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RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2017 
la nivelul județului Maramureș 

 
 
 
 
 
 

I. Prezentare generală 
 

Curtea de Conturi exercită funcția de control asupra modului de formare, de 
administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, 
furnizând Parlamentului și, respectiv, unităților administrativ-teritoriale rapoarte privind 
utilizarea și administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalității, regularității, 
economicității, eficienței și eficacității. 

Conform atribuțiilor conferite de lege, Curtea de Conturi este singura competentă să 
certifice acuratețea și veridicitatea datelor din situațiile financiare verificate și să furnizeze 
informații independente referitoare la următoarele obiective:  

a) dacă situațiile financiare auditate sunt întocmite, de către entitățile verificate, în 
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România, respectă principiile 
legalității și regularității și oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și 
a altor informații referitoare la activitatea desfășurată de entitatea respectivă; 

 b) dacă modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților 
administrativ-teritoriale, precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli al entității 
verificate sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele prin care a 
fost înființată entitatea și respectă principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și 
eficacității.  

Activitatea de audit extern exercitată de Curtea de Conturi se desfășoară cu 
respectarea normelor proprii, adoptate pe baza standardelor de audit internaționale general 
acceptate. 

Camera de Conturi Maramureș, structură teritorială fără personalitate juridică a Curții de 
Conturi a României, funcționează în baza dispozițiilor art. 8, alin. 2 din Legea nr. 94/1992 
privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 

1. Sfera și competențele de activitate 
 

 Camera de Conturi Maramureș, prin exercitarea funcției de audit/control la entitățile 
prevăzute de lege, urmărește modul de gestionare a fondurilor publice, dezvoltarea unor 
sisteme de control intern de înaltă calitate și eficiență, gestionarea performantă a patrimoniului 
din proprietatea statului și a unităților administrativ-teritoriale prin creșterea responsabilității 
manageriale în utilizarea și administrarea fondurilor publice, respectarea disciplinei financiar-
fiscale.  

http://www.curteadeconturi.ro/
mailto:ccprahova@rcc.ro
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Obiectivele principale ale acțiunilor de audit/control desfășurate de Camera de Conturi 
Maramureș în baza competențelor și atribuțiilor stabilite de lege s-au concretizat la nivel local 
în verificarea formării, administrării și întrebuințării resurselor financiare, precum și 
administrarea patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea 
principiilor legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității. 
 Prezentul raport privind finanțele publice locale pe anul 2017 la nivelul județului 
Maramureș, este elaborat de Camera de Conturi Maramureș în conformitate cu prevederile art. 
38 alin.2 din Legea nr.94/1992, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a 
României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 Scopul raportului este de a informa autoritățile administrației publice deliberative ale 
unităților administrativ - teritoriale și publicul larg, asupra rezultatelor misiunilor de audit/control 
desfășurate de Camera de Conturi Maramureș în anul 2018, privitor la finanțele publice locale.  
 Raportul cuprinde observațiile Camerei de Conturi Maramureș asupra conturilor de 
execuție bugetară auditate la ordonatorii de credite ai bugetelor locale, respectiv asupra 
modului de gestionare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale. De 
asemenea, acesta cuprinde constatările și concluziile rezultate urmare misiunilor de 
audit/control efectuate potrivit competențelor stabilite prin lege, inclusiv analiza și performanța 
gestionării banului public, evaluarea existenței și bunei funcționări a sistemelor de control și 
audit intern. 
 

2. Domeniul supus auditării 
 

Bugetul general centralizat pe ansamblul județului, cuprinde totalitatea veniturilor și 
cheltuielilor bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului (buget propriu); 
bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii; 
bugetelor creditelor externe și interne, precum și bugetele fondurilor externe nerambursabile.       

Gradul de autonomie locală și implicit finanțarea unei colectivități teritoriale este direct 
proporțională cu ponderea veniturilor proprii în raport cu alte tipuri de resurse financiare ale 
bugetelor locale. O analiză a veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale, pe total și pe surse de 
venituri și categorii de cheltuieli, oferă informații importante referitoare la nivelul de dezvoltare 
locală, precum și la gradul de autonomie al unei comunități. 

 
 Astfel, execuția bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale din 

județul Maramureș pentru anul 2017, se prezintă astfel:  
 

                                                                                                                                  mii lei  

  Venituri 
(încasări) 

Cheltuieli 
(plăți) 

Excedent/ 
Deficit 

1. Bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, județelor  1.458.800 1.343.173 115.627 

2. Bugetele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii 

382.348 385.963 -3.615 

3. Bugetele creditelor externe 0 0 0 

4. Bugetele creditelor interne 0 22.574 - 22.574 

5. Bugetele fondurilor externe nerambursabile - 89 349 - 438 

 
Din datele prezentate rezultă că la nivelul bugetelor locale ale unităților administrativ 

teritoriale  au fost încasate venituri în sumă de 1.458.800 mii lei. Plățile efectuate s-au cifrat la 
1.343.173 mii lei,  înregistrându-se la finele anului 2017 un excedent de 115.627 mii lei. 

Bugetele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
au fost încheiate cu venituri încasate  de 382.348 mii lei, plăți efectuate de 385.963 mii lei,  
deficitul de 3.615 mii lei  fiind acoperit pe seama excedentului realizat în anul precedent. 

Nu au fost raportate credite externe, iar în bugetele creditelor interne sunt reflectate 
plățile efectuate din tragerile aferente împrumuturilor contractate în perioadele anterioare în 
sumă de 22.574 mii lei.  

În ce privește bugetele fondurilor externe nerambursabile,  veniturile încasate  au fost 
de  - 89 mii lei, ca urmare a restituirii de către U.A.T.C. Coroieni și Direcția de Asistență Socială  
Baia Mare (ordonator terțiar de credite al U.A.T.M. Baia Mare) a sumei totale de 240 mii lei în 
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conturile din care a fost asigurată  finanțarea  nerambursabilă.  Plățile efectuate în anul 2017 
au fost de 349 mii lei, înregistrându-se astfel,  la finele anului, un deficit de 438 mii lei. 

Execuția de ansamblu a bugetelor locale pe categorii de venituri, reprezentând 
încasările realizate, comparativ cu prevederile bugetare anuale inițiale și definitive, se prezintă 
astfel:      

                                                          
                                      mii lei 

  
 

Prevederi 
inițiale  

 

Prevederi 
definitive 

 

Încasări 

% 
încasări 

din 
prevederi 

inițiale  

% 
încasări 

din 
prevederi 
definitive 

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

181.778 229.446 190.231 104,7 82,9 

2.Cote și sume defalcate din impozitul 
pe venit  

305.243 317.481 308.093 100,9 97,0 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată  

570.360 652.259 649.367 113,9 99,6 

4.Subvenții de la alte nivele ale 
administrației publice 

260.282 303.042 179.050 68,8 59,1 

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

117.398 174.076 132.059 112,5 75,9 

VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 1.435.061 1.676.304 1.458.800 101,7 87,0 

 
Din datele prezentate, rezultă că încasările realizate în sumă totală de 1.458.800 mii lei 

au reprezentat 87,0% din prevederile anuale definitive și 101,7% din prevederile inițiale. 
 Pe categorii de venituri, nerealizarea încasărilor în raport cu prevederile bugetare 

anuale definitive se localizează la toate categoriile de venituri, cele mai semnificative 
nerealizări fiind înregistrate la subvenții de la alte nivele ale administrației publice (59,1%) și 
sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (75,9%). Din totalul 
veniturilor încasate, cea mai mare pondere este reprezentată de sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată (44,5% din total venituri).  

În anul 2017, pe ansamblul bugetelor locale, sumele alocate de la bugetul de stat, sub 
forma sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenții, cote și sume defalcate din 
impozitul pe venit sunt de 1.136.510 mii lei, reprezentând 77,9% din veniturile totale realizate. 
În acest context aportul propriu al unităților administrativ teritoriale la finanțarea cheltuielilor 
este minor, fapt dovedit și de ponderea mică a veniturilor proprii ale bugetelor locale provenite 
din impozite, taxe, contribuții, vărsăminte, alte venituri (doar 13,0% din veniturile totale).  

În ce privește sumele primite în anul 2017 de la UE/alți donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări, ponderea acestora reprezintă 9,1% din veniturile totale încasate.  Este  
de menționat faptul că această pondere are un trend ascendent față de anul 2016 când 
ponderea veniturilor de această natură reprezentau 3,3% din veniturile totale încasate, 
înregistrându-se astfel o creștere semnificativă  a sumelor primite  de la Uniunea Europeană 
sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări  de la 40.048 mii lei în anul 2016 la 
132.059 mii lei în anul 2017. 

 
Pe ansamblul bugetelor locale, execuția cheltuielilor în structura economică a 

clasificației bugetare se prezintă astfel:   
    mii lei 

  
Prevederi 

inițiale  
Prevederi 
definitive 

Plăți 
efectuate 

% plăți din 
prevederi 

inițiale 

% plăți din 
prevederi 
definitive 

1.Cheltuieli de personal 558.756 598.659 588.459 105,3 98,3 

2.Bunuri și servicii  241.884 286.276 250.034 103,4 87,3 

3. Dobânzi 9.620 7.742 7.272 75,6 93,9 

4. Subvenții 9.672 14.645 12.067 124,8 82,4 

5. Fonduri de rezervă 2.233 290 0 x  x 
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6. Transferuri între unități ale 
administrației publice 

65.207 82.853 74.991 115,0 90,5 

7. Alte transferuri 32.253 67.589 66.774 207,0 98,8 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 

145.443 198.895 45.021 31,0 22,6 

9. Asistență socială 109.514 115.430 109.350 99,9 94,7 

10. Alte cheltuieli 27.172 33.288 29.366 108,1 88,2 

11.Cheltuieli de capital 258.249 300.845 141.182 54,7 46,9 

12. Operațiuni financiare 20.958 21.862 20.473 97,7 93,6 

13. Plăți efectuate în anii precedenți 
și recuperate în anul curent 

-26 -1.248 -1.816 x  x  

CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 1.480.935 1.727.126 1.343.173 90,7 77,8 

 
Din datele prezentate rezultă că plățile efectuate în anul 2017 au fost în sumă totală de 

1.343.173 mii lei și au reprezentat 77,8% din prevederile anuale definitive și 90,7% din 
prevederile inițiale. 

Se remarcă execuția peste medie a cheltuielilor de personal (98,3%) și  a cheltuielilor 
pentru asistența socială (94,7%), în comparație cu gradul de execuție a  proiectelor cu 
finanțare din fonduri externe nerambursabile (22,6%) și a cheltuielilor de capital (46,9%).  

În structură, ponderea cea mai mare este reprezentată de cheltuielile de personal 
(43,8% din totalul plăților efectuate), urmată de bunuri și servicii (18,6%), în timp ce proiectele 
cu finanțare din fonduri externe nerambursabile reprezintă doar 3,4%, iar cheltuielile de capital  
doar 10,5% din totalul plăților efectuate în anul 2017.  

