luând în
considerare doar economiile de cost obţinute şi posibilitatea facilă de contractare a serviciilor
externe, în raport cu procedura de angajare a funcţionarilor publici, dar fără a lua în calcul
conformitatea şi calitatea serviciilor primite;
o dimensiunea entităţilor şi complexitatea activităţilor desfăşurate: comunele care nu au
organizat audit intern, au un număr redus de personal şi derulează bugete mici, activităţile
proprii care se desfăşoară în cadrul acestor comune sunt reduse ca volum şi complexitate, iar
cele care privesc relaţia cu entităţile subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
vizează, în principal, finanţarea şcolilor gimnaziale şi a grădiniţelor;
o limitările privind crearea posturilor: restricţiile legislative privind numărul de posturi
maxim ce pot fi create în cadrul comunelor, în raport cu numărul de locuitori a determinat
imposibilitatea creării de compartimente de audit intern;
o desfiinţarea compartimentelor de audit intern prin restructurarea posturilor, urmare a
neocupării acestora din cauza lipsei de personal calificat şi a sistemului de salarizare neatractiv;
o nerespectarea prevederilor art. 11, lit. a) din Legea nr. 672/2002: conducătorii unităţilor
administrativ-teritoriale nu au acordat atenţia cuvenită obligaţiei de a constitui compartimente de
audit intern, datorită neînţelegerii rolului şi necesităţii auditului intern în cadrul entităţii publice.
Deși există un progres în implementarea formelor reglementate de control
intern/managerial la nivelul unităților administrativ-teritoriale, cadrul organizatoric și funcțional
actual de exercitare a acestora nu asigură îndeplinirea cerințelor legale cu privire la
administrarea patrimoniului și a fondurilor în condiții de legalitate și regularitate și în mod
economic, eficient și eficace, protejarea bunurilor și a fondurilor împotriva pierderilor datorate
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erorii, risipei, abuzului sau fraudei, fiabilitatea sistemului de evidență și raportare în domeniul
financiar-contabil.
4. Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în
cuantumul şi la termenele stabilite de lege, precum și identificarea cauzelor care au
determinat nerealizarea acestora
Un obiectiv principal urmărit de structurile Curții de Conturi în acțiunile de audit financiar
la nivelul unităților administrativ-teritoriale este modul de stabilire, evidențiere și urmărire a
încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege, precum și
identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora.
Abaterile constatate și consemnate în actele întocmite cu privire la stabilirea,
constatarea, urmărirea și încasarea veniturilor bugetelor locale relevă faptul că managementul
în acest domeniu nu este încă suficient de performant, nivelul veniturilor proprii încasate nu
reflectă potențialul real al unităților administrativ-teritoriale, precum și existența unor deficiențe
în activitatea de administrare și de executare silită a creanțelor fiscale de către compartimentele
de specialitate ale primăriilor. Aspectele reliefate cu ocazia acțiunilor la unitățile administrativteritoriale au arătat că nu există o preocupare pentru inventarierea și evaluarea masei
impozabile anterior întocmirii proiectului de buget local și pentru implementarea unor sisteme
informatice care să asigure stabilirea, evidențierea, urmărirea și raportarea stadiului încasării
veniturilor proprii, precum și urmărirea derulării contractelor de închiriere, concesionare,
asociere și vânzare de active din patrimoniul unităților administrativ-teritoriale.
Cele mai relevante abateri şi nereguli clasificate în categoria celor care generează venituri
suplimentare, identificate de Camera de Conturi Bihor şi cuantumul estimat al acestora se
referă la:
 nerespectarea reglementărilor legale privind organizarea și conducerea activității de
stabilire şi urmărire a încasării veniturilor proprii ale bugetului local, în scopul verificării bazei de
impunere, a legalității și conformității declarațiilor fiscale, a corectitudinii datelor și informațiilor
necesare stabilirii reale a obligațiilor fiscale reprezentând impozite și taxe locale datorate de
către contribuabilii persoane fizice și juridice, a respectării prevederilor legislației fiscale și
contabile ori stabilirii diferențelor obligațiilor de plată și a accesoriilor aferente acestora
(U.A.T.C. Borș);
 stabilirea în cuantum mai mic decât cel legal a impozitului pe clădiri datorat de persoane
fizice pentru imobile care au dobândit utilitățile menționate de reglementările legale pentru a
impune un alt tarif la calculul valorii impozabile a imobilului (U.A.T.M. Oradea - 73 mii lei);
 nereglementarea și nerealizarea veniturilor bugetului local din tarifele datorate de
furnizorii de rețele de comunicații electronice precum și de deținătorii de elemente suport de
infrastructură pentru comunicații electronice pentru accesul pe proprietatea municipiului Oradea
(U.A.T.M. Oradea - 1.004 mii lei);
 nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea în toate cazurile a cuantumului legal al taxei pe
teren datorată de chiriași/concesionari pentru terenurile proprietate a unităţii administrativ–
teritoriale care au fost date în chirie/concesiune (U.A.T.M. Salonta – 60 mii lei, U.A.T.C.
Cristiorul de Jos - 50 mii lei, U.A.T.C. Aștileu - 32 mii lei);
 nerecuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii pentru concedii medicale de la Casa
de Asigurări Sociale de Sănătate (Camera Agricolă Bihor - 124 mii lei);
 stabilirea eronată a impozitelor/taxelor locale prin aplicarea unor cote de impunere mai
mici decât cele legale sau prin subdimensionarea bazei impozabile ca urmare a neajustării
corecte a valorii clădirilor deținute de persoanele fizice prin aplicarea coeficientului de corecție
în funcție de zona și rangul localității sau a valorii modernizărilor aduse construcțiilor existente
(U.A.T.O Nucet – 11mii lei);
 neurmărirea respectării obligației contribuabililor de a declara organelor fiscale
construcțiile achiziționate sau a celor construite, după expirarea termenului prevăzut în
autorizațiile de construire și, implicit, calcularea din oficiu a obligațiilor de plată, precum și de
verificare a realității datelor din declarațiile de impunere depuse de contribuabili, în special a
celor care priveau reevaluarea periodică a activelor fixe supuse impozitării, precum și stabilirea
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eronată a taxei pentru regularizarea autorizațiilor de construire și/sau neefectuarea operațiunilor
de regularizare a taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de construire (U.A.T.C. Curtuișeni - 4
mii lei, U.A.T.C. Curățele - 3 mii, U.A.T.C. Aștileu – 2 mii lei, U.A.T.C. Borș - 177 mii lei,
U.A.T.C. Sîntandrei - 17mii lei);
 neurmărirea corespondenței datelor înregistrate în declarațiile contribuabililor și în
evidențele fiscale cu cele înscrise în registrul agricol, ceea ce a condus la stabilirea și încasarea
unor impozite mai mici decât cele legal datorate (U.A.T.M Beiuș, U.A.T.C. Sîntandrei, U.A.T.C.
