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CAMERA DE CONTURI GALAŢI 

 
 
 
 

RAPORT PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2015 
la nivelul judeţului Galaţi 

 
 

I. PREZENTARE GENERALĂ 

1. Sfera şi competenţele de activitate 

 

Constituţia României şi Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi, republicată, dispun că exercitarea controlului asupra modului de formare, de 
administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public se 
face de către Curtea de Conturi, care trebuie să-şi desfăşoare activitatea în mod autonom, atât 
la nivel central, cât şi prin camerele de conturi la nivel judeţean şi în municipiul Bucureşti.  

Camera de Conturi a judeţului Galaţi trebuie să prezinte anual unităţilor administrativ-
teritoriale un raport privind finanţele publice locale din exerciţiul bugetar expirat, cu privire la 
utilizarea şi administrarea resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, în 
conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, în care 
sunt cuprinse şi neregulile constatate.  

Acest raport reprezintă instrumentul prin care rezultatele activității Camerei de Galați 
devin accesibile și altor părţi interesate, inclusiv publicului larg, transpunând astfel în practică 
principiul transparenţei din standardele de audit ale Organizaţiei Internaţionale a Instituţiilor 
Supreme de Audit (INTOSAI).  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea 
actelor rezultate din aceste activităţi s-au efectuat potrivit „Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi modul de valorificare a actelor 
rezultate din aceste activităţi”, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 
155/29.05.2014 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 547/24.07.2014.  

În cadrul competenţei conferite de lege, Curtea de Conturi desfăşoară:  
A. Atribuţii specifice asupra următoarelor domenii:  
a) formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de 

stat şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi mişcarea fondurilor între aceste 
bugete;  

b) constituirea şi utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general 
consolidat;  

c) formarea şi gestionarea datoriei publice şi situaţia garanţiilor guvernamentale pentru 
credite interne şi externe;  

d) utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor şi a altor 
forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;  

e) constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice de către autorităţile 
administrative autonome şi de către instituţiile publice înfiinţate prin lege, precum şi de 
organismele autonome de asigurări sociale ale statului;  

f) situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale de către instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi 
societăţile naţionale, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din 
proprietatea publică;  

g) constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, 
îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă;  

h) alte domenii în care, prin lege, s-a stabilit competenţa Curţii de Conturi.  
 
 
 



 

3 CAMERA DE CONTURI GALAȚI-RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL  2015 

 

 
B. Activităţi specifice asupra următoarelor categorii de entităţi publice:  
a) statul si unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de persoane juridice de drept public, 

cu serviciile şi instituţiile lor publice, autonome sau neautonome;  
b) Banca Naţională a României;  
c) regiile autonome; 
d) societăţile comerciale la care statul, unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice 

sau regiile autonome deţin, singure sau împreună, integral sau mai mult de jumătate din 
capitalul social;  

e) organismele autonome de asigurări sociale sau de altă natură, care gestionează 
bunuri, valori sau fonduri, într-un regim legal obligatoriu, în condiţiile în care prin lege sau prin 
statutele lor se prevede acest lucru.  

 
C. Activităţi stabilite de lege şi la alte persoane care:  
a) beneficiază de garanţii guvernamentale pentru credite, de subvenţii sau alte forme de 

sprijin financiar din partea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a altor instituţii publice;  
b) administrează, în temeiul unui contract de concesiune sau de închiriere, bunuri 

aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;  
c) administrează şi/sau utilizează fonduri publice, în sensul Legii nr. 94/1992, verificările 

urmând a se efectua numai în legătură cu legalitatea administrării şi/sau utilizării acestor 
fonduri.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, execuţia bugetară la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale are la bază o serie de principii şi reguli care guvernează activitatea de încasare a 
veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget.  

Din această perspectivă, activitatea Camerei de Conturi Galați la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale a vizat în principal urmărirea modului de realizare a veniturilor, 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi efectuarea de plăţi din bugete, organizarea şi ţinerea la zi 
a contabilităţii şi a evidenţei patrimoniului, sistemele de derulare a programelor de achiziţii 
publice şi a programelor de investiţii publice, organizarea, implementarea şi menţinerea 
sistemului de management şi control intern/audit intern. 

Misiunile de audit/control efectuate au reliefat cazuri de nerespectare a reglementărilor 
legale, constatându-se abateri şi nereguli de la legalitate şi regularitate care au determinat sau 
nu producerea unor prejudicii, respectiv fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu 
încălcarea legii penale sau cazuri de nerespectare a principiilor economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi/sau în administrarea patrimoniului. 
 

2. Domeniul supus auditării 

2.1. Conţinutul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 

Acţiunile Camerei de Conturi Galaţi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale au ca sferă 
de cuprindere bugetele componente ale bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-
teritoriale; situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale de către instituţiile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale de 
interes local, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea 
publică; constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, 
îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi muncă.  

Pentru exerciţiul bugetar al anului 2015, bugetul general centralizat al unităţilor 
administrativ-teritoriale (BGCUAT) este rezultat din cumularea veniturilor şi cheltuielilor 
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, bugetelor instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale, bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului împrumuturilor externe şi 
interne şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile, reflectând dimensiunea efortului 
financiar public al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2015.  
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2.2. Structura şi execuţia bugetului pe ansamblul bugetului judeţului Galați pe anul 2015 

 

  mii lei  

  Venituri 
(încasări) 

Cheltuieli 
(plăţi) 

Excedent/ 
Deficit 

1. Bugetele locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor, judeţelor  

1.252.449 1.257.956 -5.507 

2. Bugetele instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii 

385.935 381.938 3.997 

3. Bugetele împrumuturilor externe 
0 1.845 -.1845 

4. Bugetele împrumuturilor interne 
0 77.383 -77.383 

5. Bugetele fondurilor externe nerambursabile 
211 185 26 

 
 

Potrivit datelor de mai sus, ponderea în total buget o reprezintă bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului Galaţi.  

Bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale (BGCUAT) prezintă un 
deficit de 80.712 mii lei, fundamentat in principal pe  deficitul înregistrat de bugetul 
împrumuturilor interne - deficite înregistrate la U.A.T.M. Galați ( 96%) și U.A.T.C. Rădești și 
Schela (4%) ,dar și pe bugetul împrumuturilor externe care a înregistrat un deficit de 1,8  mii lei, 
sau pe deficitul înregistrat la bugetele locale de 5,5 mii lei (U.A.T.M. Galați- 36,5 mii lei,   
U.AT.C. Schela-4,2 mii lei). 
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2.3. Execuţia sintetică a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe anul 2015 

2.3.1. Execuţia veniturilor bugetelor locale  

Execuţia bugetului local pe ansamblul judeţului Galaţi, pe categorii de venituri se prezintă 
astfel:  

                               
mii lei 

   
Prevederi 

iniţiale  

 
Prevederi 
definitive 

 
Încasări 

% 
încasări 

din 
prevederi 

iniţiale  

% încasări 
din 

prevederi 
definitive 

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

217.696 245.974 223.946 102,9 91,0 

2.Cote şi sume defalcate din 
impozitul pe venit  

288.416 318.279 319.692 110,8 100,4 

3.Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată  

372.787 500.841 496.984 133,3 99,2 

4.Subvenţii primite de la bugetul 
de stat şi de la alte administraţii 

83.165 255.235 153.050 184,0 60,0 

5.Sume primite de la UE/alţi 
donatori în contul plăţilor 
efectuate şi prefinanţări 

94.485 121.974 58.777 62,2 48,2 

VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 
1.056.549 1.442.303 1.252.449 118,5 86,8 

 
 
 

18%

26%

39%

12%

5%

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

Cote şi sume defalcate din
impozitul pe venit
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Subvenţii primite de la BS

Sume primite de la UE
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Evoluţia sintetică a veniturilor bugetelor locale în anul 2015 comparativ cu anii 2014 și 2013 
mii lei  

  2013 2014 % 
2014/ 
2013 

2015 % 
2015/ 
2014 

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

220.815 
231.240 

105 
223.946 

97 

2.Cote şi sume defalcate din 
impozitul pe venit  

269.913 280.831 104 319.692 113 

3.Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată  

370.411 453.798 122 496.984 109 

4.Subvenţii primite de la bugetul de 
stat şi de la alte administraţii 

142.631 134.168 94 153.050 114 

5.Sume primite de la UE/alţi 
donatori în contul plăţilor efectuate 
şi prefinanţări 

71.695 
39.635 

55 
58.777 

148 

VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 
1.075.465 1.139.672 106 1.252.449 110 

  
 

Din datele de mai sus se constată că volumul veniturilor încasate în anul 2015         
(1.252.449 lei) se află sub nivelul prevederilor definitive al acestei componente bugetare 
(1.442.303 lei), cu 13 % mai puțin, justificat prin neatingerea nivelului încasărilor previzionat la 
nici un capitol, exclusiv la cote și sume defalcate din impozitul pe venit, discrepanța cea mai 
mare între previzionat și realizat/încasat, de minus 50 % fiind la sumele primite de la UE/alţi 
donatori în contul plăților efectuate și refinanțări sau 40 % nerealizat la subvenții primite de la 
bugetul de stat și de la alte administrații. 