Această execuție a cheltuielilor reliefează menținerea și în anul 2017 a tendinței de 
orientare a fondurilor publice către cheltuieli sociale și de consum și mai puțin către investiții. 
     

II. Prezentarea rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la nivelul județului 
 

1. Informații privind actele încheiate în urma acțiunilor de audit/control  
 

Conform Programului de activitate aprobat de Plenul Curții de Conturi a României 
pentru anul 2018, Camera de Conturi Maramureș a verificat un număr de 26 ordonatori 
principali de credite ai bugetelor locale și o societate comercială  de interes local. 

La nivelul județului Maramureș, au fost realizate în anul 2018 un număr de 28 acțiuni, 
din care 24 misiuni de audit financiar, 3 acțiuni de control și o misiune de audit al performanței.   

Ca urmare a misiunilor de audit/acțiunilor de control efectuate au fost întocmite un 
număr  total de 112  acte de audit/control: 

- 28 rapoarte de audit/control 
- 24 procese verbale de constatare 
- 60  note  de constatare 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 
activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste 
activități, în urma valorificării actelor de control au fost emise 25 decizii cu măsuri de înlăturare 
a neregulilor în activitatea financiar-contabilă și/sau fiscală controlată și de aplicare a  măsurilor 
pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora. De asemenea, pentru   
valorificarea aspectelor consemnate în raportul de audit al performanței serviciului public de 
salubrizare a orașului Târgu Lăpuș, a fost emisă o scrisoare conținând 6 recomandări 
formulate pentru diminuarea costurilor, sporirea eficienței utilizării resurselor și îndeplinirii 
obiectivelor propuse la nivelul activității auditate. 

Prin deciziile emise au fost dispuse 252 măsuri, din care  248 măsuri în cadrul misiunilor 
de audit financiar și 4 măsuri în cadrul acțiunilor tematice de control.  
 Urmare finalizării celor 24 de misiuni de audit financiar au fost emise 24 de decizii, 
cuprinzând 248 măsuri dispuse de directorul/directorul adjunct al Camerei de Conturi 
Maramureș pentru înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă și fiscală 
controlată, respectiv stabilirea întinderii prejudiciilor și luarea măsurilor pentru recuperarea 
acestora.  
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 Ca urmare a finalizării  celor trei acțiuni de control, din care două acțiuni privind 
controlul legalității contractării sau garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor 
rambursabile  desfășurate la U.A.T.O Șomcuta Mare și U.A.T.O Dragomirești și o acțiune de 
control privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al 
U.A.T.M. Baia Mare de către S.C. Vital S.A. Baia Mare, a fost emisă o decizie  cuprinzând 4 
măsuri dispuse de către directorul Camerei de Conturi Maramureș pentru înlăturarea abaterilor 
constatate urmare controlului.  
 

Rezultatele acțiunilor de audit/control desfășurate în anul 2018 de Camera de Conturi 
Maramureș, se prezintă sintetic astfel: 
 

    din care:  

 Total Audit 
financiar 

Audit de 
conformitate 

Audit al 
performanței 

1.Număr acțiuni desfășurate  28 24 3 1 

2.Certificate de conformitate 0 0 x x 

3.Rapoarte de control/audit 28 24 3 1 

4.Procese verbale de constatare 24 24 0 x 

5.Note de constatare 60 60 0 x 

6.Decizii emise 25 24 1 x 

7.Măsuri dispuse prin decizii 252 248 4 x 

 
 Grafic, situația misiunilor de audit/acțiunilor de control realizate la nivelul Camerei de 
Conturi Maramureș în anul 2018, se prezintă astfel:  
 
 

 
 

De asemenea, în cursul anului 2018 au fost efectuate la entitățile de interes local,  un 
număr de 19 de acțiuni de control care au vizat modul de ducere la îndeplinire a măsurilor 
dispuse prin deciziile emise de directorul/directorul adjunct al Camerei de Conturi Maramureș,  
10 acțiuni de documentare privind utilizarea fondurilor publice alocate în perioada 2002-2016 
pentru construirea sălilor de sport, atât în mediul urban cât și în mediul rural, în vederea 
garantării accesului la facilitățile moderne de practicare a sporturilor și 4 acțiuni de 
documentare cu privire la „Modul de aplicare în anul 2018 de către ordonatorii principali de 
credite a legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii-
cadru nr.153/2017”. 

 
 
 

 



6 
 

2. Informații privind categoriile de entități verificate la nivelul județului 
 

 În cadrul competențelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 94/1992, republicată, privind 
organizarea și funcționarea Curții de Conturi, activitățile specifice de control și audit public 
extern întreprinse de Camera de Conturi Maramureș se desfășoară conform Programului anual 
de activitate, aprobat de Plen, în baza tematicilor specifice elaborate de structurile de 
specialitate ale Curții de Conturi pentru domeniile și entitățile publice prevăzute de lege. 
  
 În aria teritorială de exercitare a competențelor  Camerei de Conturi Maramureș  sunt 
cuprinse un număr de 295  entități  la nivelul unităților administrativ teritoriale, astfel:  

 279 ordonatori de credite, din care 77 ordonatori principali de credite și 202 ordonatori 
terțiari de credite 

 3 regii autonome de interes local 
 9 societăți comerciale de interes local 
 4 alte entități  

 
 În anul 2018 au fost cuprinse în programul de activitate un număr de 35 entități, din care 
32 ordonatori de credite, o regie autonomă de interes local și două societăți comerciale de 
interes local.   

Până la data întocmirii prezentului raport au fost verificați un număr de 33 ordonatori 
de credite ai bugetelor locale. Facem mențiunea că la U.A.T.O. Târgu Lăpuș au fost 
realizate două acțiuni: atât misiunea de audit financiar asupra conturilor de execuție bugetară 
pe anul 2017  cât și misiunea de audit privind performanța serviciului public de salubrizare. 

 
Cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate, în aplicarea prevederilor punctului 260 

din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, au 
fost supuse auditării și transferurile de fonduri publice către un număr de 60 de entități 
subordonate/coordonate (ordonatori terțiari de credite). Astfel, numărul entităților verificate la 
nivelul unităților administrativ teritoriale este de 86, reprezentând 30,9% din numărul total de 
ordonatori de credite care intră în sfera de activitate a Camerei de Conturi Maramureș. 

  
 Situația privind  acțiunile de audit/control desfășurate în anul 2018 de Camera de 
Conturi Maramureș, comparativ cu entitățile aflate în aria de competență, se prezintă sintetic 
astfel: 

 

 Categorii de entități verificate la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale 

Entități 
existente 

Entități 
verificate %  

1.Ordonatori de credite la nivelul unităților administrativ-
teritoriale, din care: 

279 86 30,9 

1.1. ordonatori principali de credite, din care: 77 26 33,8 

- consilii județene 1 1 100,0 

- municipii 2 2 100,0 

- orașe 11 9 81,8 

- comune 63 14 22,2 

1.2. ordonatori secundari de credite 0 0 x 

1.3. ordonatori terțiari de credite, din care: 202 60 29,7 

- verificați prin acțiune distinctă x 0 x 

- verificați odată cu ordonatorul principal de credite x 60 x 

2. Regii autonome de interes local 3 0 x 

3. Societăți comerciale de interes local 9 1 11,1 

4.Alte entități 4 0 x 

TOTAL 295 87  
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3. Informații privind rezultatele acțiunilor de audit/control încheiate  
 

  Acțiunile efectuate la ordonatorii de credite ai unităților administrativ teritoriale din aria 
de competență au reliefat cazuri de nerespectare a reglementărilor legale constatându-se 
abateri și nereguli care au generat venituri suplimentare nestabilite și neîncasate cuvenite 
bugetelor publice, prejudicii, sau nereguli care au influențat calitatea gestiunii economico -
financiare a entităților verificate. 

Structura și valoarea abaterilor constatate, reprezentând venituri suplimentare, 
prejudicii, abateri financiar-contabile,  se prezintă sintetic astfel: 

                                                                                                                mii lei 
 

 
Estimări abateri 

constatate 
Accesorii Total estimări 

1.Venituri suplimentare 7.496 306 7.802 

2.Prejudicii  4.694 2 4.696 

3.Abateri financiar-contabile 44.420 0 44.420 

Total sume  56.610 308 56.918 

 
Urmare acțiunilor de audit/control desfășurate, veniturile suplimentare  au fost stabilite  

la suma totală de 7.802 mii lei, din care debite în sumă de 7.496 mii lei  și accesorii în sumă de  
306 mii lei. Veniturile suplimentare au fost înregistrate, în timpul misiunilor de audit, în evidența 
contabilă și fiscală a entităților verificate fiind totodată emise decizii în vederea urmăririi și 
încasării lor în cadrul termenului legal de prescripție. 

Abaterile de la legalitate și regularitate constatate care au condus la prejudicierea 
bugetelor entităților verificate sunt în sumă totală  de  4.696 mii lei.  
           Abaterile de la legalitate și regularitate care nu au determinat producerea de 
prejudicii sau nu au condus la identificarea de venituri suplimentare, dar au avut impact 
asupra realității și acurateței situațiilor financiare, au fost stabilite la 44.420 mii lei, constând în 
efectuarea de înregistrări contabile eronate, neevidențierea valorii actuale a tuturor elementelor 
patrimoniale, etc. 