Aștileu);
 neaplicarea tuturor procedurilor de urmărire și executare silită prevăzute de Codul de
procedură fiscală în vederea încasării veniturilor proprii, persoanele cu atribuții în domeniu
limitându-se doar la emiterea și transmiterea înștiințărilor de plată și a somațiilor, fără a lua și
celelalte măsuri de executare silită (instituirea de popriri bancare asupra disponibilităților
bănești, executarea veniturilor datorate contribuabililor de terțe persoane, instituirea de
sechestre asupra bunurilor mobile și imobile deținute de contribuabilii respectivi) pentru
încasarea la bugetele locale a unor datorii restante (U.A.T.C. Dobreşti);
 neînregistrarea în evidența contabilă și neurmărirea încasării redevențelor datorate
pentru folosința bunurilor concesionate sau delegarea gestiunii serviciilor publice (U.A.T.C.
Cherechiu - 26 mii lei, U.A.T.C. Dobreşti - 4 mii lei);
 neîntreprinderea măsurile corespunzătoare pentru stabilirea, înregistrarea în evidența
contabilă și urmărirea în vederea încasării a veniturilor cuvenite bugetului județean
reprezentând cota de 40% din veniturile provenite din impozitul pe autovehiculele de transport
marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, venituri încasate de bugetele locale ale
comunelor/orașelor/municipiilor (U.A.T.J. Bihor - 57 mii lei);
 nerealizarea la termen a veniturilor datorate bugetului public consolidat prin nestabilirea,
neînregistrarea şi nevirarea contribuţiilor, datorate atât de asiguraţi cât şi de angajator, aferente
indemnizaţiilor acordate oficialilor, arbitrilor şi observatorilor (U.A.T.C. Mădăras - 4 mii lei ,
U.A.T.C. Borș - 18 mii lei, U.A.T.C. Sîntandrei - 179 mii lei);
 nedeclararea, nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea impozitului pe teren datorat în
cuantum real de către asociaţiile urbariale existente pe raza comunei (U.A.T.C. Căbești - 7 mii
lei);
 nestabilirea, neînregistrarea, neurmărirea și neîncasarea impozitului pe proprietate
datorat de persoanele juridice (U.A.T.C. Curtuișeni - 8 mii lei);
 nerealizarea veniturilor din gestionarea faunei de interes cinegetic conform prevederilor
legale și contractelor încheiate (U.A.T.C. Curățele – 67 mii lei, U.A.T.C. Aștileu - 32 mii lei,
U.A.T.C. Lăzăreni - 21 mii lei, U.A.T.C. Căbești - 14 mii lei, U.A.T.C. Sîntandrei - 5 mii lei,
U.A.T.C. Tileagd - 2mii lei, U.A.T.C. Cefa -2 mii lei);
 neurmărirea încasării la termenele legale a taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică (U.AT.C. Sîmbăta – 7 mii lei,
U.A.T.C. Căbești - 2 mii lei, U.A.T.C. Borș - 8 mii lei);
 nestabilirea și neîncasarea dobânzilor penalizatoare aferente profitului contabil înregistrat
în anii anteriori și virat bugetului local peste termenul scadent (U.A.T.C. Dobreşti – 15 mii lei);
 neîncasarea impozitului pe mijloace de transport datorat de persoanele fizice, conform
datelor înregistrate la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
(U.A.T.C. Curățele - 9 mii, U.A.T.C. Ceica - 13 mii lei) ;
 neurmărirea încasării veniturilor din activitatea de prestări servicii publice de alimentare
cu apă (U.A.T.C. Cherechiu - 52 mii lei) ;
 nestabilirea și neurmărirea încasării în termenul legal la bugetul local a unor debite,
penalități sau majorări de întârziere (U.A.T.O. Nucet - 19 mii lei);
 nedeclararea, nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea impozitului pe teren datorat în
cuantum real de persoanele juridice (U.A.T.C. Lugașu de Jos - 39 mii lei, U.A.T.C. Ceica - 10
mii lei );
 nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea daunelor penalizatoare pentru nerespectarea
obligaţiilor asumate de concesionari prin contractele de concesiune a terenurilor (U.A.T.C. Borș
– 67 mii lei);
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 nestabilirea, neurmărirea, neînregistrarea în evidenţa contabilă şi neîncasarea
impozitului pe teren pentru terenurile forestiere date în administrare de către unitățile
administrativ-teritoriale ocoalelor silvice (U.A.T.C. Ceica - 6 mii lei);
 neurmărirea şi neîncasarea veniturilor cuvenite bugetului local înlăuntrul termenului de
prescriere (U.A.T.C. Ceica - 14 mii lei).
