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CAMERA DE CONTURI MARAMUREȘ 
 
 
 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit 

desfășurate la U.A.T.C. Fărcașa 
           

 
 

1.Denumirea acțiunii de audit  efectuată: Auditul financiar asupra conturilor anuale de 
execuție bugetară pe anul 2017 
 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 19.10.2018 – 29.11.2018 
 
3. Informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate  
 
                                                                                                                                                 mii lei 

  
Prevederi 

inițiale  
Prevederi 
definitive 

Încasări/ Plăți 
efectuate 

% din 
prevederi 

inițiale  

% din 
prevederi 
definitive 

 1 2 3 4 5 

A.VENITURI - TOTAL (1+...+5) 29.216 29.872 20.405 69,8 68,3 

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

2.363 2.522 1.882 79,6 74,6 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  3.775 3.986 3.934 104,2 98,7 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată  

3.032 3.304 3.304 109,0 100,0 

4.Subvenții de la alte nivele ale administrației 
publice 

15.623 15.637 8.778 56,2 56,1 

5.Sume primite de la UE/alți donatori în contul 
plăților efectuate și prefinanțări 

4.423 4.423 2.507 56,7 56,7 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+...+9) 30.003 30.659 18.539 61,8 60,5 

1.Cheltuieli de personal 3.488 3.661 3.591 103,0 98,1 

2.Bunuri și servicii  3.677 3.732 3.213 87,4 86,1 

3. Dobânzi 100 100 81 81,0 81,0 

4. Transferuri între unități ale administrației 
publice 

100 100 48 48,0 48,0 

5. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

4.075 4.075 1.220 29,9 29,9 

6. Asistență socială 373 407 385 103,2 94,6 

7. Alte cheltuieli 65 105 54 83,1 51,4 

8.Cheltuieli de capital 17.395 17.749 9.383 53,9 52,9 

9. Operațiuni financiare 730 730 564 77,3 77,3 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -787 -787 1.866   

  

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri financiar-

contabile 

1.U.A.T.C. Fărcașa- activitatea proprie 287 63 1.412 

2. Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Fărcașa 0 0 162 

Total sume  287 63 1.574 
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5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată 
a 

abaterii 
( mii lei) 

Elaborarea și 
fundamentarea proiectului 
de buget pe anul 2017, 
precum și autorizarea, 
legalitatea și necesitatea 
modificărilor aduse 
bugetului aprobat 

Neconstituirea fondului de rezervă bugetară, la dispoziția Consiliului 
Local Fărcașa, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor, care se 
utilizează la propunerea ordonatorului  principal de credite, pe bază 
de hotărâri ale consiliului local, pentru finanțarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar. 

 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

Nestabilirea și neînregistrarea în evidența contabilă a cheltuielilor cu 
amortizarea în sumă de 823.959 lei  aferente activelor fixe corporale 
amortizabile potrivit legii, aflate în administrarea U.A.T.C. Fărcașa; 
   
Denaturarea la 31.12.2017 a obligațiilor entității auditate, 
reprezentând drepturi salariale (cont 421) și contribuții sociale 
obligatorii aferente (cont 431, 437), cu suma totală de 162.190 lei. 

824 
 
 
 
 

162 

Organizarea, 
implementarea și 
menținerea sistemelor de 
management și control 
intern (inclusiv audit intern) 

Nerespectarea prevederilor legale în elaborarea Programelor de 
dezvoltare a sistemelor de control managerial. 

 

Modul de stabilire, 
evidențiere și urmărire a 
încasării veniturilor 
bugetare, în cuantumul și 
la termenele stabilite de 
lege 

Nedeclararea în vederea impunerii, de către contribuabilii persoane 
fizice, a terenurilor deținute în proprietate înscrise în Registrul 
agricol, impozitul pe teren suplimentar fiind  cuantificat la 1.450 lei;  
 
Nestabilirea, neînregistrarea în evidența fiscală și neîncasarea la 
termen a veniturilor cuvenite bugetului local în sumă de 1.591 lei 
reprezentând impozitul pe clădirile persoanelor fizice care au 
beneficiat de extinderea rețelei de apă și canalizare la adresa de 
domiciliu. 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

Efectuarea necorespunzătoare a inventarierii patrimoniului  la finele 
anului 2017; 
 
Decontarea unor cheltuieli aferente  centrului de permanență din 
zonă, în sumă totală de 37.800 lei, în lipsa unor proceduri 
operaționale de justificare a acestora; 
 
Efectuarea, în perioada 2016-2018, de plăți nelegale în sumă totală 
de 40.176 lei reprezentând cheltuieli pentru autoturismele din 
dotare; 
 
Plata nelegală a sumei de 8.858 lei reprezentând  elemente de 
cheltuieli nejustificate, cuprinse în situațiile de plată la obiectivul de 
investiții „Construire drum comunal DC 92 drum pentru trafic greu și 
modernizare drumuri de acces la localitățile Sârbi și Buzești, 
comuna Fărcașa, județ Maramureș”; 

 
Plata nelegală a sumei de 13.526 lei  reprezentând elemente de 
cheltuieli nejustificate, cuprinse în situațiile de plată la obiectivul de 
investiții „Extindere sursă, rețea de alimentare cu apă și canalizare 
la depozitul ecologic din localitatea Sârbi, comuna Fărcașa, județul 
Maramureș”; 
 
Necalcularea, neînregistrarea în evidența contabilă și nevirarea în 
contul Agenției Naționale Pentru Locuințe a sumei de 170.413 lei, 
reprezentând contravaloarea recuperării investiției, din cuantumul 
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total al chiriei încasate pentru locuințele pentru tineri destinate 
închirierii în perioada august 2015 - octombrie 2018, la care se 
adaugă penalități în sumă de 47.931 lei, în total 218.345 lei; 
 
Nerespectarea prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr.72/ 2016 
privind  restituirea către bugetul de stat a  sumei de 550.000 lei, 
reprezentând plăți efectuate din Fondul de rezervă bugetară a 
Guvernului, cu nerespectarea destinației stabilite de legislația în 
vigoare; 
 
Necalcularea, neînregistrarea și nevirarea la bugetul asigurărilor 
sociale de stat a contribuțiilor sociale aferente indemnizației 
consilierilor locali în sumă totală de 12.217  lei;  
 
Stabilirea eronată a contribuției de asigurări sociale datorate de 
angajator în anii 2016 și  2017, pentru diferențele de salarii stabilite 
în baza Legii nr. 85/2016, în sumă totală de 19.754 lei; 
 
Necalcularea, neînregistrarea și neîncasarea majorărilor de 
întârziere aferente chiriilor anuale stabilite în contractele de 
închiriere a pășunii comunale, în sumă totală de 2.039 lei; 
 
Nevirarea în contul bugetului Consiliului Județean Maramureș a 
sumei de 31.885 lei reprezentând  cota  parte de 40 % calculată la 
taxa asupra mijloacelor de transport cu masa totală de peste 12 
tone. 

 
 
 
 

         550                 
                  
                    

 
 

 
12 

 
 

 
19 

 
 

 
 

2 
 
 
 

32 

 
 
6.Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Maramureș 

Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 
 

 