 
4. Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul entităților verificate 

 
Urmare acțiunilor de audit/control desfășurate în baza programului aprobat pe anul 

2018, au fost estimate următoarele valori ale deficiențelor constatate: 
                                                                                                                                mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar 
contabile 

1. U.A.T.J. Maramureș 235 51 127 

- Activitatea proprie 235 8 17 

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației 0 3 50 

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus 0 2 60 

- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Maramureș 0 0 0 

-  Revista de Cultură „Nord Literar” Baia Mare 0 0 0 

-  Serviciului Județean de Pază Maramureș 0 0 0 

- Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare 0 1 0 

- Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” 0 37 0 

    

2. U.A.T.M. Baia Mare 502 51 755 

- Activitatea proprie 272 17 496 

- Grădinița cu Program Prelungit nr.8  Baia Mare 1 1 0 

- Grădinița cu Program Prelungit nr.25 Baia Mare 3 4 0 

- Grădinița cu Program Prelungit nr.28 Baia Mare 1 16 14 

-  Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare 0 3 2 

-  Școala Gimnazială nr.18  Baia Mare   0 2 0 

- Colegiul National „Vasile Lucaciu” Baia Mare 0 0 53 

- Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare 1 0 13 
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- Serviciul Public „Asistență Socială” Baia Mare 144 0 0 

- Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare 0 8 0 

- Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare 80 0 177 

    

3. U.A.T.M. Sighetu Marmației 7 372 2.186 

- Activitatea proprie 6 124 0 

- Serviciul Public de Gospodărire Urbana Sighetu Marmației 0 229 0 

- Direcția Venituri Sighetu Marmației 1 0 0 

- Centrul Cultural Sighetu Marmației 0 14 2.173 

- Grădinița cu Program Prelungit nr.7 Sighetu Marmației 0 0 0 

- Grădinița cu Program Prelungit nr.8 Sighetu Marmației 0 0 13 

- Grădinița cu Program Prelungit nr.9 Sighetu Marmației 0 5 0 

- Școala Gimnazială „Dr. Ioan Mihalyi de Apșa ” Sighetu 
Marmației 

0 0 0 

- Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu Marmației 0 0 0 

    

4. U.A.T.O. Baia Sprie 1.632 139 342 

- Activitatea proprie 1.632 127 32 

- Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Tăuții de Sus 0 0 55 

- Liceul Tehnologic Auto Baia Sprie 0 12 255 

    

5. U.A.T.O. Borșa 475 35 2.082 

- Activitatea proprie 453 35 163 

-  Școala Gimnazială nr.4 Borșa 0 0 67 

-  Serviciul de Utilități Publice Borșa 22 0 6 

- Serviciul de Cultură Borșa 0 0 1.846 

    

6. U.A.T.O. Cavnic 12 2.433 118 

- Activitatea proprie 12 48 114 

- Spitalul de Psihiatrie Cavnic 0 2.385  0 

- Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic 0 0 4 

    

7. U.A.T.O. Dragomirești 0 0 0 

- Activitatea proprie 0 0 0 

    

8. U.A.T.O. Săliștea de Sus 277 30 2.563 

- Activitatea proprie 277 30 2.552 

- Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Săliștea de Sus 0 0 11 

    

9. U.A.T.O. Șomcuta Mare 0 0 0 

- Activitatea proprie 0 0 0 

    

10. U.A.T.O. Târgu Lăpuș 13 57 4.716 

- Activitatea proprie 13 0 4.705 

- Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș 0 57 0 

- Școala gimnazială „Nicolae Steinhardt” Rohia 0 0 7 

- Școala gimnazială„ Benko Ferenc” Dămăcușeni 0 0 4 

- Liceul teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș 0 0 0 

    

11. U.A.T.O. Ulmeni 133 67 5 

- Activitatea proprie 133 67 5 

    

12. U.A.T.O. Vișeu De Sus 2.938 41 7.871 

- Activitatea proprie 2.869 41 7.646 

- Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Vișeu de Sus 0 0 44 

-  Serviciul de Gospodărire Comunală și Locativă Vișeu de Sus 65 0 177 

- Centru Cultural Social Vișeu de Sus 4 0 4 

-  Liceul Tehnologic nr.4 Vișeu de Sus 0 0 0 

    

13. U.A.T.C. Ardusat * 37 13 86 

- Activitatea proprie 33 13 73 
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- Școala Gimnazială Ardusat 4 0 13 

    

14. U.A.T.C. Budești 41 18 201 

- Activitatea proprie 41 18 192 

- Școala Gimnazială Budești 0 0 9 

    

15. U.A.T.C. Câmpulung la Tisa 10 27 161 

- Activitatea proprie 10 27 56 

- Școala Gimnazială Câmpulung la Tisa 0 0  105 

    

16. U.A.T.C. Cernești 69 111 2.517 

- Activitatea proprie 69 111 2.424 

- Școala Gimnazială Cernești 0 0 93 

    

17. U.A.T.C. Coltău 1 1 23 

- Activitatea proprie 1 1 3 

-  Școala Gimnazială „Petofi Sandor” Coltău 0 0 20 

    

18. U.A.T.C. Copalnic Mănăștur* 2 754 6.027 

 - Activitatea proprie 2 754 6.027 

- Școala cu clasele I-VIII Copalnic Mănăștur 0 0 0 

    

19. U.A.T.C. Coroieni 10 84 2.965 

- Activitatea proprie 10 84 2.958 

- Școala Gimnazială Coroieni 0 0 7 

    

20. U.A.T.C. Dumbrăvița 294 11 3.497 

- Activitatea proprie 294 11 3.263 

- Școala Profesională Dumbrăvița 0 0 234 

    

21. U.A.T.C. Fărcașa* 287 63 1.574 

- Activitatea proprie 287 63 1.412 

- Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Fărcașa 0 0 162 

    

22. U.A.T.C. Groși 65 16 646 

- Activitatea proprie 65 16 600 

- Școala Gimnazială „Gheorghe Lupan” Groși 0 0 46 

    

23. U.A.T.C. Ocna Șugatag 193 52 0 

- Activitatea proprie 193 52 0 

    

24. U.A.T.C. Oarța De Jos 99 8 129 

- Activitatea proprie 99 8 117 

- Școala Gimnazială Oarța de Sus 0 0 12 

    

25. U.A.T.C. Poienile Izei* 21 29 135 

 - Activitatea proprie 21 29 97 

- Școala Gimnazială Poienile Izei 0 0 38 

    

26. U.A.T.C. Remeți 32 21 163 

- Activitatea proprie 32 21 48 

- Școala Gimnazială Remeți  0 0 115 

    

27. U.A.T.C. Rozavlea 195 81 3.775 

- Activitatea proprie 195 81 3.775 

- Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Rozavlea 0 0 0 

    

28. U.A.T.C. Săcălășeni* 32 97 95 

- Activitatea proprie 32 92 74 

- Școala Gimnazială Săcălășeni 0 5 21 
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29. U.A.T.C. Sălsig 9 1 18 

- Activitatea proprie 9 1 18 

- Școala Gimnazială Sălsig 0 0 0 

    

30. U.A.T.C. Suciu de Sus* 41 1 0 

 - activitatea proprie 41 1 0 

    

31. U.A.T.C. Valea Chioarului 0 30 849 

- Activitatea proprie 0 30 756 

- Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Valea Chioarului 0 0 93 

    

32. U.A.T.C. Vima Mică 20 2 176 

- Activitatea proprie 20 2 104 

- Școala Gimnazială Vima Mică 0 0 72 

    

33. S.C. Vital S.A. Baia Mare 120 0 618 

    

Total sume  7.802 4.696 44.420 

Notă: *) acțiunea se află în procedura de valorificare. 

 

III. Obiectivele urmărite și principalele constatări rezultate din acțiunile de 
audit/control desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

 

III.1 Prezentarea sintetică a celor mai semnificative aspecte legate de acțiunile de 
audit financiar desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

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

Cu ocazia misiunilor de audit efectuate, la 12 unități administrativ teritoriale s-a 
constatat neconstituirea fondului de rezervă bugetară, la dispoziția consiliilor locale, 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. Cauzele deficienței sunt reprezentate de 
necunoașterea prevederilor legale  privind modul de constituire și utilizare a fondului de rezervă 
bugetară.  Prin decizii s-a dispus luarea măsurilor operative în anul 2018, privind cuprinderea la 
partea de cheltuieli într-o poziție distinctă a fondului de rezervă bugetară ce se constituie la 
dispoziția autorității administrației publice locale și aprobarea unui regulament privind modul de 
constituire și  mijloacele de utilizare a acestuia în conformitate cu prevederile legale.  

b) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 

 Urmare misiunilor de audit efectuate au fost constatate deficiențe, care au condus la 
prezentarea nereală a unor indicatori economici în situațiile financiare la finele exercițiului 
bugetar al anului 2017. Valoarea acestora a fost cuantificată la suma de 33.909 mii lei. Cele 
mai semnificative abateri, grupate pe categorii se referă la: 

 Înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniului 
public sau privat al unităților administrativ teritoriale în valoare de 16.742 mii lei.  
Deficiența s-a identificat la șapte unități administrativ teritoriale. Exemplificăm  
U.A.T.O. Târgu Lăpuș unde s-a constatat neconcordanța dintre sumele înregistrate 
în contul 103 ”Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților 
administrativ – teritoriale” și bunurile (terenuri și clădiri) aparținând domeniului public 
al orașului Târgu Lăpuș în valoare de 4.625 mii lei. Neconcordanțe semnificative de 
aceeași natură s-au constatat și la U.A.T.C. Rozavlea (suma de 3.325 mii lei), 
U.A.T.O. Săliștea de Sus (suma de 2.552 mii lei), Centrul Cultural Sighetu 
Marmației  - ordonator terțiar de credite al U.A.T. M. Sighetu Marmației  (suma de 
2.173 mii lei) și U.A.T.C. Coroieni (suma de 1.641 mii lei). Cauzele care au 
determinat abaterile sunt reprezentate de necunoașterea prevederilor legale  privind 
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regimul juridic al proprietății publice și a Planului de conturi pentru instituțiile publice 
și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin O.M.F.P. nr.1917/2005. Prin 
decizii s-a dispus reverificarea înregistrărilor privind bunurile din patrimoniul public și 
privat al unităților administrativ teritoriale, corelarea acestora cu cele referitoare la 
intrările și ieșirile de imobilizări din patrimoniu, astfel încât la finele anului, soldul 
conturilor de fonduri să reflecte valoarea reală a bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public și privat, în conformitate cu reglementările legale în domeniu. 

 Existența unor neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală în sumă de 
8.204 mii lei  
Deficiența s-a identificat la șapte unități administrativ teritoriale. Nominalizăm   
U.A.T.O. Vișeu de Sus  unde neconcordanța între soldul contului 464 „Creanțe ale 
bugetului local” raportat în situațiile financiare și lista de rămășițe la 31 decembrie 
2017 este de 7.400 mii lei. Cauza deficienței constă în  incompatibilitățile dintre 
programele informatice care asigură administrarea impozitelor și taxelor locale și 
respectiv conducerea evidenței contabile. Prin decizie s-a dispus verificarea realității 
datelor înscrise în Lista rămășițelor de încasat la finele anului 2017, stabilirea 
diferențelor și efectuarea operațiunilor de regularizare. 

 Neevidențierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiții finalizate, 
recepționate, date  în folosință în sumă de 3.012 mii  lei  
Deficiența s-a identificat la cinci entități verificate. Exemplificăm U.A.T.C. Cernești 
unde s-a constatat menținerea eronată a contravalorii lucrărilor de investiții 
efectuate și recepționate în sumă de 2.045 mii lei, în contul contabil 231 „Active fixe 
corporale în curs de execuție” și nu prin majorarea valorii mijloacelor fixe. Cauzele 
deficienței constau în interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniu cu 
referire la Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a 
acestuia aprobate prin O.M.F.P. nr.1917/2005. În timpul misiunii de audit s-au 
efectuat corecțiile în evidența contabilă. Prin decizie s-a dispus extinderea 
verificărilor asupra tuturor lucrărilor decontate și recepționate, a intrărilor – ieșirilor 
de mijloace fixe, efectuarea corecțiilor necesare în evidența contabilă potrivit 
dispozițiilor legale. 
De asemenea, la U.A.T.C. Groși, în urma analizării Listei de inventar a imobilizărilor 
corporale și necorporale aflate în curs de execuție la 31.12.2017, înregistrate în 
soldul contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuție” reflectat în balanța  
analitică la 31.12.2017, precum și a proceselor verbale de recepție a lucrărilor, a 
rezultat că au fost menținute nejustificat în soldul acestui cont, lucrări de investiții 
terminate, recepționate și decontate până la finele anului 2017, în sumă totală de 
569 mii lei. Cauza abaterii este reprezentată de  nepunerea de acord a situației 
activelor fixe în curs de execuție înregistrate în contabilitate, cu Lista de inventariere 
a imobilizărilor corporale și necorporale aflate în curs de execuție, care reflectă  
stadiul de execuție a fiecărui obiectiv. În timpul misiunii de audit au fost efectuate 
corecțiile în evidența contabilă, deficiența fiind înlăturată. 

 Existența unor neconcordanțe între datele din evidența contabilă, contul de execuție 
și contul de rezultat patrimonial în sumă de 2.935 mii lei 
Deficiența s-a identificat la U.A.T.C. Dumbrăvița, unde s-a constatat că datele din 
balanța de verificare întocmită la 31.12.2017 - clasa 6 (cheltuieli), nu concordă cu 
cele din contul de execuție cheltuieli, anexa 13 la Bilanțul contabil (coloana cheltuieli 
efective), diferența fiind în sumă de 2.659 mii lei. De asemenea, există 
neconcordanțe și între rulajele conturilor contabile de venituri din balanța de 
verificare întocmită la 31.12.2017 și contul de execuție venituri, anexa 12 (coloana 
încasări), diferența fiind cuantificată la 276 mii lei. Cauza abaterii este reprezentată 
de necunoașterea prevederilor legale în domeniu, precum și de funcționarea 
defectuoasă a controlului intern. În timpul misiunii  de audit au fost efectuate parțial 
corecturile necesare în vederea punerii de acord a datelor din balanța de verificare  
cu cele din conturile de execuție. Prin decizie s-a dispus reanalizarea situațiilor 
financiare întocmite la data de 31.12.2017, reverificarea înregistrărilor contabile, 
astfel încât să se pună de acord și să respecte corelațiile din formularele ce compun 
situațiile financiare la 31.12.2017, conform prevederilor legale. 
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c) Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și 
control intern (inclusiv audit intern) la entitățile auditate  

Urmare misiunilor de audit financiar desfășurate la cei 24 ordonatori principali de 
credite ai bugetelor locale, s-a constatat că în toate cazurile sistemul de control intern pare a fi 
parțial conform. 

Constatările cuprinse în rapoartele de audit  relevă  faptul că  la patru entități nu sunt 
respectate în totalitate prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice nr. 400/2015,  astfel: 

  la U.A.T.M. Sighetu Marmației s-a constatat că nu au fost întocmite rapoarte 
trimestriale privind urmărirea îndeplinirii programului de dezvoltare a sistemului de 
control intern; nu au fost identificate și evaluate riscurile privind activitățile/ 
operațiunile care trebuie desfășurate de toate componentele structurale ale entității; 
nu au fost identificate instrumentele de control intern; nu au fost implementate 
standardele de control intern în strânsă legătură cu cele 5 componente ale 
controlului intern: mediul de control, performanțe și managementul riscului, activități 
de control, informarea și comunicarea, evaluare și audit; nu au fost efectuate 
controale adecvate pentru a preveni și detecta fraudele și erorile în entitate; nu există 
registrul riscurilor; nu au fost nominalizate persoanele responsabile pentru 
elaborarea și actualizarea acestuia; nu a fost efectuată analiza riscurilor legate de 
desfășurarea activităților proprii entității; nu au fost elaborate planuri pentru limitarea 
consecințelor apariției acestor riscuri; nu este elaborat Codul etic. 

  la U.A.T.C. Rozavlea s-a constatat neelaborarea, neimplementarea și 
nemonitorizarea unei proceduri operaționale formalizate pentru achiziția, recepția și 
admiterea la plată a lucrărilor de pietruiri și reparații străzi, ulițe comunale și drumuri 
vicinale. 

  la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Maramureș  și  Serviciului Județean 
de Pază Maramureș (ordonatori terțiari de credite al U.A.T.J. Maramureș) s-a 
constatat că nu au fost elaborate proceduri formalizate  pentru toate activitățile 
autorității publice; nu s-a procedat la adaptarea programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern (planul de management) pe fiecare componentă 
structurală din entitate, ținând cont de particularitățile cadrului legal, organizațional, 
de personal, de finanțare și de alte elemente specifice, precum și de standardele de 
control intern; nu au fost stabilite obiective specifice de control intern; nu au fost 
stabiliți indicatori de performanță pentru activitățile desfășurate în entitate în vederea 
monitorizării eficacității și atingerii obiectivelor; nu s-au elaborat proceduri formalizate 
pentru toate activitățile; nu au fost stabilite obiectivele generale de control intern 
conform legii de organizare și funcționare. 

În toate cazurile au fost emise decizii prin care s-au dispus măsuri pentru înlăturarea 
abaterilor constatate privind controlul intern/managerial. 
 

Cu ocazia misiunii de audit financiar efectuate la U.A.T.M. Baia Mare, s-a constatat la 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 Baia Mare (ordonator terțiar de credite) neorganizarea și 
neexercitarea în conformitate cu O.G. nr. 119/1999 a controlului financiar preventiv propriu. 

Neregulile se referă la:   
 nedesemnarea prin dispoziție, emisă de ordonatorul terțiar de credite, a persoanei 

care exercită controlul financiar preventiv; 
 exercitarea controlului financiar preventiv propriu de persoana care inițiază și 

efectuează operațiunea supusă controlului financiar preventiv propriu; 
 nestabilirea proiectelor de operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv, a 

documentelor justificative și  a circuitului acestora; 
 nedetalierea prin liste de verificare (check - lists) a obiectivelor verificării, pentru 

fiecare operațiune supusă controlului financiar preventiv propriu; 
 necertificarea în privința realității și legalității prin semnătura angajaților 

compartimentelor de specialitate care inițiază operațiunea respectivă, a 
documentelor justificative care însoțesc proiectele de operațiuni. 
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 În timpul misiunii de audit conducerea entității a emis decizia prin care a fost 
nominalizată persoana cu atribuțiuni în exercitarea controlului financiar preventiv și operațiunile 
supuse controlului financiar preventiv. 

Inexistența structurilor interne la nivelul unităților administrativ teritoriale sau 
neexternalizarea activității de audit intern (structuri/activități prin care, pe de o parte, s-ar 
verifica respectarea principiilor, regulilor procedurale și metodologice aplicabile în utilizarea 
fondurilor publice și gestionarea patrimoniului public, și pe de altă parte, s-ar realiza o evaluare 
de profunzime a sistemelor de conducere și control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea 
funcționează economic, eficace și eficient) au avut consecințe negative asupra modului de 
formare, administrare și utilizare a resurselor financiare precum și asupra modului de  
administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea 
principiilor legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității. 

 

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

Urmare misiunilor de audit  au fost constatate deficiențe, care au determinat 
nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea veniturilor bugetare în sumă de 1.754 mii lei 
(inclusiv accesoriile aferente). Cele mai semnificative abateri, grupate pe categorii se referă la:   

 Abateri referitoare la modul de stabilire, evidențiere și urmărire a veniturilor datorate 
bugetului local în sumă de 665  mii lei 
Deficiența s-a identificat la 11 unități administrativ teritoriale. Exemplificăm U.A.T.O. 
Săliștea de Sus unde s-a constatat necalcularea, neînregistrarea în evidența 
contabilă și fiscală a entității și neîncasarea taxei de salubrizare în sumă de 220 mii 
lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 16 mii lei,  în total 236 mii 
lei. Situație similară s-a constatat și cu ocazia misiunilor de audit efectuate la 
U.A.T.C. Rozavlea și U.A.T.C. Dumbrăvița, veniturile suplimentare cuvenite 
bugetelor locale  fiind de 190 mii lei, respectiv 178 mii lei. Cauza abaterii constă în  
interpretarea eronată a prevederilor legale privind modul de stabilire a taxelor 
speciale. Prin decizii s-a dispus inventarierea tuturor gospodăriilor care datorează 
către bugetul local taxa de salubrizare, calcularea, înregistrarea și încasarea taxei 
precum și a majorărilor de întârziere aferente, în cadrul termenului legal de 
prescripție. 

 Nestabilirea, neînregistrarea, neurmărirea și neîncasarea impozitului pe terenurile 
deținute de persoanele fizice și juridice în sumă de 368 mii lei   
Deficiența s-a identificat la șase unități administrativ teritoriale. Exemplificăm 
U.A.T.O. Vișeu de Sus unde s-a constatat nedeclararea în vederea impunerii a 
terenurilor agricole și a celor cu vegetație forestieră  în suprafață totală de  1.999 
hectare, dobândite în urma restituirilor către proprietarii de drept în baza Legilor 
nr.1/2000, nr.18/1991 și nr.247/2005. Valoarea impozitului pe teren aferentă 
terenurilor  nedeclarate  în perioada 2013-2018 a fost stabilită la suma de 160 mii 
lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 77 mii lei, în total 237 mii lei. 
Cauzele care au determinat deficiența constau în lipsa de colaborare între 
compartimentele de specialitate (registru agricol și impozite/taxe locale) din cadrul 
entității și în interpretarea eronată a prevederilor legale. În timpul misiunii de audit, 
debitele stabilite suplimentar și accesoriile aferente au fost înregistrate în evidența 
fiscală a entității. Prin decizie s-a dispus identificarea tuturor terenurilor cu vegetație 
forestieră din proprietatea persoanelor fizice și juridice, dobândite în urma 
retrocedărilor, aflate în raza de competență a U.A.T.O. Vișeu de Sus și stabilirea 
impozitului pe teren datorat bugetului local, înregistrarea în evidența fiscală și în cea 
contabilă a impozitului aferent și luarea măsurilor legale în vederea încasării la 
bugetul local a impozitului datorat împreună cu dobânzile aferente. 