Cauzele generatoare ale abaterilor cu impact asupra veniturilor bugetare, în sensul
nestabilirii corecte a valorii impozitelor/taxelor locale şi neurmăririi modului de respectare a
termenelor de plată sunt:
o neimplicarea autorității deliberative, în limitele și competențele conferite de lege și de
regulamentele proprii, în analiza și fundamentarea realistă a bugetelor, a rezultatelor financiare,
lipsa măsurilor menite prin care să urmărească modul de încasare a creanțelor, modul în care
este asigurat și administrat patrimoniul public și privat al entității.
o superficialitatea factorilor de decizie privind activitatea de stabilire, înregistrare și
colectare a veniturilor proprii ale bugetului local în cuantumul și la termenele prevăzute de
legislația în vigoare;
o numărul posturilor şi pregătirea profesională a personalului nu permite asigurarea
verificării sistematice a operaţiunilor din punct de vedere al respectării tuturor prevederilor
legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor;
o neefectuarea punctajelor între datele din registrul agricol şi datele din evidenţa fiscală
luate în calcul la stabilirea masei impozabile cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli ca şi
prevederi bugetare iniţiale;
o neefectuarea unei verificări sistematice a gradului de realizare a lucrărilor pe perioada
de valabilitate a autorizațiilor de construire, în scopul identificării datei de la care clădirile sunt
supuse impozitării;
o slaba eficacitate a controlului fiscal din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi
al întregului sistem de control intern incluzând controlul financiar preventiv şi auditul public
intern;
o funcţionarea defectuoasă a controlului financiar preventiv cu privire la constituirea şi
încasarea impozitelor/taxelor datorate la bugetul local;
o neorganizarea activităţii de colectare a creanţelor în baza unor proceduri clare şi precise,
individualizate pe persoane și neaplicarea în totalitate a procedurilor de urmărire şi executare
silită prevăzute de lege în vederea încasării veniturilor proprii, personalul de specialitate din
cadrul unităţilor administrativ-teritoriale (în măsura în care acesta există) nu a iniţiat şi aplicat în
toate cazurile, procedurile de urmărire şi executare silită reglementate de Codul de procedură
fiscală, aprobat prin O.G. nr. 92/2003 pentru toate veniturile de încasat, fapt ce a condus la
nerealizarea veniturilor bugetului local la nivelul potenţialului real;
o inventarierea formală a conturilor de creanţe, ceea ce a generat riscul neidentificării
unor venituri proprii cuvenite entităţilor verificate în exerciţiul bugetar supus controlului;
5. Calitatea gestiunii economico-financiare
În cadrul acestui obiectiv s-a avut în vedere:
 efectuarea inventarierii şi a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul
prevăzut de lege, înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acestora, precum şi
înregistrarea în evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară, asigurarea integrităţii bunurilor
patrimoniale;
 modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, precum şi a reglementărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al
statului;
 constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi conform scopului,
obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea;
 angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform
reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită;
 acordarea şi utilizarea conform destinaţiilor stabilite a alocaţiilor bugetare;
 respectarea prevederilor legale referitoare la contractarea împrumuturilor şi rambursarea
ratelor scadente şi plata dobânzilor şi comisioanelor aferente;
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 obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale;
 vânzarea şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, concesionarea sau
închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi a unităților administrativteritoriale, concesionarea de servicii cu caracter public şi asocierea în participaţiune;
 respectarea de către entitate a principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în
utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale.
Raportat la nivelul documentelor justificative prezentate spre analiză și verificare din
cadrul categoriilor de operațiuni economice supuse auditării, urmare tehnicilor de audit utilizate
de către auditorii publici externi, constatările în legătură cu calitatea gestiunii economicofinanciare la nivelul unităților administrativ-teritoriale verificate, structurate funcție de obiectivele
principale avute în vedere, respectiv abaterile de la legalitate și regularitate care au determinat
producerea sau nu de prejudicii bugetelor locale, sunt:
 Nerespectarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi gestionarea
patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale,
Cele mai semnificative abateri se concretizează în:
 evidențierea în domeniul privat, în mod eronat, a unor bunuri care sunt nominalizate în
legislația în materie ca fiind bunuri din domeniul public al unității administrativ-teritoriale
(U.A.T.M. Oradea – 79.158 mii lei);
 neactualizarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi neatestarea prin
hotărâre de Guvern a apartenenţei bunurilor (U.A.T.C. Ceica);
 neefectuarea inventarierii, respectiv reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale la
termenul prevăzut de lege (U.A.T.C. Lugașu de Jos, U.A.T.C. Sîntandrei);
 inventarierea nu a acoperit toate elementele patrimoniale, disponibilitățile aflate în
conturi la bănci și trezorerie, creanțele și obligațiile față de terți (U.A T.C. Cetariu, U.A.T.C.
Sîntandrei, U.A.T.C. Borș, U.A.T.C. Mădăras, U.A.T.C. Ceica, U.A.T.C. Sălard);
 necuprinderea în domeniul public al unității administrativ-teritoriale și în evidenţele
contabile ale entității a unor bunurilor ale unității de învățământ (U.A.T.C. Sîntandrei - 109 mii
lei).
Abaterile constatate privind administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi privat al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale sunt efectul neimplicării suficiente a ordonatorilor
de credite în numirea și instruirea comisiilor de inventariere, precum și în supravegherea
realizării la termen și în condiții corespunzătoare a inventarierii și în valorificarea rezultatelor
acesteia. Astfel, deși au emis deciziile de inventariere, ordonatorii de credite nu au urmărit
modul de desfășurare a acestei activități de către comisiile de inventariere, respectiv dacă
inventarierea se desfășoară faptic, prin numărare, măsurare, cântărire, dacă listele de
inventariere sunt întocmite potrivit normelor, dacă se stabilesc rezultatele inventarierii și, dacă
aceste rezultate sunt analizate, clarificate și înregistrate în contabilitate, în condițiile legii.
Consecința acestor disfuncționalități o reprezintă prezentarea în situațiile financiare a unor
elemente patrimoniale incerte, neconfirmate prin inventariere. Neefectuarea corespunzătoare a
inventarierii poate conduce la diminuarea și deprecierea patrimoniului public și privat al unităților
administrativ-teritoriale.
 Nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata cheltuielilor bugetare în concordanță cu prevederile legii bugetare și cu destinația
stabilită
În cadrul obiectivelor de audit financiar urmărite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
s-a pus un accent deosebit pe modul în care au fost gestionate mijloacele materiale şi băneşti
existente în entitatea auditată, în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile acesteia.
Cele mai semnificative abateri se concretizează în:
 efectuarea unor plăţi care exced prevederile legale privind procedura de executare a
sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură
salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii (U.A.T.C.