Nivelul încasărilor veniturilor bugetelor locale a înregistrat o creștere față de anul anterior, 
fiind în anul 2015 mai mari cu 112.777 mii lei faţă de anul 2014 (6%) şi mai mari cu 176.984 mii 
lei (9%) faţă de anul 2013.  

Deşi se observă că pe total venituri creşterea a fost constantă, adică cu 6% mai mare în 
2014 faţă de 2013 şi 6% în 2015 comparativ cu 2014, pe surse de venituri se constată creșteri, 
exclusiv la venituri din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri unde s-a 
înregistrat o scădere de 7.294 mii lei (3%) față de anul 2014. 

Se constată că din totalul veniturilor încasate la nivelul bugetelor locale pe anul 2015 pe 
ansamblul județului Galați (1.252.449 lei) , 82 % dintre încasări provin de la bugetul de stat ori 
alte surse (UE/alți donatori), bugetele locale nereușind să își desfășoare activitatea în lipsa 
alocării/repartizării de sume de la bugetul de stat. 

Având în vedere constatările din actele de control/audit cu privire la modul de stabilire, 
înregistrare, urmărire și încasare a veniturilor la bugetele locale, este de înțeles de ce efortul 
pentru funcționarea acestor structuri revine bugetului de stat, deoarece se constată cu fiecare 
acțiune în parte neaplicarea corespunzătoare a prevederilor legale cu privire la stabilirea și 
realizarea veniturilor, cauza fiind necunoașterea reglementărilor legale, lipsa personalului de 
specialitate ori slaba pregătire profesională a acestora, situația economică precară a 
contribuabililor ori lipsa identificării acestora pe fondul exodului populației către alte state din 
ultimii ani . 
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2.3.2. Execuţia cheltuielilor bugetelor locale  

 Pe ansamblul bugetelor locale şi în structura economică a clasificaţiei bugetare, 
execuţia cheltuielilor se prezintă astfel:  

    mii lei 

  Prevederi 
iniţiale  

Prevederi 
definitive 

Plăţi 
efectuate 

% plăţi din 
prevederi 

iniţiale 

% plăţi din 
prevederi 
definitive 

1.Cheltuieli de personal 366.412 434.453 429.505 117,2 98,9 

2.Bunuri şi servicii  201.659 267.499 228.299 113,2 85,3 

3. Dobânzi 4.836 5.588 5.261 108,8 94,1 

4. Subvenţii 23.000 43.370 43.288 188,2 99,8 

5. Fonduri de rezervă 13.132 1.760 0 0,0 0,0 

6. Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

81.802 92.226 82.344 100,7 89,3 

7. Alte transferuri 11.131 20.494 15.148 136,1 73,9 

8. Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe neramburs. 

126.338 162.577 87.705 69,4 53,9 

9. Asistenţă socială 89.867 97.955 90.581 100,8 92,5 

10. Alte cheltuieli 15.491 23.811 22.362 144,4 93,9 

11.Cheltuieli de capital 207.702 389.411 239.331 115,2 61,5 

12. Operaţiuni financiare 15.034 16.136 16.058 106,8 99,5 

13. Plăţi efectuate în anii 
prec. şi recup. în anul crt. 

-42 -927 -1.926 4.585,7 207,8 

CHELTUIELI-TOTAL  
(1+…+13) 

1.156.362 1.554.353 1.257.956 108,8 80,9 
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Evoluţia sintetică a cheltuielilor bugetelor locale în anul 2015 comparativ cu anii 2014          
și 2013 este: 

 mii lei   

  2013 2014 % 
2014/ 
2013 

2015 % 
2015/ 
2014 

1.Cheltuieli de personal 330.677 399.511 121 429.505 108 

2.Bunuri şi servicii  226.217 227.736 101 228.299 100 

3. Dobânzi 6.979 5.825 83 5.261 91 

4. Subvenţii 74.039 57.250 77 43.288 76 

5. Fonduri de rezervă 0 0 0 0 0 

6. Transferuri între unităţi 

ale administraţiei publice 
76.545       78.408 102 82.344 105 

7. Alte transferuri 10.654 19.161 180 15.148 79 

8. Proiecte cu finanţare din 

fonduri externe 

nerambursabile 

89.793 56.566 63 

87.705 

155 

9. Asistenţă socială 104.099 79.532 76 90.581 114 

10. Alte cheltuieli 19.541 19.186 98 22.362 117 

11.Cheltuieli de capital 120.198 164.609 137 239.331 145 

12. Operaţiuni financiare 15.487 17.315 112 16.058 93 

13. Plăţi efectuate în anii 

precedenţi şi recuperate în 

anul curent 

-7.005 -3.542 50 

-1.926 

54 

CHELTUIELI-TOTAL 

 (1+…+13) 
1.067.224 1.121.557 105 1.257.956 112 

 
Cheltuielile bugetelor locale au cunoscut o creştere cu 136.399 mii lei in anul 2015 faţă de 

anul 2014  şi  cu 190.732 mii lei mai mari faţă  de anul 2013. 
În structura cheltuielilor, ponderea majoritară o deţin cheltuielile de personal, respectiv          

35 % în anul 2014, 36% în anul 2014 şi 31% în anul 2013. Influenţe majore s-au înregistrat la 
nivelul cheltuielilor de capital care au înregistrat o creştere în anul 2014 cu  74.722 mii lei 
(145%) față de anul  2014  și de 119.133 (200%) fată de anul 2013. 

În anul 2015 plățile efectuate pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile au cunoscut o revenire comparativ cu 2013, înregistrându-se 98% din sumele 
aferente plăților în  anul 2013, după ce în 2014 au scăzut cu 37% față de plățile anului 2013 , 
semn al reușitei entităţilor publice de a prezenta autoritarilor competente proiecte viabile, 
eligibile pentru domenii prioritare în dezvoltarea economică si socială a comunităţilor locale 
respective , aceste cheltuieli fiind în mare parte corelate cu cheltuielile de capital în descreştere 
(cofinanţarea de la bugetele locale). 
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II. PREZENTAREA REZULTATELOR ACȚIUNILOR DE AUDIT/CONTROL 
DESFĂȘURATE  LA NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

1. Informaţii cu privire la rezultatele activităţii Camerei de Conturi Galaţi 

 La nivelul unităților administrativ-teritoriale, potrivit Programului de activitate al Camerei 
de Conturi Galați pe anul 2016 au fost programate 50 de acțiuni, din care au fost realizate la 
data raportării, un număr de 43 de acțiuni (26 de acțiuni de audit financiar, 13 acțiuni de control, 
4 acțiuni de audit al performanței), restul de 7 acțiuni de control fiind în curs de valorificare. 

În urma desfășurării acțiunilor de audit nu a fost acordat niciun certificat de conformitate.  
 Sintetic, rezultatele obţinute de Camera de Conturi Galaţi ca urmare a efectuării unui 
număr de 43 de acţiuni de audit/control, la un număr de 39 de entități publice se prezintă astfel: 
 

   

Total 

din care: 

Audit 

financiar 

Acțiuni de 

control 

Audit al 
performanței 

1.Număr acţiuni desfăşurate  43 26 13 4 

2.Certificate de conformitate 0 0 0 0 

3.Rapoarte de control/audit 43 26 13 4 

4.Procese verbale de constatare 26 26 0 0 

5.Note de constatare/note 45 43 0 2* 

6.Decizii /scrisori de recomandare emise 32 18 10 4 

7.Măsuri dispuse prin decizii 170 141 20 9 

Nota: *note pentru efectuarea verificărilor la o data ulterioară pentru constatarea abaterilor 
de la legalitate și regularitate 

 
Diferenţa dintre numărul acţiunilor desfăşurate în perioada de până la raportare şi numărul 

deciziilor emise, respectiv de 11 decizii se explică prin faptul că acțiunile s-au finalizat cu 
procese verbale de constatare (8 cazuri) aflate în curs de valorificare și/sau raport de control              
(3 cazuri) în conținutul cărora nu s-au identificat abateri de la legalitate și regularitate. 

De asemenea, s-au întocmit note de constatare pentru 43 de entități publice conduse de 
ordonatori terțiari de credite în temeiul pct. 260 din R.O.D.A.S. și  2 note în temeiul pct. 422  din 
R.O.D.A.S. ca urmare abaterilor de la legalitate și regularitate identificate pe parcursul acțiunilor 
de audit al performanței. 