 Nestabilirea, neînregistrarea, neurmărirea și neîncasarea impozitului pe clădirile 
deținute de persoanele fizice și juridice în sumă de 249 mii lei   
Deficiența s-a identificat la zece unități administrativ teritoriale. Exemplificăm 
U.A.T.C. Ocna Șugatag unde s-a constatat nedeclararea de către contribuabilii 
persoane juridice a valorii reale a clădirilor din patrimoniu (valori înregistrate în 
evidența contabilă), impozitul pe clădiri  stabilit suplimentar fiind de 139 mii lei, la 



14 
 

care se adaugă majorări de întârziere de 26 mii lei, în total 175 mii  lei. Cauzele care 
au determinat deficiența constau, pe de o parte, în numărul redus de personal la 
compartimentul impozite și taxe comparativ cu volumul mare de muncă, și pe de 
altă parte, în nestabilirea unor proceduri operaționale pentru activitatea de stabilire, 
evidențiere,  urmărire și încasare a impozitelor și taxelor locale,  fapt ce nu a permis  
efectuarea periodică a  acțiunilor de verificare a realității valorilor de impozitare a 
clădirilor deținute de contribuabilii persoane juridice care prezintă risc ridicat. În 
timpul misiunii de audit, compartimentul de impozite și taxe a procedat, în baza 
actelor normative în vigoare, la impunerea din oficiu a clădirilor pe baza datelor din 
balanțele de verificare ale contribuabililor persoane juridice. Prin decizie s-a dispus 
inventarierea tuturor construcțiilor realizate de către persoanele juridice, impunerea 
din oficiu a acestora, verificarea datelor înregistrate în evidențele contabile ale 
agenților economici, înregistrarea în evidențele fiscale a valorii impozabile, luarea 
măsurilor de încasare în termenul legal de prescripție, împreună cu sumele 
accesorii. 
De asemenea, la U.A.T.C. Groși s-a constatat nedeclararea, în vederea impunerii a 
unei clădiri nou construite a cărei autorizație de construire a expirat, întrucât   nu a 
fost întocmit procesul verbal de recepție a lucrărilor executate înainte de expirarea 
valabilității autorizației sau la data expirării autorizației. În timpul misiunii de audit, 
reprezentanții compartimentului de specialitate au stabilit  valoarea finală a clădirilor 
în baza procesului verbal de recepție, fiind determinat un impozit pe clădiri 
suplimentar în sumă de 32 mii lei la care se adaugă majorări de întârziere în sumă 
de 2 mii lei, suma totală de 34 mii lei fiind încasată operativ.  

 Nerespectarea reglementărilor legale privind stabilirea și evidențierea impozitului pe 
mijloacele de transport datorat de către persoanele fizice și juridice în sumă de 151 
mii lei 
Deficiența s-a identificat la șapte unități administrativ teritoriale. Nominalizăm 
U.A.T.O. Borșa unde s-a constatat nestabilirea, neevidențierea, neurmărirea și 
neîncasarea unor venituri în sumă totală de 92 mii lei reprezentând 83 mii lei impozit 
pe mijloacele de transport auto, la care se adaugă majorări de întârziere de 9 mii lei, 
pentru autovehiculele înmatriculate pe raza orașului Borșa nedeclarate sau 
declarate eronat de proprietari la Biroul de venituri al Primăriei orașului Borșa în 
vederea impunerii. Situație similară s-a constatat și la U.A.T.O. Ulmeni, impozitul pe 
mijloacele de transport stabilit suplimentar fiind în sumă de  36 mii lei, la care se 
adaugă accesoriile aferente în sumă de 7 mii lei, în total 43 mii lei. Pentru 
înlăturarea neregulilor constatate, prin decizii s-a dispus stabilirea veniturilor 
cuvenite bugetului local reprezentând impozit pe mijloacele de transport auto; 
înregistrarea în evidența fiscală a acestora; urmărirea încasării veniturilor bugetului 
local în limita termenului de prescripție. 

 Neregularizarea taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de construire la terminarea 
lucrărilor sau la expirarea termenului de executare prevăzut în autorizațiile de 
construire în funcție de valoarea reală a construcțiilor cu suma totală de 113 mii lei 
Deficiența s-a identificat la 13 entități. Cele mai semnificative venituri suplimentare 
s-au constatat la U.A.T.O. Borșa (31 mii lei), U.A.T.M. Baia Mare (24 mii lei) și 
U.A.T.C Groși (24 mii lei). Cauza deficienței este reprezentată de neluarea tuturor 
măsurilor de către personalul de specialitate al entităților verificate, în vederea 
prezentării titularului autorizației de construire pentru a declara valoarea finală a 
lucrărilor. În timpul misiunilor de audit au fost înregistrate în evidența fiscală 
diferențele de debite stabilite suplimentar și accesoriile aferente, fiind  încasată 
suma totală de 33 mii lei. Prin decizii s-a dispus inventarierea tuturor beneficiarilor 
de autorizații de construire a căror valabilitate a expirat și care nu au depus 
declarațiile la termenul legal; înștiințarea acestora asupra depășirii termenului de 
valabilitate a autorizațiilor de construire, întocmirea proceselor verbale de recepție a 
lucrărilor efectuate, calcularea, înregistrarea și încasarea sumelor datorate de către 
aceștia sub formă de diferențe de taxă precum și a majorărilor de întârziere aferente 
cuvenite bugetului local; luarea măsurilor legale în vederea încasării la bugetul local 
a taxelor datorate împreună cu majorările de întârziere aferente. 
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 Neîncasarea la bugetul local a sumelor legal cuvenite ca tarif de gestionare a 
fondului cinegetic, conform Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/ 
2006, cuantificate la suma de 84 mii lei 
Deficiența s-a identificat la șase unități administrativ teritoriale. Cele mai 
semnificative venituri suplimentare s-au constatat la U.A.T.C. Budești (38 mii lei), și 
U.A.T.O. Borșa (23 mii lei). Cauzele deficienței sunt legate de nefuncționarea și/sau 
funcționarea defectuoasă a sistemului de control intern managerial, necunoașterea 
de către reprezentanții instituției a prevederilor legale în domeniu, și pe cale de 
consecință, de nestabilirea unor atribuții în acest sens persoanei din cadrul 
compartimentului de specialitate. În timpul misiunilor de audit au fost înregistrate în 
evidența fiscală diferențele de debite stabilite suplimentar. Prin decizii s-a dispus 
inventarierea suprafețelor forestiere, agricole și de altă natură aflate în fondurile 
cinegetice de pe raza administrativă a entităților; compararea cu evidența tehnico-
operativă pentru a vedea dacă sunt cuprinse toate suprafețele în fondurile 
cinegetice respective; actualizarea fondurilor cinegetice cu toate suprafețele aflate 
în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale; stabilirea cuantumului 
veniturilor de încasat, emiterea facturilor și încasarea în termen a acestora. 

 Neevidențierea și nevirarea  în contul bugetului local a veniturilor cuvenite  din 
regularizări cu bugetul local în limita alocațiilor bugetare primite de instituțiile 
finanțate din venituri proprii și subvenții în sumă de 68 mii lei 
Deficiența s-a identificat la U.A.T.O. Vișeu de Sus, unde, ca urmare a verificărilor 
efectuate la doi ordonatori terțiari de credite (Serviciul de Gospodărire Comunală și 
Locativă Vișeu de Sus și Centrul Cultural Social Vișeu de Sus), s-a constatat 
nevirarea la bugetul local a sumei de 68 mii lei, reprezentând rezultatul execuției 
bugetare din anii precedenți, neregularizat cu subvențiile primite de la bugetul local. 
Cauzele deficienței sunt reprezentate de necunoașterea prevederilor legale în 
domeniu. Prin decizie s-a dispus virarea în contul bugetului local al orașului Vișeu 
de Sus a sumelor reprezentând excedent neregularizat cu subvențiile primite. 

 

e) Calitatea gestiunii economico-financiare 

e.1 Abateri cauzatoare de prejudicii  
Urmare misiunilor de audit au fost constatate prejudicii în sumă totală de 3.735 mii lei 

(inclusiv accesoriile  aferente), din care recuperate operativ 371 mii lei. Cele mai semnificative 
abateri se referă la: 

 Stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor 
drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu 
funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate publică, 
prejudiciul fiind cuantificat la  2.459 mii lei 
Abaterile au fost identificate la patru entități. Exemplificăm U.A.T.O. Cavnic unde, cu 
ocazia verificărilor efectuate la Spitalul de Psihiatrie Cavnic (ordonator terțiar de 
credite), s-a constatat plata nelegală a sumei de 2.385 mii lei,  reprezentând spor 
pentru condiții deosebit de periculoase acordat în perioada 2016 – 2018, în lipsa  
buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, eliberate de către 
compartimentele de specialitate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Maramureș 
și a avizului Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș. Cauza care a 
determinat deficiența constă în nerespectarea prevederilor legale cu privire la 
criteriile de acordare a sporului pentru condiții deosebit de periculoase. În aplicarea 
prevederilor art. 2 din Lege nr.78/2018, suma de 2.275 mii lei a fost exonerată de la 
plată. Prin decizie s-a dispus stabilirea întinderii prejudiciului cauzat Spitalului de 
Psihiatrie Cavnic, de efectuarea unor plăți nedatorate reprezentând sporul pentru 
condiții deosebit de periculoase, luarea măsurilor operative de urmărire și 
recuperare a prejudiciului creat, extinderea controlului financiar propriu asupra 
tuturor operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul misiunii de audit, 
determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în evidența 
contabilă, luarea măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora și 
virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor stabilite. 
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De asemenea, cu ocazia verificării efectuate  la Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș 
(ordonator terțiar de credite al U.A.T.O. Târgu Lăpuș), s-a constatat plata nelegală a  
sumei de 57 mii lei, din care 46 mii lei, reprezentând drepturi bănești plătite 
managerului Spitalului Orășenesc Târgu Lăpuș peste prevederile contractului de 
management și 11 mii lei reprezentând spor de conducere acordat nelegal pentru 
funcția de șef birou. Cauza care a determinat deficiența constă în interpretarea 
eronată a prevederilor legale în domeniu. În aplicarea prevederilor art. 2 din Lege 
nr.78/2018, suma de 38 mii lei a fost exonerată de la plată. În timpul misiunii de 
audit au fost luate măsuri de recuperare a prejudiciului în sumă totală de 10 mii lei. 
Prin decizie s-a dispus stabilirea întinderii prejudiciului cauzat Spitalului Orășenesc 
Târgu Lăpuș, de efectuarea unor plăți nedatorate reprezentând drepturi salariale 
acordate necuvenit, luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a 
prejudiciului creat, extinderea controlului financiar propriu asupra tuturor 
operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul misiunii de audit, determinarea 
sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în evidența contabilă, luarea 
măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora și virarea sumelor 
recuperate potrivit destinațiilor stabilite. 