Aștileu – 249 mii lei, U.A.T.M. Oradea – 152 mii lei, U.A.T.C. Tulca – 8 mii lei);
 achitarea unor cheltuieli de personal în cuantum mai mare și nelegal prin indexarea, în
mod eronat, fără temei legal a sumei inclusă în salariul de bază de prevederile art. 14 din Legea
nr. 285/2010 (Poliția Locală Oradea - 51 mii lei);
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 acordarea nelegală și nejustificată a sporului pentru condiții vătămătoare (U.A.T.C. Borș
- 70 mii lei, U.A.T.C. Cherechiu - 28 mii lei, U.A.T.C. Tileagd - 71 mii lei);
 majorarea nelegală a plăţilor şi cheltuielilor de personal urmare calculării eronate a
numărului claselor de salarizare acordate personalului nominalizat în echipele de proiecte
finanţate din fonduri comunitare nerambursabile (U.A.T.C. Cherechiu - 13 mii lei, U.A.T.C.
Tileagd - 55 mii lei);
 majorarea nelegală a plăților și a cheltuielilor de personal urmare acordării unor sporuri,
premii, cadouri, tichete de masă care exced cadrului legal (U.A.T.C. Diosig - 40 mii lei,
U.A.T.C. Aștileu - 15 mii lei, U.A.T.C. Mădăras - 128 mii lei, U.A.T.C. Lăzăreni - 32 mii lei,
U.A.T.C. Tulca - 51 mii lei, U.A.T.O. Nucet - 28 mii lei);
 efectuarea de cheltuieli de personal în cuantum mai mare prin acordarea fără temei legal
a normei de hrană angajaților Poliției Locale Oradea (Poliția Locală Oradea - 749 mii lei);
 efectuarea de cheltuieli fără contraprestaţie ca urmare a acceptării la plată a unor lucrări
neexecutate sau a unor cantităţi de lucrări mai mari decât cele real executate (U.A.T.C. Derna –
95 mii lei, U.A.T.C. Aștileu – 71 mii lei, U.A.T.C. Remetea – 62 mii lei, D.G.A.S.P.C. Bihor - 31
mii lei);
 decontarea și acceptarea la plată a unor cheltuieli cu prestări servicii nejustificate legal
(U.A.T.M. Oradea – 114 mii lei, U.A.T.C. Sâniob – 24 mii lei, U.A.T.C. Biharia - 35 mii lei );
 efectuarea de plăți nejustificate legal pentru cheltuieli cu prestarea de servicii de pază
(U.A.T.M. Oradea – 106 mii lei);
 decontarea unor situații de lucrări la obiective de investiții/reparații capitale conținând
lucrări neexecutate sau tarife orare mai mari decât cele practicate de executantul lucrărilor
(U.A.T.J. Bihor - 525 mii lei, U.A.T.M. Oradea – 422 mii lei, U.A.T.C. Derna – 76 mii lei, U.A.T.C.
Aștileu – 11 mii lei, U.A.T.C. Tileagd - 128 mii lei);
 majorarea nejustificată și nelegală a subvențiilor acordate către S.C. Termoficare S.A.
de U.A.T.M. Oradea – 9.502 mii lei;
 acceptarea la decontare a unor cantități de produse mai mari decât cele necesare în
cadrul Programului Național „Laptele și cornul” urmare a solicitării de produse lactate și de
panificație pentru un număr mai mare de elevi decât cei prezenți la cursuri în anul 2015
(U.A.T.J. Bihor – 12 mii lei);
 efectuarea de plăţi nelegale constând în acceptarea la plată și decontarea unor sume
mai mari decât cele datorate la plățile efectuate pentru cheltuieli de capital (U.A.T.J. Bihor – 186
mii lei, U.A.T.C. Remetea - 53 mii lei, U.A.T.M. Salonta - 92 mii lei, U.A.T.C. Biharia - 23 mii lei,
U.A.T.C. Ceica - 282 mii lei, U.A.T.C. Sălard - 117 mii lei);
 nestabilirea corectă, în conformitate cu prevederile contractuale, a gradului de diminuare
a contravalorii facturii, ca penalitate, potrivit gradului de realizare lunară a indicatorilor de
sinteză (D.G.A.S.P.C. Bihor - 628 mii lei);
 necalcularea procentului de penalitate, conform prevederilor contractuale, în situația
nerealizării indicatorilor lunari (D.G.A.S.P.C. Bihor – 35 mii lei);
 contractarea unor lucrări de reparații capitale conținând tarife orare nereale cu
consecințe asupra efectuării plăților pentru cheltuieli de capital în cuantum mai mare decât cel
real (D.G.A.S.P.C. Bihor - 88 mii lei);
 efectuarea de plăți nelegale reprezentând lucrări neexecutate a căror contravaloare nu
a fost recuperată în cadrul termenului de prescriere (U.A.T.C. Curtuișeni - 249 mii lei);
 efectuarea unor plăţi nelegale reprezentând servicii de salubritate prestate în favoarea
populaţie, a căror valoare nu a fost recuperată integral de la beneficiarii serviciilor (U.A.T.C.