Pe lângă acţiunile de bază cuprinse în Programul de activitate pe anul 2016,                 
Camera de Conturi Galaţi a solicitat includerea în program a  unui număr total de 60 acţiuni de 
verificare privind entităţi publice finanţate parţial sau integral din bugetele locale, precum și 11 
acțiuni  de verificare a realităţii argumentelor invocate de conducerile entităţilor în susţinerea 
solicitărilor de prelungire a termenului stabilit prin decizii, ca urmare solicitărilor primite din 
partea entităților. 

Dintr-un număr de 60 de acțiuni de verificare a măsurilor dispuse prin decizii ce s-au 
desfășurat la nivelul unităților administrativ teritoriale, doar pentru 8 dintre acestea s-a 
concluzionat ducerea integrală la îndeplinire, pentru restul fiind emise decizii de prelungire a 
termenului pentru realizarea măsurilor; de asemenea, din cele 11  acțiuni  de verificare a 
realității argumentelor invocate de conducerile entităților în susținerea solicitărilor de prelungire 
a termenului stabilit prin decizii, doar pentru 8 dintre acestea s-a alocat un nou termen pentru 
implementare, celelalte neprezentând argumente temeinice în susținerea demersurilor 
întreprinse. 
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2. Informaţii privind categoriile de entităţi verificate la nivelul judeţului  

 
Județul Galați cuprinde un număr de 318 entități la nivelul unităților administrativ-

teritoriale, pentru care activitatea a 66 dintre acestea este condusă de ordonatori principali de 
credite, dintre care vor fi supuse verificării în anul 2016 conform Programului de activitate un 
număr de 37, fiind astfel respectate prevederile privind includerea acestora în verificare cel 
puțin o dată la 3 ani.  

Până la data întocmirii prezentului raport, prin Programul de activitate a Camerei de 
Conturi Galați pe anul 2016, la nivelul unităților administrativ-teritoriale s-a prevăzut 
desfăşurarea unui număr total de 43 de acţiuni la un număr de 39 de entități                                   
(37 ordonatori principali de credite și 2 societăți comerciale având acționar/asociat majoritar o 
unitate administrativ teritorială), reprezentând 13% din numărul total de entităţi. 

 

 Categorii de entităţi verificate la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale 

Entităţi 
existente 

Entități 
cuprinse 

în 
program 
în anul 
2016 

Entități 
verificate 

în perioada 
de 

raportare 

%  

0 1 2 3 3/1 

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

279 37 80 29 

1.1. ordonatori principali de credite, din care: 66 37 37 56 

- consilii judeţene 1 1 1 100 

- municipii 2 1 1 50 

- oraşe 2 1 1 50 

- comune 61 34 34 56 

1.2. ordonatori secundari de credite 0 0 0 0 

1.3. ordonatori terţiari de credite 213 0 43 21 

- verificaţi prin acţiune distinctă X X 0 X 

- verificaţi conform pct. 260 din RODAS la 
nivelul ordonatorului principal de credite 

X X 43 X 

2. Regii autonome de interes local 1 1 0 0 

3. Societăţi comerciale de interes local 22 8 2 9 

4. Alte entităţi 16 0 0 0 

TOTAL 318 46 82 26 

 
Din datele prezentate mai sus rezultă o diferență de 43 entități verificate în plus față de 

cele incluse în Programul de activitate, justificat de verificările efectuate la nivelul entităților 
conduse de ordonatorii terțiari de credite , verificări efectuate în baza pct. 260 din Regulamentul 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi 
valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi (RODAS), aprobat prin Hotărârea Plenului 
Curţii de Conturi nr. 155/2014 și pentru care valorificarea constatărilor s-a efectuat prin măsurile 
cuprinse în deciziile transmise ordonatorilor principali de credite verificați ca urmare acțiunilor 
de audit financiar. Constatările de la ordonatorii terțiari de credite s-au înscris în note de 
constatare în conformitate cu reglementările interne. 

Se constată, de asemenea un număr mare al entităților conduse de ordonatori terțiari de 
credite la nivelul județelor (213).  
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3. Informaţii privind rezultatele acțiunilor de audit/control încheiate 

                                                                                                                    mii lei 
 Estimări abateri 

constatate 
Accesorii Total estimări 

1.Venituri suplimentare 13.706 836 14.542 

2.Prejudicii  9.288 292 9.580 

3.Abateri financiar-contabile 36.130 - 36.130 

Total sume  59.124 1.128 60.252 

 
 
Grafic, sumele rezultate din evaluarea abaterilor care au generat venituri suplimentare la 

bugetele publice şi a celor care au determinat producerea de prejudicii sunt reprezentate astfel: 
 
 

24%

16%
60%

Venituri suplimentare

Prejudicii

Abateri financiar-contabile

 
 
 
 

4. Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul entităților verificate 
 

mii lei  

Nr. 
crt. 

Entitatea verificata/ 
tip acțiune 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri financiar 
contabile 

1.  
UATJ Galați - total, din care: 444,00 

1.519,00 17.624,00 

a) activitate proprie 
444,00 1.504,00 17.575,00 

b) Centrul Cultural Dunărea de Jos  
Galați 

0,00 0,00 0,00 

c) Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” 
Galati 

0,00 15,00 0,00 

d) Școala Gimnazială Specială 
"Constantin Pufan" Galați 

0,00 0,00 0,00 

e) Spitalul Clinic Județean Urgență “Sf. 
Apostol Andrei” Galați 

0,00 0,00 49,00 

2.  
UATM Galaţi - total, din care: 1.802,00 

410,00 514,00 

a) activitate proprie 
1.790,00 406,00 182,00 

b) Școala Gimnazială nr. 5 Galați 
0,00 0,00 0,00 

c) Școala Gimnazială nr. 16 Galați 
0,00 0,00 0,00 
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Nr. 
crt. 

Entitatea verificata/ 
tip acțiune 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri financiar 
contabile 

d) Școala Gimnazială nr. 18 Galați 
0,00 0,00 0,00 

e) Școala Gimnazială nr. 24 Galați 
0,00 0,00 0,00 

f) Grădinița cu Program Prelungit nr.1 
Galați 

0,00 0,00 0,00 

g) Grădinița cu Program Prelungit nr. 7 
Galați 

0,00 0,00 234,00 

h) Școala Gimnazială “Constantin Gh. 
Marinescu” Galați 

12,00 0,00 98,00 

i) Grădinița cu Program Normal „Ion 
Creangă” Galați 

0,00 0,00 0,00 

j) Centrul Financiar de Creșe Galați 
0,00 0,00 0,00 

k) Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ 
Galați 

0,00 4,00 0,00 

m) Colegiul de Industrie Alimentara 
„Elena Doamna”  Galați 

0,00 0,00 0,00 

n) Colegiul Tehnic "Radu Negru" Galați 
0,00 0,00 0,00 

3.  
UATO BEREȘTI - total, din care: 2,00 

15,00 0,00 

a) activitate proprie 
2,00 15,00 0,00 

b) Liceul Tehnologic Paul Bujor Berești 
0,00 0,00 0,00 

4.  
UATC BĂLENI- total, din care: 

28,00 44,00 0,00 

a) activitate proprie 
28,00 44,00 0,00 

b) Școala Gimnazială nr. 1 Băleni 
0,00 0,00 0,00 

5.  
UATC BĂLĂBĂNEȘTI- total, din care: 

1,00 535,00 948,00 

a) activitate proprie 
1,00 535,00 948,00 

b) Școala Gimnazială "Gheorghe și 
Maria Tașcă" Bălăbănești 

0,00 0,00 0,00 

6.  
UATC BĂLĂȘEȘTI - total, din care: 

21,00 382,00 1.120,00 

a) activitate proprie 
21,00 382,00 1.120,00 

b) Școala Gimnazială nr. 1  Bălășești 
0,00 0,00 0,00 

7.  
UATC BĂNEASA - total, din care: 0,00 

411,00 0,00 

a) activitate proprie 
0,00 406,00 0,00 

b) Școala Gimnazială nr. 1 Băneasa 
0,00 5,00 0,00 

8.  UATC BEREȘTI MERIA – acțiune de 
control    ( activitate proprie) 

0,00 0,00 0,00 

9.  
UATC BRĂHĂȘEȘTI - total, din care: 

7.367,00 130,00 0,00 

a) activitate proprie 
7.367,00 130,00 0,00 
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Nr. 
crt. 