 Plata lucrărilor de investiții pe baza situațiilor de lucrări în care au fost cuprinse  
lucrări neexecutate și recepționate, prejudiciul fiind cuantificat la suma de 469 mii 
lei 

                 Cu ocazia misiunilor de audit au fost identificate, la 15 unități administrativ teritoriale, 
cazuri de plată fără temei legal a unor elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse 
în situațiile de lucrări, respectiv: acceptarea la plată și achitarea de lucrări care nu 
au fost executate, includerea în situațiile de lucrări a unor cantități de materiale mai 
mari decât cele rezultate în urma identificărilor efectuate în teren. Din prejudiciul 
total  de 469 mii lei, recuperările operative au fost de 208 mii lei. 
Exemplificăm U.A.T.O. Baia Sprie unde, în cazul obiectivului de investiții                
„Asfaltare și modernizare străzi’’ s-a constatat acceptarea la plată a situațiilor de 
lucrări conținând lucrări neexecutate sau parțial executate, care au condus la plăți 
nejustificate în sumă de 110 mii lei. Deficiențele constatate au fost cauzate de 
neurmărirea riguroasă a lucrărilor executate și nerespectarea prevederilor actelor 
normative care reglementează modul de recepționare a lucrărilor de investiții.  
La U.A.T.C. Cernești,  în cazul obiectivelor de investiții: „Pod peste râul Brebeni de 
sub biserică”, „Pod peste râul Bloaja la Vasiac”, „Modernizare DC 33 Cernești”  și 
„Amenajare curte și construcție podeț Centrul Cultural Cernești” s-a constatat 
acceptarea la plată a situațiilor de lucrări conținând lucrări neexecutate sau parțial 
executate, care au condus la plăți nejustificate în sumă de 80 mii lei. Cauza abaterii 
o constituie efectuarea cu superficialitate a recepției lucrărilor de către comisia de 
recepție. În timpul misiunii de audit, constructorii au întocmit facturi storno la nivelul 
sumei totale de 80 mii lei, diminuându-se astfel obligația de plată a  entității față de 
executanții lucrărilor.  
La  U.A.T.M. Sighetu Marmației, în cazul a patru obiective de investiții:  „Execuție 
bloc de locuințe sociale C1.2 cu 48 apartamente din Sighetu Marmației”, „Lucrări 
reamenajare teren de joacă” , „Amenajare parcare în strada Gheorghe Șincai”  și 
„Lucrări de reparații generale și de renovare la noua locație a Serviciului Biblioteca 
Municipală” s-a constatat plata fără temei legal a sumei totale de 78 mii lei, 
reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situațiile de lucrări 
constând în lucrări neexecutate, recepționate și decontate. Diferențele constatate au 
fost cauzate de neverificarea riguroasă a elementelor de cheltuieli cuprinse în 
situații de lucrări și acceptarea la decontare a unor situații de lucrări întocmite cu 
nerespectarea prevederilor legale. În timpul misiunii de audit, constructorii au 
întocmit facturi storno la nivelul sumei totale de 40 mii lei, diminuându-se astfel 
obligația de plată a  entității față de executanții lucrărilor. Pentru înlăturarea acestor 
deficiențe, s-a dispus prin decizii stabilirea întinderii prejudiciului, luarea măsurilor 
operative de urmărire și recuperare a prejudiciului constatat, inclusiv a majorărilor 
de întârziere aferente, calculate de la data efectuării plăților nelegale până la data 
recuperării acestuia și extinderea controlului financiar propriu asupra tuturor 
operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul misiunii de audit, determinarea 
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sumelor achitate nedatorat, înregistrarea  acestora în evidența contabilă, luarea 
măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora împreună cu 
accesoriile aferente și virarea sumelor recuperate  potrivit destinațiilor legale. 

 Efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație (bunuri, lucrări, 
servicii nerecepționate în cantitatea facturată și plătită), prejudiciul fiind stabilit la 
suma de 379 mii  lei  
Abaterea a fost identificată la zece unități administrativ teritoriale. Din prejudiciul 
total de 379 mii lei, sumele recuperate operativ sunt de 107 mii lei. 
Prejudiciu mai semnificativ ca valoare s-a constatat la U.A.T.M. Sighetu Marmației, 
valoarea cheltuielilor nejustificate cuprinse în situațiile de lucrări întocmite de 
constructor la lucrările de reparații locuri de joacă în parcul Grădina Morii Sighetu 
Marmației, lucrările de pietruire străzi din municipiul Sighetu Marmației și la lucrările 
de îmbrăcăminte bituminoasă străzi fiind de 196 mii lei.  
Misiunea de audit financiar efectuată la U.A.T.C Rozavlea  a relevat  efectuarea de 
plăți nelegale în sumă totală de 39 mii lei  prin decontarea unor lucrări de reparații 
ale clădirilor distruse de calamitățile din 2017 și lucrări de reparații, amenajări și 
deschideri de drumuri de interes local neexecutate. În timpul misiunii de audit, 
executanții lucrărilor au întocmit facturi storno la nivelul sumei totale de 39 mii lei, 
diminuându-se astfel obligația de plată a  entității față de aceștia.  
De asemenea, la U.A.T.O. Ulmeni s-a constatat că valoarea totală a elementelor de 
cheltuieli nejustificate cuprinse în situația de lucrări întocmită de constructor cu 
ocazia lucrărilor de modernizare/reabilitare prin pietruire a drumului comunal în 
localitatea Someș Uileac este de 24 mii lei. 
Cauzele abaterilor constau în neverificarea riguroasă a elementelor de cheltuieli 
cuprinse în situații de lucrări și acceptarea la decontare a unor situații de lucrări 
întocmite cu nerespectarea prevederilor legale. Prin decizii s-a dispus  stabilirea 
întinderii prejudiciului cauzat bugetului local de plata  unor elemente de cheltuieli 
nejustificate; luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului 
creat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente calculate de la data efectuării 
plăților nelegale până la data recuperării acestuia și virarea sumelor recuperate 
potrivit destinațiilor stabilite; extinderea controlului financiar propriu asupra tuturor 
operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul misiunii de audit, determinarea 
sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în evidența contabilă, luarea 
măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora împreună cu 
accesoriile aferente și virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor legale.    

 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu nerespectarea 
prevederilor legale, prejudiciul fiind stabilit la suma de 238 mii lei 
Abaterea a fost identificată la zece unități administrativ teritoriale. Nominalizăm 
U.A.TM. Sighetu Marmației unde s-a constatat plata fără temei legal a sumei de 88 
mii lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de salubrizare stradală și 
menajeră. Astfel, din analiza fișelor de fundamentare a tarifelor pentru fiecare 
activitate efectuată de către concesionarul serviciilor salubrizare stradală și 
menajeră din municipiul Sighetu Marmației, a rezultat calcularea greșită a fondului 
de dezvoltare în procent de 10% aplicat asupra cheltuielilor lunare și stabilirea 
eronată a contribuției de asigurări sociale datorate de angajator prin aplicarea 
procentului de 18,5% în condițiile în care începând cu luna octombrie 2014 
contribuția era de 15,8%. Cauzele deficienței constau în neverificarea riguroasă a 
elementelor de cheltuieli cuprinse în stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate. Prin 
decizie s-a dispus stabilirea întinderii prejudiciului cauzat bugetului local de plata 
unor elemente de cheltuieli nejustificate; luarea măsurilor operative de urmărire și 
recuperare a prejudiciului creat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente 
calculate de la data efectuării plăților nelegale până la data recuperării acestuia și 
virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor stabilite; extinderea  controlului 
financiar propriu asupra tuturor operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul 
misiunii de audit, determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în 
evidența contabilă, luarea măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării 
acestora împreună cu accesoriile aferente și virarea sumelor recuperate  potrivit 
destinațiilor legale.    
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Cu ocazia misiunii de audit financiar efectuate la U.A.T.O. Ulmeni s-a constatat 
efectuarea în anul 2016 de plăți fără contraprestație în sumă totală de 38 mii lei 
urmare nepunerii în aplicare a Sentinței Civile nr. 10249/17.10.2013 pronunțată de 
Judecătoria Baia Mare. Cauzele abaterii sunt legate de nefuncționarea și/sau 
funcționarea defectuoasă a sistemului de control intern managerial și pasivitatea, 
lipsa de acțiune, de care a dat dovadă conducerea entității în gestionarea unor 
hotărâri judecătorești rămase irevocabile ceea ce a dus la crearea prejudiciului.  
Prin decizie s-a dispus stabilirea întinderii prejudiciului cauzat bugetului local; luarea 
măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului creat, inclusiv a 
majorărilor de întârziere aferente calculate de la data efectuării plăților fără 
contraprestație până la data recuperării acestuia și virarea sumelor recuperate 
potrivit destinațiilor stabilite; extinderea  controlului financiar propriu asupra tuturor 
operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul misiunii de audit, determinarea 
sumelor achitate nedatorat, înregistrarea  acestora în evidența contabilă, luarea 
măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora împreună cu 
accesoriile aferente și virarea sumelor recuperate  potrivit destinațiilor legale.    
De asemenea, la U.A.T.C. Ocna Șugatag s-a constatat efectuarea de plăți nelegale 
în sumă totală de 42 mii lei, reprezentând  contravaloarea serviciilor de  transport 
elevi pe perioada vacanțelor școlare (11 mii lei) și sume decontate fără temei legal 
în cazul  serviciilor de promovare a activității cultural artistice prestate cu elevii din 
comună tot pe perioada vacanțelor școlare (30 mii lei). Cauza abaterii o constituie 
decontarea din bugetul local al entității auditate a unor cheltuieli în lipsa unei atente 
verificări a justificărilor care stau la baza cheltuielilor. Prin decizie s-a dispus 
stabilirea întinderii prejudiciului cauzat bugetului local de plata  unor elemente de 
cheltuieli nejustificate, efectuate cu încălcarea prevederilor legale în vigoare; 
extinderea  controlului financiar propriu asupra tuturor operațiunilor neverificate în 
timpul misiunii de audit, determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea  
acestora în evidența contabilă, luarea măsurilor operative în vederea urmăririi și 
recuperării acestora și virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor legale, 
împreună cu accesoriile aferente. 
 

 e.2 Abateri care au condus la diminuarea sau nerealizarea veniturilor cuvenite 
bugetelor publice 

Urmare misiunilor de audit efectuate au fost identificate venituri suplimentare în sumă 
totală de 5.508 mii lei (inclusiv accesorii aferente), din care venituri în sumă de 2.141 mii lei au 
fost încasate în timpul misiunilor de audit.   