Căbești - 128 mii lei, U.A.T.C. Dobreşti – 34 mii lei, U.A.T.C. Sâniob – 24 mii lei);
 efectuarea unor plăți din bugetul local privind activitatea sportivă care nu pot fi justificate
legal (U.A.T.C. Dobrești – 10 mii lei);
 efectuarea unor plăţi nelegale reprezentând servicii de alimentare cu apă prestate în
favoarea populaţiei, a căror valoare nu a fost recuperată integral de la beneficiarii serviciilor
(U.A.T.C. Cherechiu - 70 mii lei, U.A.T.C. Tulca - 18 mii lei);
 efectuarea unor plăţi nelegale reprezentând contravaloare servicii topografice prestate
conform Legii nr. 165/2013 fără respectarea prevederilor contractuale (U.A.T.C. Cîmpani - 10
mii lei);
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 efectuarea unor plăţi nelegale pentru servicii de audit intern urmare nerespectării
prevederilor legale în vigoare (U.A.T.C. Cîmpani - 12 mii lei, U.A.T.O. Nucet - 6 mii lei,
U.A.T.C. Remetea - 5 mii lei, U.A.T.C. Borș - 7 mii lei);
 Nerespectarea prevederilor legale referitoare la achiziţiile publice, în special în
ceea ce privește administrarea contractelor de achiziție publică:
 neurmărirea respectării clauzelor înscrise în contractele de lucrări cu referire la
constituirea şi înregistrarea garanţiilor de bună execuţie (D.G.A.S.P.C. Bihor - 555 mii lei,
U.A.T.M. Oradea - 330 mii lei, U.A.T.C. Curățele - 18 mii lei);
Urmare procedurilor şi testelor efectuate au fost identificate următoarele cauze
generatoare ale abaterilor cu impact asupra cheltuielilor bugetare:
o nerespectarea competențelor și responsabilităților ordonatorilor de credite în procesul
bugetar;
o lipsa de pregătire a personalului care asigură monitorizarea achiziţiilor publice şi
urmărirea contractelor, inclusiv urmărirea contractelor de prestări servicii încheiate cu diriginţii
de şantier;
o neverificarea realității lucrărilor executate și facturate în cazul obiectivelor de investiții
derulate, ceea ce a condus la acceptarea la plată a unor situații de lucrări în care au fost incluse
în mod eronat și articole de deviz neexecutate;
o neverificarea prețurilor utilizate în situațiile de lucrări întocmite de executanți comparativ
cu prețurile prezentate de aceștia în ofertele financiare, ceea ce a condus la decontarea unor
lucrări la prețuri majorate nejustificat;
o exercitarea unei activităţi necorespunzătoare de către managementul entităţii, în sensul
că nu au fost luate măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de
control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi;
o aprobarea de către consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale a unor
drepturi/sporuri salariale care exced prevederilor legale aplicabile în domeniul salarizării
personalului din administraţia publică locală.
B. Informaţii privind erorile/abaterile de la legalitate şi regularitate rezultate din
acțiunile de audit de conformitate(control) desfăşurate la R.A. de interes local și S.C. cu
capital integral sau majoritar al unităților administrativ-teritoriale
În baza atribuțiilor și competențelor prevăzute de lege, Camera de Conturi Bihor a
efectuat verificări la agenții economici de interes local, urmărindu-se exactitatea și realitatea
datelor reflectate în situațiile financiare, îndeplinirea obligațiilor bugetare, administrarea
contractelor de achiziție publică, gestionarea patrimoniului public și privat.
În conformitate cu Programul de control/audit pe anul 2016, au fost prevăzute acţiuni de
control a situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al
statului/unității administrativ-teritoriale în anul 2015 la un număr de 9 societăți comerciale și regii
autonome după cum urmează: S.C. Compania de Apă Oradea S.A., S.C. Termoficare Oradea
S.A., S.C. Edilul Beiuș S.A., S.C. Local Prest Serv Aștileu S.R.L., S.C. Ocolul Silvic Brătcuța
S.A., S.C. Gospodărire Comunlă Cociuba Mare S.R.L., S.C. Servicii pentru Comunitate Nucet
S.R.L., S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Popești S.A. şi S.C. Serviciul Public Orașul
Vașcău S.R.L.. La data întocmirii prezentului raport 6 acțiuni se află în procedură de valorificare
(S.C. Local Prest Serv Aștileu S.R.L., S.C. Gospodărire Comunală Cociuba Mare S.R.L., S.C.
Ocolul Silvic Brătcuța S.A., S.C. Servicii pentru Comunitate Nucet S.R.L., S.C. Serviciul Public
de Interes Comunal Popești S.A. şi S.C. Serviciul Public Orașul Vașcău S.R.L.).
Urmare verificării obiectivelor de control au fost constatate abateri de la prevederile
legale, precum și de la principiile de eficiență, eficacitate și economicitate în administrarea
fondurilor publice, concretizate în:
venituri suplimentare (inclusiv accesorii de întârziere aferente) – 741 mii lei;
prejudicii (inclusiv daune interese aferente) – 65 mii lei;
abateri financiar contabile care nu au generat prejudicii sau venituri
suplimentare – 15.656 mii lei.
În urma controlului efectuat s-au constatat abateri financiar-contabile și plăți nelegale la
următoarele obiective:
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1. Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare
Acest obiectiv a avut în vedere: organizarea şi conducerea evidenţei operative şi
contabile, concordanţa datelor înregistrate în evidenţa contabilă cu cele preluate în balanţele de
verificare şi înscrise în bilanţurile contabile şi în conturile de profit şi pierderi, reflectarea reală şi
exactă a operaţiunilor financiar-contabile în bilanţurile contabile şi în conturile de profit şi
pierderi, încheierea exerciţiului financiar.
Constatările identificate se referă în general la neorganizarea și neconducerea
contabilității în conformitate cu prevederile legale, fapt ce a condus la nereflectarea reală și
exactă a operațiunilor financiar-contabile în bilanțurile contabile, din care exemplificăm:
 neevidenţierea în contul activelor fixe a valorii totale a obiectivelor de investiţii finalizate
și recepţionate (S.C. Termoficare Oradea S.A. - 1.028 mii lei);
 necuantificarea și neconstituirea într-un cont distinct al operatorului a sumelor încasate
prin preţuri/tarife corespunzătoare cheltuielilor pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului
de alimentare centralizată cu energie termică (S.C. Termoficare Oradea S.A. - 5.176 mii lei);
 neînregistrarea corectă în evidenţă în afara bilanțului a valorii bunurilor aflate în
administrare (S.C. Compania de Apă Oradea S.A. - 5.251 mii lei).
2. Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control
intern (inclusiv audit intern) la entitățile auditate
În cadrul acţiunile de control desfăşurate, la societățile comerciale cu capital integral sau
majoritar al unităților administrativ-teritoriale, Camera de Conturi Bihor a procedat la evaluarea
sistemului de control intern existent la nivelul entității, atât sub aspectul proiectării acestuia
conform prevederilor legale cât și sub aspectul funcționării și al eficienței.
În acest context, evaluările au relevat o serie de abateri de la actele normative în vigoare
privind organizarea şi exercitarea controlului intern şi a auditului public intern, cum ar fi:
 neorganizarea auditului intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind
auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare (S.C. Edilul Beiuș S.A.);
 neorganizarea controlului intern/managerial în conformitate cu dispozițiile O.M.F.P. nr.