Entitatea verificata/ 
tip acțiune 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri financiar 
contabile 

b) Școala Gimnazială nr. 1  
 

0,00 0,00 0,00 

10.  
UATC CAVADINEȘTI - total, din care: 

92,00 257,00 2.797,00 

a) activitate proprie 
92,00 257,00 225,00 

b) Școala Gimnazială nr. 1 Cavadinești 
0,00 0,00 2.572,00 

11.  
UATC CERȚEȘTI - total, din care: 124,00 

29,00 3.646,00 

a) activitate proprie 
124,00 29,00 3.646,00 

b) Școala Gimnazială "George Ivașcu" 
Cerțești 

0,00 0,00 0,00 

12.  UATC COROD - acțiune de control            
( activitate proprie) 

0,00 5,00 540,00 

13.  
UATC COSMEȘTI- total, din care: 

42,00 54,00 0,00 

a) activitate proprie 
42,00 54,00 0,00 

b) Școala Gimnazială “General Dumitru 
Dămăceanu” Cosmești 

0,00 0,00 0,00 

14.  UATC COSTACHE NEGRI - total, din 
care: 

311,00 85,00 0,00 

a) activitate proprie 
311,00 85,00 0,00 

b) Școala Gimnazială Elena Negri 
Costache Negri 

0,00 0,00 0,00 

15.  
UATC CUCA - total, din care: 

3,00 342,00 1.829,00 

a) activitate proprie 
3,00 341,00 1.829,00 

b) Școala Gimnazială "Sf. Gheorghe" 
Cuca 
 

0,00 1,00 0,00 

16.  
UATC DRĂGĂNEȘTI - total, din care: 319,00 

98,00 0,00 

a) activitate proprie 
319,00 98,00 0,00 

b)Școala Gimnazială nr. 1 Drăgănești 
0,00 0,00 0,00 

c) Școala Gimnazială nr. 1 Sat Malu Alb 
Țepu 

0,00 0,00 0,00 

17.  UATC FÂRȚĂNEȘTI - acțiune de 
control  ( activitate proprie) 

0,00 0,00 0,00 

18.  
UATC FUNDENI - total, din care: 

28,00 307,00 0,00 

a) activitate proprie 
28,00 307,00 0,00 

b) Școala Gimnazială "Sf. Trei  Ierarhi " 
Hanu Conachi 

0,00 0,00 0,00 

19.  
UATC GHIDIGENI - total, din care: 

36,00 530,00 22,00 

a) activitate proprie 
36,00 530,00 22,00 

b) Școala Gimnazială nr. 1 
0,00 0,00 0,00 
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Nr. 
crt. 

Entitatea verificata/ 
tip acțiune 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri financiar 
contabile 

c) Școala Gimnazială „Ion Creangă” 
0,00 0,00 0,00 

20.  UATC GOHOR – acțiune de control          
( activitate proprie) 

0,00 0,00 266,00 

21.  UATC GRIVIȚA – acțiune de control          
( activitate proprie) 

0,00 141,00 150,00 

22.  UATC IVEȘTI – acțiune de control          
( activitate proprie) 
 

0,00 222,00 0,00 

23.  
UATC MOVILENI - total, din care: 0,00 

63,00 132,00 

a) activitate proprie 
0,00 63,00 132,00 

b) Școala Gimnazială „Alexei Mateevici” 
 

0,00 0,00 0,00 

24.  UATC NĂMOLOASA – acțiune de 
control  ( activitate proprie) 

5,00 0,00 0,00 

25.  UATC NICOREȘTI – acțiune de 
control  ( activitate proprie) 

479,00 0,00 443,00 

26.  
UATC OANCEA - total, din care: 

216,00 18,00 0,00 

a) activitate proprie 
216,00 18,00 0,00 

b) Școala Gimnazială „Vasile Șeicaru” 
0,00 0,00 0,00 

27.  UATC PECHEA – acțiune de control          
( activitate proprie) 

0,00 0,00 0,00 

28.  
UATC PRIPONEȘTI - total, din care: 

5,00 50,00 0,00 

a) activitate proprie 
5,00 50,00 0,00 

b)Școala Gimnazială Priponești 
0,00 0,00 0,00 

29.  
UATC RĂDEȘTI - total, din care: 

106,00 49,00 1,00 

a) activitate proprie 
106,00 49,00 1,00 

b)Școala Gimnazială Rădești 
0,00 0,00 0,00 

30.  UATC REDIU – acțiune de control          
( activitate proprie) 

0,00 76,00 96,00 

31.  UATC SLOBOZIA CONACHI - total, 
din care: 239,00 

58,00 479,00 

a) activitate proprie 
239,00 58,00 24,00 

b) Școala Gimnazială nr. 1 
0,00 0,00 455,00 

32.  
UATC SMULȚI - total, din care: 

40,00 293,00 2.136,00 

a) activitate proprie 
40,00 293,00 39,00 

b) Școala Gimnazială „Ene Patriciu” 
0,00 0,00 2.097,00 

33.  
UATC SUCEVENI - total, din care: 

657,00 176,00 135,00 

a) activitate proprie 
657,00 176,00 135,00 
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Nr. 
crt. 

Entitatea verificata/ 
tip acțiune 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri financiar 
contabile 

b) Școala Gimnazială „Vasile Burlui” 
0,00 0,00 0,00 

34.  UATC TUDOR VLADIMIRESCU – 
acțiune de control  ( activitate 
proprie) 

0,00 0,00 0,00 

35.  
UATC UMBRĂREȘTI - total, din care: 8,00 

24,00 0,00 

a) activitate proprie 
8,00 24,00 0,00 

b) Școala Gimnazială nr. 1 
0,00 0,00 0,00 

c) Școala Gimnazială „Sfântul Stelian” 
0,00 0,00 0,00 

36.  UATC VALEA MĂRULUI - total, din 
care: 

12,00 99,00 195,00 

a) activitate proprie 
12,00 99,00 0,00 

b) Școala Gimnazială „Doamna Nica” 
0,00 0,00 195,00 

37.  
UATC VÎRLEZI - total, din care: 

28,00 36,00 1.907,00 

a) activitate proprie 
28,00 36,00 11,00 

b)Școala Gimnazială Vârlezi 
0,00 0,00 1.896,00 

38.  
S.C. TRANSURB S.A. GALAȚI 0,00 

0,00 0,00 

39.   
 
S.C. ZOOLAND TEC. SRL TECUCI 
 

2.115,00 1.273,00 64,00 

40.  R.A ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE 
GALAȚI  0 2 0 

41.  S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR 
AGROALIMENTARE S.A. GALAȚI 0 0 0 

42.  S.C. APĂ CANAL S.A. GALAȚI  0 92 0 

43.  S.C. CALORGAL SOCIETATE PE 
ACȚIUNI  0 0 0 

44.  S.C. CONS MANAGEMENT PARC DE 
SOFT S.R.L. GALAȚI  0 17 98 

45.  S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. 
GALAȚI   13 884 510 

46.  S.C. PIEȚE ZONE VERZI S.A. TECUCI  0 854 478 

 TOTAL SUME 14.542,00 9.580,00 36.130,00 
 
 



III. OBIECTIVELE URMĂRITE ŞI PRINCIPALELE CONSTATĂRI REZULTATE DIN 
ACŢIUNILE DE AUDIT/CONTROL DESFĂŞURATE LA NIVELUL UNITĂŢILOR 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

Principalele obiective urmărite ca urmare acțiunilor de control /audit desfășurat în anul 
2016 de către personalul de specialitate al  Camerei de Conturi Galaţi la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale au fost cele stabilite prin pct. 40 și pct. 259 din R.O.D.A.S., pentru a 
răspunde obiectivului principal al Curții de Conturi, aşa cum a fost stabilit prin                              
Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată: 
       “ART. 1 (1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de 
administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.[…] 
       ART. 21 (1) Curtea de Conturi exercită funcţia de control asupra modului de formare, de 
administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, 
furnizând Parlamentului şi, respectiv, unităţilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea 
şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, 
eficienţei şi eficacităţii.” 

Acţiunile de control/de audit efectuate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale au reliefat 
cazuri de nerespectare a reglementărilor legale, constatându-se abateri şi nereguli care au 
generat fie venituri suplimentare cuvenite bugetelor publice, fie prejudicii care au influenţat 
calitatea gestiunii economico-financiare a entităţilor verificate, prezentate mai jos: 

 

A. CONSTATĂRI REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE AUDIT ŞI CONTROL 
DESFĂŞURATĂ 

a) Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2015, precum și 
autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat 

Cu privire la acest obiectiv au fost identificate abateri, precum necuprinderea în bugetul 
entității, pe cheltuieli, a fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local                 
(U.A.T.C. Bălăbănești, U.A.T.C. Cerțești ). 

 Având în vedere că în anul 2013 și 2016, județul Galați s-a confruntat cu calamități 
naturale, fiind afectate de inundații gospodării, locuințe în proporție și de 100%, considerăm că 
neconstituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local pentru întrajutorarea 
localităților afectate este o reală și importantă problemă la nivelul unităților administrativ 
teritoriale care solicită fonduri publice de la bugetul de stat (fond de intervenție la dispoziția 
guvernului) așa cum s-a procedat la inundațiile din 2013. 