Cele mai semnificative abateri, grupate pe categorii se referă la: 

 Neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea redevenței/chiriei datorate la termenele 
stabilite, veniturile suplimentare fiind cuantificate la 4.450 mii lei  
Abaterile au fost identificate la cinci unități administrativ teritoriale. Din veniturile 
suplimentare de 4.450 mii lei, sumele încasate operativ au fost de 1.773 mii lei. 
Nominalizăm U.A.T.O. Vișeu de Sus unde s-a constatat neevidențierea, 
necalcularea și neurmărirea încasării veniturilor aferente contractului de 
administrare a pădurilor aflate în proprietatea orașului Vișeu de Sus, încheiat cu 
Direcția Silvică Maramureș, pentru anii 2016 și 2017, în sumă totală de 2.624 mii lei. 
Cauzele deficienței constau în neurmărirea și nerespectarea clauzelor contractuale 
privind administrarea fondului forestier proprietatea publică a orașului Vișeu de Sus. 
Prin decizie s-a dispus  facturarea lunară a veniturilor către Direcția Silvică 
Maramureș  conform clauzelor contractuale și înregistrarea în evidența contabilă 
atât a veniturilor cât și a cheltuielilor.   
Situație similară s-a constatat și la U.A.T.O. Baia Sprie, unde veniturile aferente 
contractului de administrare a pădurilor aflate în proprietatea orașului Baia Sprie, 
încheiat cu Direcția Silvică Maramureș, pentru anii 2016 și 2017, neevidențiate și 
neurmărite în vederea încasării sunt în sumă de 1.613 mii lei. Cauzele deficienței 
constau în neurmărirea și nerespectarea clauzelor contractuale privind 
administrarea fondului forestier proprietatea publică a orașului Baia Sprie. În timpul 
misiunii de audit suma de 1.613 mii lei a fost virată de către Direcția Silvică 
Maramureș în contul bugetului local al orașului Baia Sprie. Prin decizie s-a dispus 
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evaluarea tuturor veniturilor cuvenite bugetului local, înregistrarea în evidența fiscală 
și cea contabilă  și  urmărirea încasării acestora pe parcursul execuției bugetare; 
cuprinderea printr-un act adițional la contractul de administrare, a clauzelor 
referitoare la penalități pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței de 
către administrator. 

 Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea, evidențierea și plata obligațiilor 
către bugetele publice, veniturile suplimentare fiind în sumă de 592 mii lei  
Abaterea  a fost identificată la nouă entități. Din veniturile suplimentare totale de 592 
mii lei, sumele virate operativ au fost de 42 mii lei. Exemplificăm U.A.T.O. Borșa, 
unde s-a constatat nevirarea în contul bugetului Consiliului Județean Maramureș a 
sumei de 276 mii lei reprezentând  cota  parte de 40% calculată la taxa asupra 
mijloacelor de transport cu masa totală de peste 12 tone încasată în perioada 
01.01.2016 – 31.12.2017. Prin decizie s-a dispus inventarierea tuturor agenților 
economici plătitori de impozit pe mijloace de transport cu masa totală autorizată de 
peste 12 tone de pe raza entității, impunerea acestora, înregistrarea în evidențele 
fiscale, luarea măsurilor de încasare în termenul legal de prescripție, împreună cu 
sumele accesorii, constituirea și virarea cotei de 40% din impozitul încasat  ca venit 
al bugetului județean. 
La U.A.T.J. Maramureș  s-a constatat nestabilirea și neîncasarea în cuantumul și la 
termenele prevăzute de lege a veniturilor bugetare în sumă totală de 235 mii lei, 
reprezentând cotele prevăzute de Codul Fiscal cuvenite bugetului județului din 
impozitul pe mijloace de transport, a căror masă autorizată depășește 12 tone. 
Sumele încasate operativ de la un număr de trei unități administrativ teritoriale, sunt 
de 8 mii lei. Prin decizie s-a dispus înregistrarea în evidența tehnico - operativă și 
contabilă a diferențelor constatate în timpul misiunii de audit reprezentând cote 
prevăzute de Codul Fiscal  din impozitul pe mijloacele de transport a căror masă 
autorizată depășește 12 tone; efectuarea de  verificări  de către  personalul din 
serviciul de specialitate în vederea stabilirii realității sumelor încasate de către 
unitățile administrativ teritoriale și virate Consiliului Județean Maramureș, de 
aplicare a celorlalte măsuri  de încasare în termenul legal de prescripție, inclusiv a 
procedurilor de executare silită a unităților administrativ teritoriale care nu-și 
respectă obligațiile impuse de lege. 
De asemenea, cu ocazia verificărilor efectuate la patru unități de învățământ  
preuniversitar (ordonatori terțiari de credite ai U.A.T.M. Baia Mare) s-a constatat 
stabilirea eronată a contribuției de asigurări sociale datorate de angajator pentru 
diferențele de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și 
irevocabile, prin neaplicarea cotelor de contribuții de asigurări sociale care erau în 
vigoare în acea perioadă, având drept consecință  diminuarea veniturilor  cuvenite 
bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 33 mii lei. Prin decizie s-a dispus 
recalcularea, declararea și virarea diferențelor de cote de contribuții sociale la 
bugetul consolidat al statului, aferente drepturilor salariale acordate în baza 
sentințelor judecătorești. 

 Nerespectarea prevederilor legale privind calcularea, evidențierea și virarea la 
bugetul de stat a sumelor datorate de instituțiile publice pentru neangajarea 
persoanelor cu handicap, veniturile suplimentare fiind în sumă de 455 mii lei  
Abaterea  a fost identificată la trei entități. Din veniturile suplimentare totale de 455 
mii lei, sumele virate operativ au fost de 316 mii lei.  
 Exemplificăm U.A.T.M. Baia Mare, unde cu ocazia verificărilor efectuate  s-a 
constatat, în cazul Primăriei municipiului Baia Mare și a nouă ordonatori terțiari de 
credite, nestabilirea, nedeclararea și nevirarea la bugetul statului a cuantumului 
legal reprezentând „Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate”, reglementat de Legea nr. 448/2006 în sumă de 413 mii lei. 
Cauza deficiențelor constă în interpretarea eronată a prevederilor legale în 
domeniu. În timpul misiunii de audit au fost întocmite și depuse, Declarații 100 
privind obligațiile de plată la bugetul de stat/Declarații rectificative 710 pentru suma 
totală de 413 mii lei, fiind achitată totodată în contul bugetului de stat suma totală de 
274 mii lei. 
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e.3 Abateri financiar contabile 
Urmare misiunilor de audit au fost constatate deficiențe în gestionarea patrimoniului 

public și privat, care au condus la prezentarea nereală a unor indicatori economici în situațiile 
financiare la finele exercițiului bugetar pe anul 2017. Valoarea acestora a fost cuantificată la 
951 mii lei. Cele mai semnificative abateri, grupate pe categorii se referă la: 

 Angajarea cheltuielilor bugetare cu nerespectarea prevederilor legale în sumă totală 
de  211 mii lei 
Deficiența s-a identificat la U.A.T.C. Cernești, unde s-a constatat angajarea de 
cheltuieli cu încălcarea prevederilor legale, în sumă de 168 mii lei, reprezentând 
lucrări de pietruire drum comunal Muzeu Florian și admiterea la plată a unor lucrări 
parțial executate, în sumă de 43 mii lei, la obiectivul de investiții ”Realizare de spații 
verzi prin construirea de parcuri noi în comuna Cernești”. Cauzele abaterilor sunt 
reprezentate de necunoașterea prevederilor legale cu privire la angajarea de 
cheltuieli numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict 
legate de activitatea instituțiilor publice precum și de nefuncționarea și/sau 
funcționarea defectuoasă a sistemului de control intern managerial. Prin decizie s-
au dispus măsuri pentru înlăturarea neregulilor financiar contabile constatate. 

 Neconstituirea și nereținerea garanțiilor materiale/bănești persoanelor care 
îndeplinesc calitatea de gestionar în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare în 
sumă  totală de 80 mii lei. 
Urmare verificărilor efectuate, în cazul a 11 ordonatori  terțiari de credite, s-a 
constatat neconstituirea de garanții materiale privind răspunderea ce revine 
persoanelor care gestionează bunuri materiale și bănești. Cauzele deficienței 
constau în necunoașterea corespunzătoare a prevederilor legale în vigoare. Prin 
deciziile emise s-a dispus reținerea lunară din salariu a garanției, conform deciziei 
conducătorului entității, recalcularea periodică a acesteia în funcție de schimbările 
intervenite în salariul persoanei desemnate să gestioneze bunuri, precum și în 
specificul și valoarea bunurilor gestionate, procedându-se la modificarea 
corespunzătoare a contractului de garanție. 

 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare pentru activități 
sportive, cu nerespectarea prevederilor legale în sumă totală de  65 mii lei 
Deficiența s-a identificat la două unități administrativ teritoriale. Nominalizăm 
U.A.T.C. Remeți unde s-a constatat plata sumei de 47 mii lei, fără respectarea 
prevederilor legale referitoare la finanțări nerambursabile, reprezentând contribuția 
Consiliului Local Remeți la finanțarea activității Asociației de Fotbal Remeți. Prin 
decizie s-a dispus luarea de măsuri în vederea respectării Ghidului pentru 
acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr.350/2005 
privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general în domeniul sportiv, în baza căruia atribuirea 
contractelor de finanțare nerambursabilă să se facă exclusiv pe baza selecției 
publice de proiecte, conform prevederilor legale. 

 Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului cu nerespectarea în totalitate a 
prevederilor legale  
Au fost identificate nouă entități care nu au respectat în totalitate prevederile legale 
cu privire la inventarierea patrimoniului la finele anului 2017. Principala cauză o 
constituie nerespectarea  normelor legale în vigoare, cu referire la buna organizare 
și efectuare a lucrărilor de inventariere. În toate cazurile, s-au dispus prin decizii 
organizarea și efectuarea inventarierii generale a patrimoniului în conformitate cu 
reglementările legale în domeniu, în așa fel încât să fie supuse inventarierii toate 
bunurile, drepturile și obligațiile instituției. 

 Nereevaluarea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege  
La șase unități administrativ teritoriale s-a constatat nereevaluarea activelor fixe 
corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniu. Prin decizii s-a 
dispus reevaluarea  activelor fixe aparținând domeniului public și privat al unităților 
administrativ teritoriale în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în 
vederea determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea 
bunului, starea acestuia și de prețul pieței, stabilirea rezultatelor și înregistrarea 
acestora în evidența contabilă. 
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III.2 Prezentarea sintetică a celor mai semnificative aspecte legate de acțiunile de 
control  

Până la data întocmirii prezentului raport a fost efectuată o acțiune vizând „Controlul 
situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T.M. Baia 
Mare” la S.C. Vital S.A. Baia Mare. Urmare acțiunii de control au fost constatate venituri 
suplimentare în sumă de 120 mii lei  (din care virate operativ 103 mii lei), valoarea abaterilor 
financiare fiind de 618 mii lei. 

Principalele constatări se referă la: 
 Diminuarea veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând impozit pe profit pentru 

anii fiscali 2015 și 2017 cu suma de 103 mii lei, la care se adaugă majorările de 
întârziere în sumă de 17 mii lei, în total 120 mii lei, ca urmare a tratării ca și 
cheltuială deductibilă fiscal a unor cheltuieli cu deductibilitate limitată (cheltuieli de 
sponsorizare) precum și a înregistrării eronate ca și cheltuieli de întreținere  și 
reparații curente a unor sume reprezentând  cheltuieli cu investițiile. În timpul 
controlului, s-a înregistrat în evidența contabilă impozitul pe profit datorat și 
majorările de întârziere aferente, au fost depuse declarații rectificative pentru 
perioadele analizate și a fost virată în contul bugetului local al Municipiului Baia 
Mare suma de 103 mii lei. 