946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de
control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial (S.C. Edilul Beiuș S.A.);
 neimplementarea sistemului de conducere specific întreprinderilor publice, care impune
buna guvernare, performanța economică şi competitivitatea acestora (S.C. Edilul Beiuș S.A.));

3. Calitatea gestiunii economico-financiare
Verificările efectuate pentru evaluarea calității gestiunii economico–financiare reflectată în
situațiile financiare au scos în evidență următoarele categorii de abateri:
 efectuarea de plăți pentru lucrări de investiții pe bază de documente justificative care nu
reflectă realitatea (S.C. Termoficare Oradea S.A. - 29 mii lei);
 acordarea nelegală a unor drepturi de natură salarială care exced cadrul legal care
reglementează salarizarea personalului (S.C. Termoficare Oradea S.A. - 11 mii lei);
 majorarea nejustificată a subvențiilor solicitate Unității Administrative - Teritoriale
Municipiul Oradea pentru acoperirea pierderile induse de prestarea serviciilor publice de
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat (S.C.
Termoficare Oradea S.A. – 7.195 mii lei);
 efectuarea de plăți nelegale pentru achiziția unui autoturism a cărui valoare excede
nivelului maxim admis de prevederile legale care reglementează normativele de cheltuieli
pentru autoritățile administrației publice şi instituțiile publice (S.C. Compania de Apă Oradea
S.A. - 12 mii lei);
 nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea necesarului de apă pentru curăţirea
periodică a reţelei de distribuţie care depăşesc 2% din volumul de apă distribuit şi reprezintă
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lipsuri neimputabile în gestiune, respectiv pierderi peste nivelul standardului reglementat de
Asociația de Standardizare din România (S.C. Compania de Apă Oradea S.A. - 980 mii lei);
 diminuarea veniturilor bugetului local reprezentând impozit pe profit și TVA pentru
perioada 2013 - 2015 (S.C. Compania de Apă Oradea S.A. – 157 mii lei reprezentând impozit
profit, 235 mii lei reprezentând TVA).
 nerespectarea în totalitate a normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura creanțelor și obligațiilor (S.C. Edilul Beiuș S.A.).
Abaterile prezentate sunt consecința neexercitării, de către autoritățile publice tutelare a
operatorilor economici verificați, a competenței de a evalua periodic activitatea consiliului de
administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale acționare, că sunt
respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății
comerciale, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice. În contextul dispozițiilor art. 36 din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001 republicată, această atribuție revine consiliului local/județean, care exercită, în
numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare
participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii.
D. Informaţii legate de cazurile de aplicare a amenzilor contravenționale, de
sesizare a organelor de urmărire penală
Potrivit prevederilor art. 33 alin (4) din Legea nr. 94/1992, republicată, în situațiile în care
în rapoartele de audit se constată existența unor fapte pentru care există indicii că au fost
săvârșite cu încălcarea legii penale sunt sesizate organele în drept pentru asigurare valorificării
constatărilor.
În perioada analizată nu s-au constatat cazuri de sesizare a organelor de urmărire penală
pentru efectuarea de cheltuieli nelegale/interzise prin actele normative în vigoare.
E. Considerații cu privire la punctul de vedere al entităților verificate în ceea ce
privește abaterile și deficiențele consemnate în actele de control /audit
O etapă importantă în derularea misiunilor de audit financiar/control, căreia atât auditorii
publici externi, cât și conducerea Camerei de Conturi Bihor i-au acordat o atenție deosebită, a
reprezentant-o concilierea constatărilor realizată în faza premergătoare finalizării raportului de
control/audit financiar. Concilierea a presupus punerea de acord cu entitatea controlată a
aspectelor reţinute de către auditorii publici externi în urma efectuării controlului/auditului
financiar, precum şi analizarea recomandărilor formulate pentru înlăturarea deficienţelor
constatate. În general, conducerea entităților auditate și-a însușit abaterile prezentate de echipa
de control, în multe situaţii luând masuri operative de remediere a neregulilor, fie prin
corectarea erorilor existente în evidența contabilă, fie prin inițierea acțiunilor de încasare a
veniturilor suplimentare și recuperare a prejudiciilor estimate de auditorii publici externi.
În cazurile în care managementul entităţilor publice verificate nu și-a însușit constatările
auditorilor publici externi, reprezentanții entităților au formulat puncte de vedere prezentate în
timpul concilierii constatărilor sau prin obiecțiunile depuse la actele de control întocmite. Însă
trebuie remarcat că, nu în toate cazurile, aceste puncte de vedere au fost construite pe
argumente solide și pertinente, de cele mai multe ori acestea s-au limitat la: formulări
generaliste, fără a fi susținute cu documente probatorii; comentarii axate pe considerații și
principii juridice situate în afara naturii reale a spețelor instrumentate; afirmații limitate la
considerentul că simpla aprobare, prin bugetele locale, a unor fonduri publice ar legitima
angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata unor cheltuieli nejustificate și situate în afara
cadrului legal; considerarea unor clauze din contractele colective de muncă drept temei justificat
în acordarea unor drepturi salariale sau de natură salarială ș.a.
În acest context, Camera de Conturi Bihor își reiterează convingerea că
neregulile/abaterile de la legalitate și regularitate constatate la nivelul entităţilor publice
verificate vor putea fi limitate și eliminate în viitor, numai în măsura în care managementul
practicat la nivelul fiecărei entități publice locale se va orienta spre respectarea reglementărilor
legale ce definesc atribuțiile specifice ale autorităților publice locale în domeniul fundamentării,
elaborării, aprobării și executării bugetelor locale, al gestionării patrimoniului public și privat al
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acestora și spre principiile de economicitate, eficiență și eficacitate în privința valorificării
resurselor materiale, umane, financiare și informaționale de care dispun.
IV. Concluzii și recomandări
Conform Constituţiei României, art. 119 „administraţia publică din unităţile administrativteritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor
publice“. Principiul autonomiei locale are în vedere organizarea şi funcţionarea administraţiei
publice locale pornind de la „dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice
locale, de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor, o parte importantă
a treburilor publice, în folosul colectivităţilor locale pe care le reprezintă“, autorităţile
administraţiei centrale, potrivit principiului subsidiarităţii, intervenind dacă şi în măsura în care
obiectivele acţiunii nu pot fi realizate de autorităţile locale.