Cauzele care generează abaterile, conform reprezentanților entităților verificate, sunt 
necunoașterea prevederilor legale sau lipsa fondurilor bugetare, care însă nu pot fi acceptate în 
condițiile în care nu pot demonstra o analiză în faza de proiect al bugetului. 

b) Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 

Acțiunile de audit financiar  ori de control efectuate au evidențiat abateri, ce au fost 
înscrise în actele de audit/ control întocmite, din care exemplificăm cu : 
 -neînregistrarea în evidența contabilă ca imobilizări corporale a unor obiective de 
investiții terminate și recepționate și menținerea eronată a acestora  în contul 231”Imobilizări 
corporale în curs de execuție”(U.A.T.C. Movileni –131 mii lei, U.A.T.C. Corod – 540 mii lei, 
U.A.T.C. Cerțești- 3.485 mii lei, U.A.T.J. Galați-15.854 mii lei);  
 - neînregistrarea în evidența contabilă a U.A.T.J. Galați a debitelor in valoare de              
168 mii lei, reprezentând contribuții lunare datorate de părinți, în cazul copiilor pentru care s-a 
dispus plasamentul în condițiile legii; 

- plata eronată de la titlul bunuri și servicii a unor studii de proiectare aferente unor 
obiective de investiții , înregistrarea pe cheltuieli a acestora și neevidențierea corespunzătoare 
în contul 231”Imobilizări corporale în curs de execuție” prin majorarea investiției de bază                     
(U.A.T.C. Grivița- 150 mii lei); 

- scăderea din evidența contabilă a unor active fără documente justificative 
  - neînregistrarea în contabilitate a obligațiilor de plată aferente obiectivelor de investiții 
realizate ce a determinat și acumularea de arierate (U.A.T.C. Gohor- 266 mii lei); 



 

17 CAMERA DE CONTURI GALAȚI-RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL  2015 

 

 - neconcordanțe între datele înscrise în evidența fiscală și cea contabilă cu privire  la 
creanțele bugetare (U.A.T.C. Cerțești,  ) ; 
 - neînregistrarea în evidența contabilă și cea fiscală a proceselor verbale de constatare 
și sancționare a contravențiilor în valoare de 82 mii lei la U.A.T.C. Bălăbănești  
 
 Cauzele principale care au avut ca efect abateri ce au condus la denaturarea datelor 
şi informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare sunt urmare:  

- necunoaşterii prevederilor legale în domeniul financiar-contabil sau interpretării eronate 
a unor prevederi legislative;  

- lipsei unor proceduri de lucru formalizate pe domenii de activitate, cu detalierea 
obiectivelor, acţiunilor, responsabilităţilor, termenelor, documentelor, precum şi a altor 
componente ale măsurilor respective;  

- exercitării defectuoase a controlului financiar preventiv propriu şi a auditului public intern;  
 

c) Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi 
control intern (inclusiv audit intern) la entităţile auditate 

 Urmare evaluării activităților de control intern și de audit intern al entităților verificate nu 
s-au constatat deficiențe privind modul de organizare a  controlului intern (inclusiv audit intern),  
de elaborare a procedurilor operaționale care stau la baza activității desfășurate de entități, 
concluzia ce se desprinde în urma acțiunilor desfășurate fiind aceea că , abaterile identificate la 
nivelul veniturilor ori cheltuielilor publice, a gestionării patrimoniului public și privat al statutului 
sau al unităților administrativ teritoriale sunt o consecință a implementării defectuoase ori a 
neimplementării formelor de control intern. 

 
d) Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în 

cuantumul și la termenele stabilite de lege  
Abaterile rezultate în urma acțiunilor de control/audit , ce au fost consemnate în actele 

întocmite în perioada de referință cu privire la acest obiectiv și care au condus la raportarea de 
venituri suplimentare, au fost: 

-nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite și încasate veniturile aferente consumului de 
apă potabilă (U.A.T.C. Suceveni – 234 mii lei, U.A.T.C. Oancea-2 mii lei );  

- nu s-au stabilit, înregistrat, urmărit și încasat majorările de întârziere aferente taxei 
pentru funcționarea serviciului de salubritate, a taxei de pază (U.A.T.C. Cerțești- 13 mii lei, 
U.A.T.C. Slobozia Conachi-239 mii lei); 

-nu a fost stabilit, înregistrat, urmărit și încasat impozitul pe clădirile deținute de 
persoane fizice și juridice în cuantumul legal (U.A.T.C. Suceveni- 421 mii lei, U.A.T.C. Oancea-
12 mii lei, U.A.T.C. Cerțești- 13 mii lei, U.A.T.C. Cosmești-5 mii lei, U.A.T.C. Rădești-59 mii lei);  

-nestabilirea, neînregistrarea și neîncasarea majorărilor de întârziere aferente terenurilor 
vândute și pentru care sumele nu s-au încasat integral la termenele stabilite ( U.A.T.C. Oancea- 
8 mii lei) ;  

-acordarea nelegală de scutiri de plata redevenței (70-80%) concesionarilor de pășune 
motivat de  calamitățile naturale –secetă, ce a făcut neutilizabil terenurile respective              
(U.A.T.C. Oancea- 193 mii lei, U.A.T.C. Valea Mărului – 12 mii lei);  

- pentru nerespectarea obligației de către concesionari de a efectua lucrări de fertilizare 
a solului sau inexistența documentelor justificative care să ateste efectuarea acestora conform 
clauzelor contractuale a condus la nestabilirea, neînregistrarea, neurmărirea și neîncasarea de 
venituri suplimentare la bugetul local (U.A.T.C. Cosmești-34 mii lei) 

-neurmărirea în vederea încasării a debitelor reprezentând contribuții lunare de 
întreținere datorate de părinți în cazul copiilor pentru care s-a dispus plasamentul în condițiile 
legii (U.A.T.J. Galați- 267 mii lei);  

- neregularizarea taxelor, în funcție de valoarea reală a construcțiilor,  pentru eliberarea 
autorizațiilor de construire la terminarea lucrărilor ori la expirarea termenului de executare inițial 
aprobat a condus la nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea unor venituri suplimentare 
estimate la U.A.T.J. Galați  la 275 mii lei;  

- nestabilirea, neînregistrarea, neurmărirea și neîncasarea unor venituri din chirie 
datorate de operatorii de telefonie mobile (U.A.T.C. Cavadinești-32 mii lei) 



 

18 CAMERA DE CONTURI GALAȚI-RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL  2015 

 

-scutiri acordate de la plata majorărilor de întârziere  fără respectarea prevederilor legale 
s-au identificat la U.A.T.C. Smulți- 39 mii lei, stornări de creanțe fără documente justificative de 
28 mii lei s-au constatat la U.A.T.C. Fundeni ; 

- la S.C. Zooland Tec S.R.L. Tecuci, societate cu capital majoritar al U.A.T.M. Tecuci,           
s-a constatat că veniturile din activitatea de ecarisaj nu au fost înregistrate corespunzător în 
evidența financiar contabilă, ca urmare nefacturării integral și la termen a acestora, veniturile 
suplimentare estimate fiind de 2.111 mii lei;  

- nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite și încasate venituri suplimentare reprezentând 
penalități contractuale aferente lucrărilor neexecutate în termenul stabilit prin clauzele 
contractuale (U.A.T.C. Cerțești-7 mii lei); 

- pentru plata în avans a unor lucrări, U.A.T.C. Cavadinești nu a procedat la stabilirea, 
înregistrarea, urmărirea și încasarea de majorări de întârziere în sumă de 58 mii lei 

-U.A.T.C. Nicorești nu a restituit în contul bugetului de stat suma de 441 mii lei, 
reprezentând finanțarea acordată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
dar neutilizată până la data de 31.12.2015, în vederea finalizării obiectivului de investiții 
„Reabilitare drum comunal DC 69, Coasta Lupei-Mălureni-Ionășești, comuna Nicorești”, pentru 
realizarea căruia a fost încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 2.286/23.04.2008 cu                 
S.C. Ecoloc S.R.L. Huși , așa după cum a procedat și  la înregistrarea în evidențele contabile a 
unor obligații de plată de 441 mii lei evidențiate prin factură de antreprenor fără însă a avea 
corespondent în lucrări executate, toate pentru a beneficia de finanțare P.N.D.L. . 
 Cauzele și împrejurările care au condus la încălcarea legii sau a altor norme 
generatoare de venituri suplimentare sunt: 

- neaplicarea corespunzătoare a prevederilor legale cu privire la înregistrarea, 
evidențierea, urmărirea și stingerea creanțelor cuvenite bugetului local ori de stat; 

- neimplementarea Codului controlului intern și nestabilirea riscurilor aferente acestor 
activități. 
 

e) Calitatea gestiunii economico-financiare 

Abaterile rezultate în urma acțiunilor de control/audit  efectuate și încadrate la obiectivul 
calitatea gestiunii economico-financiare au fost: 