 Efectuarea de înregistrări contabile eronate în sumă totală de 618 mii lei având 
drept consecință prezentarea unor indicatori în situațiile  financiare ale societății 
neconformi cu realitatea. În timpul controlului s-au operat notele contabile de 
corecție a înregistrărilor contabile eronate. Prin decizie s-a dispus stabilirea clară, 
prin politicile contabile și proceduri interne, a criteriilor în funcție de care cheltuielile 
ulterioare efectuate în legătură cu imobilizările corporale majorează valoarea 
acestora sau se evidențiază în contul de profit şi pierdere. 

 

III.3 Prezentarea sintetică a celor mai semnificative aspecte legate de misiunile de 
audit al performanței 

A fost efectuată misiunea  „Auditul performanței modului de organizare și funcționare a 
serviciilor publice de salubritate, pentru perioada 2015-2017”, la U.A.T.O. Târgu Lăpuș. 

Pe baza constatărilor rezultate ca urmare a misiunii de audit efectuate, au fost formulate 
următoarele recomandări: 

 Adoptarea strategiei locale proprii privind dezvoltarea și funcționarea pe termen  
mediu și lung  a serviciului de salubrizare; 

 Desemnarea de persoane, ori constituirea unei structuri cu atribuții de monitorizare 
a activității de salubrizare; 

 Întocmirea unei proceduri de lucru și control a tuturor activităților stabilite prin actele 
de înființare a serviciului public; 

 Întocmirea unei proceduri de  analiză, evaluare și urmărire a modului  și gradului de 
îndeplinire a indicatorilor de performanță; 

 Organizarea unei evidențe tehnico-operative, analitice a reclamațiilor în concordanță 
cu indicatorii stabiliți prin regulament;  

 Întocmirea unei proceduri în vederea instituirii unui sistem de responsabilități în 
ceea ce privește înregistrarea, raportarea și soluționarea  reclamațiilor. 

 
Pe parcursul misiunilor de audit/acțiunilor de control  auditorii publici externi au discutat 

și analizat constatările cu persoanele implicate în activitățile supuse verificării, precum și cu 
conducerea entităților. În cazul abaterilor privind reflectarea reală și exactă a operațiunilor 
financiar-contabile în bilanțurile contabile (neînregistrarea/înregistrarea eronată în evidența 
contabilă a unor elemente patrimoniale) persoanele cu atribuții în domeniul în care s-au 
constatat neregulile au  luat  în timpul  misiunilor de audit măsuri pentru remedierea acestora. 
În cazul deficiențelor constatate privind nestabilirea, neevidențierea și neurmărirea încasării 
veniturilor cuvenite bugetelor locale, veniturile suplimentare stabilite în timpul misiunilor de 
audit au fost înregistrate în evidența fiscală, la unele entități fiind emise și transmise 
contribuabililor somațiile și titlurile executorii. Menționăm faptul că din veniturile suplimentare 
cuvenite bugetului consolidat al statului stabilite ca urmare a misiunilor de audit/acțiunilor de 
control  stabilite la suma totală de 7.382 mii lei, încasările/virările operative au fost în sumă de 
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2.224 mii lei (30,1%). De asemenea, în cazul abaterilor cauzatoare de prejudicii, din prejudiciile 
constatate în sumă totală de 3.739 mii lei, au fost recuperate operativ 376 mii lei. 

În ce privește abaterile și deficiențele consemnate în actele de control/audit, acestea au 
fost pertinente, bazându-se pe situațiile de fapt constatate la entitățile controlate și cadrul legal 
care reglementează domeniul verificat. Cu ocazia concilierilor au fost clarificate divergențele  
între constatările și recomandările auditorilor publici externi și punctele de vedere ale 
reprezentanților entității verificate.  

În urma valorificării actelor de control au fost emise 25 decizii conținând 252 măsuri de 
înlăturare a neregulilor în activitatea financiar-contabilă și/sau fiscală controlată și de aplicare a  
măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, niciuna din măsurile 
dispuse nefiind contestată de conducerea entităților verificate. De asemenea, pentru   
valorificarea aspectelor consemnate în raportul de audit al performantei serviciului public de 
salubrizare a orașului Târgu Lăpuș, a fost emisă o scrisoare conținând 6 recomandări 
formulate pentru diminuarea costurilor, sporirea eficienței utilizării resurselor și îndeplinirii 
obiectivelor propuse la nivelul activității auditate. 

 
IV. Concluzii și recomandări 

În baza celor prezentate putem concluziona că, acțiunile desfășurate de Camera de 
Conturi Maramureș la nivelul entităților de interes local, au vizat respectarea disciplinei 
financiar-fiscale, eliminarea erorilor și neregularităților din activitatea entităților verificate, 
îmbunătățirea sistemelor de control și audit intern și nu în ultimul rând examinarea 
responsabilității manageriale  în utilizarea și administrarea fondurilor publice. 

Activitatea desfășurată de auditorii publici externi în perioada de referință s-a realizat cu 
respectarea prevederilor și cerințelor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 
activităților specifice Curții de Conturi precum și valorificarea actelor rezultate din aceste 
activități, materializându-se în constatarea de abateri de la reglementările legale care au avut 
ca efect neurmărirea și neîncasarea unor venituri cuvenite bugetului general consolidat al 
statului, precum și nevirarea în totalitate și la termenele legale a unor obligații fiscale către 
bugetele publice (7.382 mii lei), producerea de prejudicii în gestionarea resurselor bugetare 
(3.739 mii lei), reflectarea denaturată a unor elemente patrimoniale în situațiile financiare ale 
entităților auditate/controlate (36.503 mii lei). 

În urma acțiunilor de audit/control efectuate, a reieșit faptul că multe dintre neregulile și 
abaterile constatate sunt rezultatul unui management defectuos asupra fondurilor publice, dar 
și al necunoașterii sau cunoașterii insuficiente de către ordonatorii de credite  a prevederilor 
legale privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea resurselor publice locale. 

 Urmare verificărilor efectuate a reieșit faptul că există disfuncționalități semnificative în 
organizarea și exercitarea controlului intern și auditului intern la nivelul entităților verificate și 
faptul că, în majoritatea cazurilor, acestea nu funcționează la un nivel care să asigure 
gestionarea în condiții de legalitate, regularitate și eficiență a banului și patrimoniului public și 
privat al unităților administrativ-teritoriale.  

 Misiunile de audit/acțiunile de control efectuate în anul 2018 au scos în evidență o 
serie de  abateri, deficiențe și nereguli, care se referă în principal la : 

 Neînregistrarea/înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând 
domeniul public și privat al unităților administrative teritoriale;  

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

 Nestabilirea, neevidențierea și neurmărirea  în vederea încasării a veniturilor 
cuvenite bugetelor locale, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege de către 
organele fiscale din cadrul unităților administrativ teritoriale; 

 Nevirarea în contul bugetului Consiliului Județean Maramureș a  cotei de 40 % 
calculată asupra veniturilor provenite din taxa asupra mijloacelor de transport cu 
masa totală de peste 12 tone încasată la nivelul unităților administrativ teritoriale; 

 Nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea inventarierii generale a 
patrimoniului  la finele anului 2017;  

 Nereevaluarea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege; 
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 Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare sau 
stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor 
drepturi acordate funcționarilor publici și personalului contractual;  

 Efectuarea de plăți nedatorate prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări 
conținând bunuri nelivrate, lucrări neexecutate sau servicii neprestate; 

 Efectuarea de plăți nedatorate pentru cheltuieli supraevaluate sau majorate 
nejustificat; 

 Efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație; 
 Nerespectarea condițiilor legale de acordare a ajutoarelor de încălzire; 
 Neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea redevenței/chiriei datorate la termenele 

stabilite; 
 Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea, evidențierea și plata obligațiilor 

către bugetele publice. 
 

Entităților verificate le-au fost remise 25 de decizii, măsurile dispuse vizând în principal: 
 Înregistrarea în contabilitate în conformitate cu reglementările legale în vigoare a 

tuturor bunurilor care constituie domeniul public și privat al unităților administrative 
teritoriale; 

 Elaborarea de proceduri operaționale pentru toate activitățile entității; 
implementarea tuturor procedurilor formalizate elaborate, monitorizarea, 
actualizarea și raportarea periodică a modului de implementare dezvoltare și 
adaptare a acestora la riscurile potențiale identificate; emiterea de către ordonatorul 
de credite a unei decizii prin care să se dispună constituirea structurii cu atribuții de 
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii 
de control managerial şi stabilirea metodologiei care vizează asigurarea unui control 
global al riscurilor în conformitate cu prevederile legale actuale. 

 Inventarierea tuturor contribuabililor care dețin materie impozabilă și/sau desfășoară 
activități pe raza teritorială a unității administrativ teritoriale, stabilirea diferențelor de 
impozite și taxe locale, înregistrarea în evidențele fiscale, luarea măsurilor de 
încasare în termenul legal de prescripție, împreună cu accesoriile aferente; 

 Inventarierea la nivelul unităților administrativ teritoriale a tuturor agenților economici 
plătitori de impozit pe mijloace de transport cu masa totală autorizată de peste 12 
tone, impunerea acestora, înregistrarea în evidențele fiscale, luarea măsurilor de 
încasare în termenul legal de prescripție a impozitului, împreună cu sumele 
accesorii și constituirea a 40% din impozitul încasat ca venit al bugetului județean; 

 Efectuarea lucrărilor de inventariere generală a patrimoniului în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare, înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor 
inventarierii; 

 Efectuarea reevaluării patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
și înregistrarea în evidența contabilă a diferențelor rezultate în urma reevaluării; 

 Stabilirea întinderii prejudiciilor cauzate de plata cheltuielilor de personal, bunuri și 
servicii, asistență socială și de capital efectuate cu încălcarea reglementărilor legale 
în vigoare, luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului 
constatat, inclusiv a accesoriilor aferente, extinderea controlului asupra tuturor 
operațiunilor de natura celor constatate, în limita termenului general de prescripție, 
stabilirea eventualelor prejudicii, înregistrarea acestora în evidența contabilă, luarea 
măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora, inclusiv a 
accesoriilor, virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor stabilite; 

 Inventarierea tuturor contractelor de concesiune și închiriere, verificarea termenelor 
de plată a sumelor datorate, actualizarea acestora, aplicarea penalităților prevăzute 
pentru neplata la termenele legale a obligațiilor stipulate, luarea măsurilor de 
înregistrare, urmărire și încasare în termenele legale a sumelor datorate; 

 Stabilirea, evidențierea, declararea obligațiilor de plată către bugetele publice și 
virarea diferențelor constatate. 

  

 