Pornind de la principiile și regulile care guvernează execuția bugetară la nivelul unităților
administrativ-teritoriale, în cadrul acţiunilor specifice de control/audit efectuate la entitățile
publice locale nominalizate în programul anual de activitate, s-a verificat în principal modul de
respectare a reglementărilor legale de natură economică, fiscală şi financiar-contabilă, în
vederea identificării eventualelor nereguli/abateri de la legalitate şi regularitate în întocmirea
situațiilor financiare, în administrarea patrimoniului public și privat al unităților administrativteritoriale, în gestionarea fondurilor publice prin respectarea principiilor de economicitate,
eficiență și eficacitate în utilizarea acestora. De asemenea, în perioada de raportare au fost
efectuate şi acţiuni privind verificarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin
decizii, în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi consemnate în rapoartele de
control/audit, ocazii cu care a fost evaluat şi impactul general al măsurilor dispuse asupra
îmbunătățirii activității entităților publice verificate.
Prin activitatea sa specifică, Camera de Conturi Bihor s-a preocupat în mod consecvent
pentru întărirea capacității sale instituționale, pentru a asigura îndeplinirea cu profesionalism a
atribuțiilor conferite de lege prin: efectuarea acțiunilor de control/audit cu respectarea
prevederilor legale în materie, a normelor, regulamentelor și standardelor proprii de audit;
elaborarea de acte de control/audit de calitate, obiective, clare şi care să prezinte în mod fidel și
corect situația activității desfășurate și raportate de entitățile verificate, iar constatările,
concluziile şi recomandările exprimate de auditorii publici externi să fie susținute de probe
relevante şi suficiente. Prin această abordare s-a urmărit creșterea încrederii, autorității și a
prestigiului Curții de Conturi, ca instituție supremă de audit.
Sintetizând abaterile/erorile de la legalitate și regularitate constatate la nivelul unităților
administrativ-teritoriale în derularea procesului bugetar și în gestionarea patrimoniului public și
privat al acestora, se pot formula următoarele concluzii:
 Autoritățile administrației publice locale manifestă o insuficientă preocupare pentru
asigurarea acurateţei datelor prezentate în situaţiile financiare, iar managementul financiar nu
a fost guvernat de o bună gestiune economico-financiară;
 Fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare nu s-a realizat în conformitate cu
prevederile legale, existând situaţii de supradimensionare a veniturilor bugetare, dar şi situaţii în
care nu au fost planificate toate cheltuielile aferente creditelor contractate de entitate sau nu au
fost avute în vedere plăţile restante inclusiv arieratele. Acest fenomen poate afecta activitatea
entităţilor pe termen scurt, mediu şi lung, şi poate conduce la o stare de insolvabilitate.
 Pentru activitatea de executare silită şi de control fiscal nu au fost organizate structuri
adecvate, aspect care a avut o influenţă negativă asupra stingerii creanţelor fiscale prin
executarea silită şi asupra organizării şi desfăşurării activităţii de inspecţie fiscală.
 Resursele financiare ale bugetul local au depins într-o proporţie ridicată de sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, veniturile proprii situându-se la un nivel redus. Se
remarcă eforturile de atragere a fondurilor externe nerambursabile, care au generat venituri
suplimentare ale bugetului local.
 Principiile și practicile managementului entităților auditate nu au asigurat în toate cazurile
minimizarea costului resurselor alocate activităților desfășurate.
Analiza abaterilor de la normele legale constatate la nivelul unităților administrativteritoriale, ale căror frecvență și volum relevă adevărate surse generatoare de risipă, indică
faptul că este imperios necesar să se acorde în continuare importanța cuvenită
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managementului financiar-contabil pentru identificarea acelor soluții menite să prevină
fenomenul risipei și pentru consolidarea calității situațiilor financiare. Deciziile de alocare a
fondurilor, respectiv hotărârile consiliilor județene/locale sau dispozițiile primarilor, trebuie
analizate atât din punct de vedere al respectării bazei legale pentru respectiva cheltuială, cât și
al impactului asupra capacității unității administrativ-teritoriale de a susține și de a implementa
respectivele decizii. Prejudiciile create prin plățile nelegale efectuate pentru lucrări de investiții și
reparații curente sunt urmare a superficialității în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor de
serviciu, a activității deficitare a diriginților de șantier, angajați de către ordonatorii de credite
pentru supravegherea și avizarea realității executării lucrărilor conform proiectelor, dar și a lipsei
de control din partea autorităților contractante asupra activității acestora. Ordonatorii de credite
nu s-au îndreptat împotriva acestor specialiști, în cazul confirmării unor situații de lucrări
nereale. De asemenea, entitățile verificate acceptă cu ușurință efectuarea unor lucrări
suplimentare, fără o documentare prealabilă și cu atragerea răspunderii proiectantului.
Apreciem esenţial a sublinia că, indiferent de natura lor (obiectivă, şi/sau subiectivă),
factorii perturbatori evocaţi produc efecte în lanţ, generatoare de abateri cu impact asupra
veniturilor şi cheltuielilor bugetare, asupra reflectării situaţiei patrimoniale, respectiv a activităţii
de control şi audit public intern (prin neauditarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie
bugetară), cu repercusiuni asupra realităţii datelor inserate în situaţiile financiare trimestriale şi
anuale.
Concluzia principală care se desprinde în urma neregulilor constatate cu ocazia misiunilor
de audit/control derulate în anul 2016 de către Camera de Conturi Bihor este că situaţiile
financiare încheiate la 31.12.2015, prezentate de unităţile administrativ–teritoriale, nu au fost
întocmite în conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil în România, nu au oferit o
imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi nu au
respectat principiile legalităţii şi regularităţii, situaţie în care nu a fost emis niciun certificat de
conformitate.
O altă concluzie care se desprinde este aceea că aplicarea unor indicatori de performanță
ar fi un instrument indispensabil de management într-o administrație publică modernă.