-plata nelegală a unor drepturi de natură salarială pentru personalul care ocupa funcții 
de demnitate publică ori persoana împuternicită cu viza de control financiar preventiv propriu ori 
acordarea nelegală a unor sporuri, după caz (U.A.T.C. Suceveni-  6 mii lei, U.A.T.C. Movileni- 
24 mii lei; U.A.T.C. Costache Negri-7 mii lei, U.A.T.C. Cuca- 36 mii lei, U.A.T.C. Bălăbănești-19 
mii lei, U.A.T.C. Rădești-5 mii lei );  

- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru  contractarea de forței de muncă (servicii de 
urgență, contabilitate, pază, etc) de la Asociația Comunelor din România-Filiala județeană 
Galați ori pentru asigurarea serviciilor de audit public intern (U.A.T.C. Suceveni- 112 mii lei; 
U.A.T.C. Movileni - 39 mii lei, U.A.T.C. Oancea- 18 mii lei, U.A.T.C. Băneasa- 73 mii lei; 
U.A.T.C. Fundeni-118 mii lei, U.A.T.C. Băleni-32 mii lei, U.A.T.C. Smulți 53 mii lei , U.A 
U.A.T.C. Valea. T.C. Cerțești- 28 mii lei, U.A.T.C. Costache Negri-51 mii lei, U.A.T.C. Cuca-96 
mii lei, Mărului – 90 mii lei, U.A.T.C. Cavadinești-54 mii lei, U.A.T.C. Cosmești-44 mii lei, 
U.A.T.C. Slobozia Conachi-44 mii lei, U.A.T.C. Bălăbănești-90 mii lei, U.A.T.C. Rădești-44 mii 
lei, U.A.T.C. Ghidigeni-16 mii lei);  

- divizarea unor lucrări ce vizau construcția sediului unei primării, în mai multe contracte, 
atât de proiectare , cât și de execuție totalizând 888 mii lei (cca 200.000 euro) și care potrivit 
prevederilor legale ar fi impus aplicarea unor proceduri de achiziție publică (cerere de ofertă, 
licitație publică) și nu achiziții directe cum a procedat U.A.T.C. Oancea;  

-plata nejustificată a unor amenzi și a altor cheltuieli în sumă de 186 mii lei, ce au fost 
stabilite de instanțele judecătorești ca urmare nerespectării prevederilor legale ori contractuale 
de către sau plata unor lucrări neexecutate in valoare de 150 mii lei  ( U.A.T.C. Băneasa);  

-plata fără respectarea prevederilor legale a unor cote de cheltuieli aferente obiectivelor 
de investiții, respectiv peste nivelul de 3% prevăzut pentru proiectare și 1,5% pentru asistenta 
tehnică, s-a identificat la U.A.T.C.Fundeni (121 mii lei), U.A.T.C. Smulți (50 mii lei),               
U.A.T.C. Cuca (30 mii lei) ;   
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- vânzarea unor terenuri aparținând U.A.T.C. Slobozia Conachi pentru care nu au fost 
respectate prevederile legale privind regimul juridic și pentru care nu s-a solicitat avizul 
Ministerului Apărării Naționale, acestea aflându-se sub incidența Legii nr. 17 din 7 martie 2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului; 

-efectuarea unor cheltuieli nelegale cu lucrări fără legătură cu activitatea entității 
(U.A.T.C.Smulți-160 mii lei); 

- plata nejustificată a serviciilor cu telecomunicațiile sau a nerecepționarea unor bunuri 
plătite de către entitate (U.A.T.C. Cuca-22,5 mii lei, U.A.T.C.Valea Mărului –7 mii lei); 

-plata nelegală a unor sume suplimentare în contul dotărilor aferente unui obiectiv de 
investiții, comparativ cu valoarea plătită de constructor către furnizorul de la care s-a efectuat 
achiziția, contrar prevederilor din Anexa 1-Formularul F3 al Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 
pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"(U.A.T.C. Ghidigeni-512 mii lei); 
 -la Unitatea Administrativ Teritorială a Județului Galați, s-au estimat prejudicii ca urmare  
unor plăți de 102 mii lei,  efectuate fără respectarea prevederilor legale pentru contractarea 
unor servicii de transmisiune televizată a ședințelor autorității deliberative, plata nelegală a           
124 mii lei pentru servicii de deszăpezire ca urmare unor materiale nelivrate și plătite, a 
nejustificării unor timpi de așteptare sau ore de informare; plata suplimentară a 642 mii lei, 
peste limitele legale pentru Programul privind consumul de fructe proaspete în școli, plata  a 
347 mii lei, fără respectarea prevederilor legale pentru drepturi de natură salarială; 

-cheltuieli nelegale aferente activității de ecarisaj și pentru care S.C. Zooland Tec S.R.L. 
Tecuci, societate cu capital majoritar al U.A.T.M. Tecuci fie nu a probat cu documente numărul 
real al câinilor deserviți, fie a cheltuit nelegal cu hrana și cazarea acestora peste numărul de zile 
stabilit prin reglementările legale in vigoare;  

-contractarea unor lucrări de drumuri pentru care s-au alocat fonduri publice prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală, realizabile cu un anumit tip de material agregat 
concasat natural (pietriș, balast, nisip) și pentru care ulterior semnării contractelor, proiectantul, 
verificatorul de proiect, constructorul, dirigintele de șantier au aprobat înlocuirea cu un alt 
material de construcţii (lidonit - agregat artificial concasat din zgură de oţelărie), al cărui preţ de 
achiziţie a fost inferior preţului menţionat în situaţiile de plată şi în lista consumurilor de resurse 
materiale, ceea ce a avut drept consecinţă efectuarea unor plăţi suplimentare nejustificate 
(U.A.T.C. Grivița- 141 mii lei, U.A.T.C. Ivești- 222 mii lei);  

- punerea în operă la realizarea unor obiective de investiții a unor materiale diferite față 
de cele ofertate a condus la efectuarea de plăți nelegale pe fondul lipsei actualizării proiectului 
tehnic prin stabilirea materialelor , cantităților și prețurilor aferente (U.A.T.C. Costache Negri-26 
mii lei, U.A.T.C. Cuca-139 mii lei ); 

- plata unor lucrări recepționate dar neefectuate (U.A.T.C. Cosmești-10 mii lei, U.A.T.C. 
Bălăbănești-114 mii lei), ajustarea prețurilor aferente contractelor de achiziție publică în 
conținutul cărora nu s-a prevăzut o astfel de clauză a condus la plata suplimentară față de 
oferta inițială a 310 mii lei la U.A.T.C. Bălăbănești; 

-plata unor lucrări de organizare de șantier care nu au fost efectuate s-a constatat la 
U.A.T.C . Rediu (76 mii lei) sau deficiențe privind modul de constituire și restituire a garanției de 
bună execuție (96 mii lei) ; 

-nerespectarea destinației fondurilor alocate de la bugetul județului , respectiv pentru 
realizare drumuri comunale și alocarea acestora pentru drumuri de interes local (drumuri 
sătești, vicinale), care sunt realizabile din fondurile bugetului local (U.A.T.C. Costache Negri- 
311 mii lei, U.A.T.C. Cavadinești-70 mii lei) 
 Cauzele şi împrejurările care au condus la încălcarea legii sau a altor norme, 
generatoare de prejudicii sunt:  

-necunoașterea și /sau nerespectarea  prevederilor legale;  
-decizii manageriale neinspirate;  
-neurmărirea modului de realizare a investițiilor;  
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f) Constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia 
mediului, îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă, obiectiv verificat din 
prisma următoarelor aspecte:  

-cuprinderea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumelor necesare finanțării 
următoarelor sectoare : gestionarea deșeurilor, infrastructură de mediu, conservarea și protecția 
mediului, reabilitarea zonelor populate istoric; 

-asigurarea în structura organizatorică a unei structuri cu atribuții în domeniul mediului și 
încadrat cu personal de specialitate;  

-elaborarea de planuri și programe sectoriale pentru protecția mediului; 
-existența unei strategii de reciclare, refolosire și de reducere a deșeurilor, precum și de 

evacuare a acestora; 
-colectarea, selectarea, prelucrarea/valorificarea deșeurilor; 
-efectuarea cheltuielilor privind protecția mediului, conform bugetului de venituri și 

cheltuieli aprobat; etc 
               Verificările nu au evidențiat nereguli, dar nici o preocupare majoră din partea acestora 
cu privire la protecția mediului, autoritățile administrației publice locale limitându-se la 
respectarea acelor prevederi legale pentru care sunt prevăzute sancțiuni, respectiv încheierea 
contractelor pentru salubrizare, pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală. 
  
 

B. ALTE REZULTATE 

 1. Aplicarea prevederilor pct. 23 din Regulamentul privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor 
rezultate din aceste activităţi, cu privire la abateri care, conform prevederilor legale, 
constituie contravenţii în competenţa de constatare şi sancţionare a altor 
autorităţi/instituţii publice decât Curtea de Conturi 

Solicitări pentru efectuarea verificării şi aplicarea de sancţiuni s-au adresat următoarelor 
autorităţi publice: 

a) Agenției Naționale a  Achiziţiilor Publice (A.N.A.P.): 
- sesizarea unor aspecte de încălcare a legislaţiei achiziţiilor publice constatate ca urmare 

a acţiunilor desfăşurate la U.A.T.C. Băneasa, U.A.T.C. Oancea, U.A.T.M. Galați . 
Dintre abaterile constatate si pentru care legislaţia prevede sancţiuni contravenţionale in 

sarcina de aplicare a A.N.A.P., enumerăm: divizarea contractelor pentru evitarea alegerii 
procedurii de achiziţie corespunzătoare, neutilizarea mijloacelor electronice in procentul legal 
prevăzut pentru achiziţii publice, neorganizarea activităţii de achiziţii publice, neraportarea in 
termenul legal a achiziţiilor din anul precedent, etc. 

La solicitările adresate, A.N.A.P. a comunicat instituţiei noastre fie rezultatul verificărilor 
efectuate care au confirmat cele sesizate de instituţia noastră, fie că vor avea în vedere iniţierea 
unor proceduri de supraveghere a aspectelor semnalate. 

 
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi 
Au fost sesizate aspecte constatate şi a căror sancţiune contravenţională revine 

D.R.G.F.P. Galaţi, precum lipsa documentelor justificative, neefectuarea inventarierii      
(U.A.T.C. Corod, Măstăcani), dar s-a solicitat și sprijinul în temeiul art. 42 alin 1 lit.c) din Legea 
nr. 92/1992, în sensul dispunerii unor verificări de către organul fiscal la agenții economici care 
au avut relații contractuale cu unitățile administrativ teritoriale (U.A.T.C Ghidigeni,                   
U.A.T.C Bălășești), pentru a se verifica dacă prețurile materialelor/dotărilor puse în operă la 
obiectivele de investiții realizate din fonduri publice coincid cu prețurile de achiziție fără T.V.A. 
înregistrate la nivelul antreprenorilor. 

 De asemenea, Camera de Conturi Galați a beneficiat de sprijinul organului fiscal regional 
pentru obținerea datelor economico-financiare aferente perioadei de raportare la nivelul 
județului, dar și de prezentarea aplicației informatice FOREXEBUG, tuturor auditorilor publici 
externi. 

 
c) Ministerului Apărării Naționale care a fost sesizat ca urmare constatării la U.A.T.C 

Slobozia Conachi, a vânzării unor terenuri fără avizul acestei instituții, terenuri aflate sub 
incidența Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
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terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului 
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 

 
d) Agenției Naționale a Funcționarilor Publici i-au fost sesizate cazuri de nerespectare 

a prevederilor legale cu privire la această categorie de personal bugetar la nivelul U.A.T.C 
Bălășești, județul Galați. 

 
e) Agenției Naționale de Integritate pentru sesizarea unor incompatibilități între statutul 

de funcționar public al unui salariat din cadrul U.A.T.J. Galați și calitatea acestuia de diriginte de 
șantier în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu U.A.T.C.Ghidigeni, urmând a fi 
efectuate verificările ce se impun conform competențelor ce revin acestei instituții publice 
sesizate. 

 

2. Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii  

În anul 2016 au fost dispuse verificări cu privire la modul de ducere la îndeplinire a 
măsurilor dispuse prin 91 decizii, după cum urmează: 

a) au fost incluse în Programul anual de activitate pe anul 2016,                                        
94 de acţiuni distincte, din care 60 decizii emise pentru entităţi finanţate de la bugetul local;   

b)  31 de decizii au fost incluse ca obiective distincte de verificat cu  ocazia acţiunilor de 
control/audit cuprinse în Programul anual de activitate pe anul 2016, în conformitate cu 
prevederile pct. 352 din regulament la toate entităţile aparţinând administraţiei publice locale şi 
pentru care măsurile dispuse prin deciziile anterioare emise pentru remedierea deficienţelor 
constatate nu au fost constatate ca fiind duse la îndeplinire şi nu au făcut obiectul unor note de 
constatare. 

Urmare verificărilor efectuate s-a constatat, pentru cele mai multe cazuri, că măsurile 
dispuse pentru abaterile generatoare de prejudicii nu s-au dus la îndeplinire, în sensul 
recuperării efective a prejudiciilor/veniturilor suplimentare, motivat de litigiile formulate de 
entităţile auditate/controlate, fie împotriva beneficiarilor de sume constatate ca prejudicii 
(salariaţi, persoane juridice etc.), fie împotriva deciziilor/încheierilor emise de structurile                 
Curţii de Conturi. 

Asistăm, de asemenea, la o practică a entităților, cu privire la măsurile dispuse pentru 
stabilirea întinderii prejudiciilor și dispunerea măsurilor legale de recuperare a acestora, în 
sensul că în condițiile în care măsurile de recuperare dispuse, ex. litigii, nu conduc la 
recuperarea acestora motivat de nelegalitatea măsurilor întreprinse (împotriva unor persoane 
pentru care instanțele judecătorești nu le consideră responsabile sau situații în care măsurile 
sunt tardiv întreprinse ), acestea introduc alte și alte acțiuni judecătorești, sau încasează sume 
mult prea mici comparativ cu valoarea prejudiciilor stabilite , astfel că la momentul desfășurării 
acțiunilor de verificare a deciziilor nu întrunesc elementele prevăzute de art.64 din Legea nr. 
94/1992 pentru a fi sesizate organele de urmărire penală, ceea ce conduce la prescrierea 
dreptului de recuperare a prejudiciilor de la persoanele cu adevărat responsabile și implicit la 
nerecuperarea acestora. 

3. Acţiuni de verificare a argumentelor invocate de conducerea entităţilor 
pentru prelungirea termenului dispuse prin decizii 

În conformitate cu prevederile pct. 235 şi pct. 236 din regulament, Camera de Conturi 
Galaţi a dispus verificarea argumentelor invocate de conducerea entităţilor în susţinerea 
solicitării de prelungire a termenului stabilit în decizie, pentru care s-a solicitat includerea în 
Programul anual de activitate.  

Astfel de solicitări au fost supuse verificării de către auditorii publici externi delegaţi, iar 
urmare verificărilor fie s-au confirmat argumentele şi s-au acordat noi termene de ducere la 
îndeplinire, fie nu s-a justificat solicitarea, caz in care s-a respins cererea acestora de prelungire 
a termenului de ducere la îndeplinire (ex. S.C. Apă Canal S.A. Galați, U.A.T.C. Drăgușeni, 
Spitalul Anton Cincu Tecuci). 

Cele mai întâlnite argumente in solicitarea de prelungire a termenului de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii sunt cele referitoare la termenele de judecată 
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aferente litigiilor formulate pentru anularea masurilor respective sau pentru recuperarea 
prejudiciilor de la persoanele fizice ori juridice constatate ca fiind răspunzătoare. 

4. Contestaţii 

Din 43 de acțiuni finalizate și 32 acțiuni pentru care actele de control au fost valorificate 
prin  decizie actele de control, diferența de 11 acțiuni fiind fie în curs de valorificare, fie nu s-au 
emis decizii ca urmare lipsei abaterilor,  împotriva a 15 decizii aferente unui număr de 15 acțiuni 
de control/audit la 14 entități publice, s-au formulat contestaţii împotriva măsurilor dispuse de 
Camera de Conturi Galaţi , după cum urmează: 

- pentru  11 contestații soluționate de  Comisiile constituite la nivelul Camerei de Conturi 
Galaţi, respectiv: U.A.T.C.-urile Rediu, Ivești, Grivița, Oancea, Movileni, Băneasa, Umbrărești, 
Fundeni, Cuca, Costache Negri, Cerțești, ce vizează decizii  emise ca urmare acţiunilor de audit 
financiar desfăşurate în anul 2016; 

- 4 contestații depuse de U.A.T.J. Galaţi, U.A.T.M. Galaţi (audit financiar, control),                
S.C. Zooland Tec S.R.L. Tecuci a căror soluţionare a fost efectuată sau urmează a fi efectuată 
de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Curţii de Conturi a 
României. 

De asemenea, s-a înregistrat și o contestație depusă împotriva deciziei de prelungire a 
termenului emisă ca urmare constatărilor efectuate cu ocazia acțiunii de verificare modului de 
ducere la îndeplinire la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, ce a 
fost soluționată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Curţii de Conturi 
a României. 