Societatea civilă solicită mai multă calitate în prestarea serviciilor publice și o mai eficientă
gestionare a resurselor publice. Pentru aceasta este necesar să se măsoare performanța
Pentru îmbunătățirea performanței gestionării fondurilor publice locale pe anul 2015, s-au
formulat următoarele recomandări:
 implementarea unui management financiar integrat care, prin obiectivele sale, să fie în
compatibilitate deplină cu obiectivele și atribuțiile legale ale entității publice și să asigure o
funcționare a acesteia în concordanță cu exigențele impuse de normele financiar-contabile,
fiscale, de gestiune a banului public și a patrimoniului public și privat și a dezvoltării durabile;
 elaborarea şi aprobarea bugetelor locale pe baza prognozelor principalilor indicatori
macroeconomici şi sociali, prognozelor bugetare, a politicilor fiscal-bugetare şi a cadrului de
cheltuieli pe termen mediu, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
 elaborarea de proceduri operaţionale şi asigurarea implementării și funcţionării acestora
privind fundamentarea bugetului inițial și a modificărilor aduse pe parcursul exercițiului bugetar
pe cele două secțiuni (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare), având la bază:
- pentru partea de venituri: constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi
a bazei de impozitare, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum
şi pe alte elemente specifice;
- pentru partea de cheltuieli: dimensionarea cheltuielilor cu respectarea cerințelor de
legalitate, în condiții de eficiență și economicitate și în strictă legătură cu activitatea instituției.
 fundamentarea şi dimensionarea reală a veniturilor bugetului local având la bază
constatarea, controlul riguros şi evaluarea corectă a materiei impozabile, identificarea tuturor
surselor de venituri locale impozabile și stabilirea veniturilor proprii, pe baza inventarierii
materiei impozabile și a nivelului taxelor și impozitelor locale, precum și monitorizarea constantă
a încasării veniturilor;
 inventarierea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ
– teritoriale în vederea cunoașterii situației reale a patrimoniului public;
 întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea
structurii şi conţinutului prevăzute de reglementările emise de Ministerul Finanţelor Publice,
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reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economico–financiare efectuate de entităţi, în funcţie
de conţinutul economic al acestora şi cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile;
 respectarea principiilor şi politicilor contabile a normelor care stau la baza înregistrării
documentelor în contabilitate şi a întocmirii situaţiilor financiare;
 perfecţionarea proiectării, implementării şi asigurarea funcţionării tuturor componentelor
sistemului de control intern, inclusiv a controlului financiar preventiv propriu;
 asigurarea întocmirii cu informații reale și ținerea la zi a Registrului agricol – în format
electronic și pe suport de hârtie – pentru a asigura furnizarea unor date reale către
compartimentele de specialitate ale primăriilor, în vederea stabilirii corecte a bazei de impunere
pentru unele impozite și taxe pe proprietate;
 implicarea mai mare a consiliilor locale în examinarea gradului de colectare a veniturilor
bugetare, față de prevederi, pe baza raportului întocmit de ordonatorul principal de credite și în
stabilirea măsurilor ce se impun pentru urmărirea și încasarea creanțelor fiscale la termenele
prevăzute de lege, inclusiv prin inițierea și aplicarea tuturor procedurilor de executare silită până
la stingerea integrală a creanţelor restante cuvenite bugetelor locale, atât pentru cele existente
în evidența fiscală a entităților la data verificării, cât şi pentru cele constatate suplimentar în
timpul misiunilor de audit;
 fundamentarea corectă a cheltuielilor bugetare prin elaborarea de politici publice
coerente în fiecare domeniu, ținându-se seama de necesitățile stricte și prioritățile acute ale
funcționării normale a autorităților publice locale și de nevoile de finanțare a obiectivelor de
dezvoltare în plan local, prin previzionarea impactului bugetar generabil, cât şi prin asigurarea
unei monitorizări constante a efectuării plăţilor pe parcursul execuției bugetare;
 angajarea cheltuielilor bugetare numai după ce ordonatorii de credite s-au asigurat că
măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar
sănătos, în special ale economiei şi eficienței cheltuielilor;
 respectarea întocmai a prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, în privința:
stabilirii de responsabilități clare pe linia planificării achizițiilor publice; inițierii și lansării
procedurilor legale de achiziție; derulării și finalizării procedurilor de achiziție publică și
administrării contractelor de achiziție publică;
 administrarea patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ – teritoriale în
condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate care să conducă la satisfacerea într-un grad cât
mai înalt a nevoilor colectivităţilor locale;
 urmărirea şi verificarea de către autorităţile administraţiei publice locale a modului de
încheiere şi derulare a contractelor de închiriere, concesionare şi vânzare de active din
patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale, cu implicații directe asupra realizării efective a
veniturilor din aceste activităţi;
 organizarea structurilor de control financiar preventiv, respectiv de audit public intern,
conform normelor legale în vigoare şi luarea măsurilor privind stabilirea operaţiunilor şi a
documentelor supuse controlului, urmărindu-se ca certificarea conturilor de execuţie bugetară şi
a bilanţurilor să se fundamenteze pe verificarea temeinică a realităţii şi legalităţii operaţiunilor
contabile.
Prin urmare, pe termen scurt şi mediu se recomandă şi găsirea de soluţii pentru sporirea
resurselor administraţiilor locale, în vederea creşterii autonomiei locale, prin crearea unor
mecanisme economice şi financiare adecvate, flexibile, moderne, care să încurajeze
performanţa. Pe termen lung, obiectivul strategic ar trebui să-l constituie dezvoltarea
economico-socială durabilă a colectivităţilor locale, care să asigure administraţiilor locale
resurse comparabile cu responsabilităţile acestora.
Recomandăm ordonatorilor principali şi consiliilor locale ca în urma analizei rapoartelor de
audit şi a proceselor-verbale întocmite cu ocazia misiunilor de audit financiar să identifice
cauzele care au condus la abaterile/erorile de la legalitate şi regularitate constatate, la crearea
prejudiciilor sau la ineficienţa alocării unor fonduri, să adopte hotărâri care să înlăture
posibilitatea producerii de pagube şi să asigure utilizarea resurselor locale în condiţii de maximă
economicitate, eficienţă şi eficacitate.
Rezultatele acţiunilor de control/audit desfăşurate la fiecare entitate controlată/auditată
sunt prezentate în fişele sintetice anexe la prezentul raport.
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