5. Acţiuni de control tematic ori de audit al performanţei 

În Programul de activitate pe anul 2016 al Camerei de Conturi Galaţi au fost incluse 
acţiuni de control tematic, respectiv: 

- Controlul privind modul de utilizare a fondurilor destinate finanțării cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale, la U.A.T.C Tudor Vladimirescu, U.A.T.C. Nămoloasa, U.A.T.C. 
Corod; 

- Controlul modului de utilizare  a fondurilor alocate unităților administrativ teritoriale de la 
bugetul de stat, prin M.D.R.A.P., pentru modernizarea drumurilor de interes local clasificate și 
alimentarea cu apă, la U.A.T.C.-urile Ivești, Rediu, Gohor, Nicorești, Grivița, Pechea, Fârțănești, 
Berești Meria; 

- Acţiunea de audit al performanţei privind modul de constituire, alocare și utilizare a 
fondurilor la dispoziția Guvernului: Fondul de rezervă, Fondul de intervenție și Fondul național 
de dezvoltare ce s-a desfășurat la U.A.T.C Valea Mărului, U.A.T.C  Cuca și U.A.T.C Slobozia 
Conachi. 
 Entităţile administraţiei publice locale supuse verificării din prisma tematicilor menţionate 
au fost selectate în urma unei documentări prealabile care să justifice efortul şi resursele 
financiare şi materiale utilizate pentru instrumentarea acestor aspecte. 

 

 6.Verificarea aspectelor semnalate prin petiții 

În temeiul pct.352 din R.O.D.A.S  au fost incluse printre obiectivele de verificat la nivelul 
unităților administrativ teritoriale, aspecte semnalate prin petiții/sesizări ce vizau modul de 
utilizare nelegal al fondurilor publice sau stabilire, înregistrare, urmărire și încasare 
necorespunzătoare a veniturilor. Urmare verificărilor efectuate parte din aspectele semnalate         
s-au confirmat și înscris în actele de control întocmite urmând a fi valorificate conform 
prevederilor legale.  

 

 



 

23 CAMERA DE CONTURI GALAȚI-RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL  2015 

 

IV. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI  

1. Concluziile  

Pentru exerciţiul bugetar al anului 2015, Camera de Conturi Galaţi a efectuat misiuni de 
audit financiar asupra conturilor de execuţie bugetară ale entităţilor publice finanţate integral 
sau parţial din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale stabilite prin lege, precum şi 
acţiuni de audit al performanţei şi de control tematic, care au fost stabilite prin Programul anual 
de activitate aprobat de Plenul Curţii de Conturi a României. 

Prin acţiunile de verificare desfăşurate de Camera de Conturi Galaţi s-au urmărit, în 
principal, obiective precum elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu, precum şi 
autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse prevederilor iniţiale; exactitatea şi 
realitatea situaţiilor financiare; organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de 
management şi control intern (inclusiv audit intern);  modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a 
încasării veniturilor cuvenite bugetelor locale; calitatea gestiunii economico-financiare, în sensul 
verificării inventarierii şi reevaluării elementelor patrimoniale, respectării prevederilor legale cu 
privire la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modul de constituire şi utilizare a 
fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi conform scopului, obiectivelor prevăzute în actele 
normative prin care a fost înfiinţată entitatea, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor bugetare cu privire la cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 
cheltuieli de capital, acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi 
transferurilor, precum şi a altor forme de sprijin financiar din partea UAT-urilor etc.; modul de 
respectare a principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi în 
administrarea patrimoniului public şi privat al UAT-urilor. 

Acţiunile desfăşurate de Camera de Conturi Galaţi au fost derulate în vederea detectării 
neregulilor, cazurilor de risipă, de fraudă în utilizarea nelegală a resurselor bugetare, respectiv a 
constatării gradului în care situaţiile financiare auditate oferă o imagine fidelă a poziţiei 
financiare, a performanţei financiare şi a altor informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de 
entităţile verificate, precum şi de evaluare a activităţilor de control intern şi de audit public intern. 

Urmare acţiunilor de control/audit desfăşurate, auditorii publici externi au exprimat prin 
rapoartele de audit financiar întocmite opinii adverse, ca urmare constatării nerespectării 
principiilor legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, în administrarea 
patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de 
venituri şi cheltuieli, sau ca urmare constatării unor fapte pentru care există indicii că au fost 
săvârşite cu încălcarea legii penale (S.C. Zooland Tec S.R.L. Tecuci, U.A.T.C.Măstăcani). 

Prin actele de control/audit încheiate ca urmare a acţiunilor desfăşurate s-au constatat 
abateri/erori, ca urmare încălcării prevederilor legale privind: finanţele publice locale, Codul de 
procedură fiscală, acte normative specifice, referitoare la proprietatea publică, contabilitate, 
salarizare, achiziţii publice etc. 

Veniturile suplimentare la bugetele locale raportate în aplicaţia informatică INFOPAC sunt 
reprezentate de majorările de întârziere necalculate, neînregistrate şi neurmărite în vederea 
încasării, aferente creanţelor bugetului local neîncasate în termenul legal, neaplicarea 
prevederilor Codului fiscal pentru bunurile impozabile (impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxă 
pentru autorizarea activităţilor desfăşurate de agenţii economici) . 

Prejudiciile constatate s-au fundamentat pe nerespectarea prevederilor legale în ceea ce 
priveşte lichidarea cheltuielilor, pe  plata nelegală a unor drepturi de natură salarială, 
nelegalitatea unor hotărâri emise de autoritatea deliberativă, etc. 

Printre abaterile financiar-contabile cele mai reprezentative se enumeră: deficienţele 
constatate cu privire la inventariere, reevaluarea activelor corporale, neconcordanţe între 
evidenţa fiscală şi cea raportată în situaţiile financiare, executarea silită a creanţelor bugetelor 
locale defectuoasă sau care lipseşte în totalitate, organizarea controlului intern și 
implementarea defectuoasă a acestuia. 

Constatările din actele de control încheiate au ca principală cauză neimplementarea sau 
implementarea necorespunzătoare a controlului intern de către entităţile verificate, aceasta fiind 
ea însăşi o constatare în conţinutul actelor de control, insuficienta personalului și/sau slaba 
pregătire profesională a acestuia, necunoaşterea prevederilor legale. 
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2. Recomandările 

 Urmare constatărilor înscrise în actele de control/audit întocmite, în vederea înlăturării 
abaterilor constatate, s-au dispus recomandări/măsuri în corespondent cu cauzele şi 
împrejurările care au generat abaterile constatate, în vederea îmbunătăţirii managementului 
pentru realizarea obiectivelor entităţilor, a îmbunătăţirii activităţii entităţilor din punct de vedere 
al evidenţei financiar-contabile, fiscale, al sistemului informaţional, al resurselor umane etc., 
precum şi pentru obţinerea unor rezultate economico-financiare mai bune, reducerea 
cheltuielilor creşterea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi/sau 
în administrarea patrimoniului etc. astfel:  

- inventarierea şi evaluarea anuală a masei impozabile, anterior întocmirii proiectului de 
buget local;  

- îmbunătăţirea activităţii de programare bugetară atât a veniturilor bugetare, cât şi a 
cheltuielilor publice, printr-o evaluare şi fundamentare corectă a acestora;  

- implementarea unor sisteme informatice care să respecte prevederile legale şi care să 
asigure stabilirea, evidenţierea, urmărirea şi raportarea stadiului încasării veniturilor proprii, 
urmărirea derulării contractelor de închiriere, concesionare, asociere şi vânzare de active din 
patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale;  

- monitorizarea sistematică şi permanentă a stadiului încasării veniturilor şi efectuării 
cheltuielilor pe parcursul execuţiei bugetare;  

- întărirea controlului cheltuielilor publice prin care să se urmărească economicitatea, 
eficacitatea şi eficienţa utilizării fondurilor publice alocate pentru finanţarea acestora;  

- acordarea drepturilor salariale cu respectarea prevederilor legale care le reglementează;  
- întocmirea programului anual de achiziţii publice şi actualizarea acestuia pe parcursul 

exerciţiilor bugetare. Luarea măsurilor pentru intrarea în legalitate privind atribuirea contractelor 
de achiziţii publice, derularea lucrărilor de investiţii în concordanţă cu clauzele contractuale, 
precum şi recepţionarea lucrărilor de investiţii realizate;  

- organizarea şi efectuarea operaţiunilor de inventariere şi reevaluare a patrimoniului, 
înregistrarea rezultatelor acestor operaţiuni conform prevederilor legale, precum şi elaborarea 
procedurilor proprii privind inventarierea;  

- îmbunătăţirea sistemelor de supraveghere şi control;  
- acordarea unei atenţii mai mari şi în mod special, acelor domenii pentru care auditul 

intern şi extern continuă să identifice un nivel ridicat de eroare;  
- implementarea unor sisteme eficiente de monitorizare şi evaluare a funcţionării 

aparatului administrativ şi serviciilor publice de interes local. 
 
 
 

 

 

 


