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RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2016 

la nivelul județului Mureș 

 

I. Prezentare generală 

 

1. Sfera și competențele de activitate 

Curtea de Conturi exercită funcția de control asupra modului de formare, administrare și 
întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, furnizând Parlamentului 
și, respectiv, autorităților publice deliberative ale unităților administrativ-teritoriale rapoarte cu 
privire la 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. 

Asupra datelor înscrise în situațiile financiare nicio altă autoritate nu se poate pronunța 
decât provizoriu. 

Activitatea de audit public extern exercitată de Curtea de Conturi se desfășoară cu 
respectarea normelor proprii, elaborate în conformitate cu standardele internaționale de audit 
general acceptate. 

Camera de Conturi Mureș, structură teritorială 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. 

În anul 2017, Camera de Conturi a efectuat misiuni de audit de conformitate, audit 
financiar și audit al performanței, la entitățile publice din competența sa teritorială, din care o 
bună parte vizează unitățile administrativ-teritoriale și entitățile publice din subordinea, 
coordonarea sau aflate sub autoritatea acestora.  

Obiectivul principal al activității desfășurate l-a constituit furnizarea de informații reale și 
independente cu privire la respectarea legalității, regularității și utilizarea cu economicitate, 
eficiență și eficacitate a resurselor materiale și financiare ale unităților administrativ-teritoriale, 
pentru exercițiul bugetar al anului 2016.    

http://www.curteadeconturi.ro/
mailto:ccmures@rcc.ro
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Prezentul raport a fost elaborat în temeiul art. 38 din Legea nr. 94/1992 privind 
organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și prezintă sintetic principalele constatări, concluzii și recomandări consemnate în 
actele de verificare încheiate ca urmare a activității de audit și control desfășurată în limitele 
competențelor, la ordonatorii principali și terțiari de credite ai unităților administrativ-teritoriale 
din județul Mureș, precum și la societăți comerciale din subordinea acestora.    

Acest raport reprezintă instrumentul prin care rezultatele misiunilor de audit și control 
desfășurate de Camera de Conturi Mureș în anul 2017 – referitor la finanțele publice locale, 
devin accesibile și altor părți interesate, inclusiv publicului larg. 

 

2. Domeniul supus auditării 

Prin acțiunile de audit financiar și de audit de conformitate desfășurate, Camera de 
Conturi a urmărit în principal, verificarea modului de formare, de administrare și de întrebuințare 
a resurselor financiare ale bugetelor locale, precum și modul de gestionare a patrimoniului 
public și privat al unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș. 

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, potrivit datelor comunicate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Mureș, execuția bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale din județul 
Mureș pentru anul 2016, se prezintă astfel: 

                                                                                                                                   mii lei  

  Venituri 

(încasări) 

Cheltuieli 

(plăţi) 

Excedent/ 

Deficit 

1. Bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiului, județului 1.446.284 1.404.138 42.146 

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

300.586 288.004 12.582 

3. Bugetele creditelor externe - - - 

4. Bugetele creditelor interne - 13.959 - 

5. Bugetele fondurilor externe nerambursabile 2.330 3.364 -1.034 

 

Din analiza datelor prezentate, rezultă că veniturile bugetului general centralizat al 
unităților administrativ-teritoriale au fost în sumă totală de 1.446.284 mii lei, iar cheltuielile 
totale în sumă de 1.404.138 mii lei.  

Cele mai importante resurse ale administrației publice locale se derulează prin bugetele 

locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului Mureș. Astfel, veniturile și cheltuielile 

bugetelor locale ale acestora dețin o pondere importantă în totalul execuției bugetare, respectiv 
82,7% din totalul veniturilor încasate (1.749.200 mii lei) și 82,1% din totalul cheltuielilor 
efectuate (1.709.465 mii lei). 

În anul 2016, la nivelul bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului 
(buget propriu) execuția bugetară a înregistrat un excedent de 42.146 mii lei, iar execuția 
bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-a 
încheiat cu un excedent de 12.582 mii lei. 

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 13.959 mii lei.  
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Pe ansamblu, la nivelul județului Mureș, evoluția veniturilor realizate la nivelul bugetelor 
locale în perioada 2014 - 2016, se prezintă astfel: 

 

 
 

În 2016 față de media anilor 2014 – 2015, veniturile totale la nivel de comune, orașe, 
municipii și județ au înregistrat o creștere de 3,7%, în timp ce veniturilor bugetelor instituțiilor 
publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii au înregistrat o creștere de 
17,9 %. 
 

În reprezentare grafică, evoluția plăților efectuate la nivelul bugetelor locale se prezintă 
astfel: 

 
 

Cheltuielile totale ale bugetului local la nivel de comune, orașe, municipii și județ au 
crescut în anul 2016, fiind cu 5,4% mai mari decât media anilor 2014 ‐ 2015. 

Bugetele fondurilor externe nerambursabile au crescut semnificativ la partea de 
cheltuieli, de la 1.636 mii lei în anul 2015 la 3.364 mii lei în anul 2016. 

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

287.434 410.664 266.285 92,6 64,8 

2.Cote și sume defalcate din impozitul 
pe venit  

420.130 427.336 410.674 97,7 96,1 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată  

494.178 599.991 587.627 118,9 97,9 

4.Subvenţii de la alte nivele ale 
administrației publice 

174.158 208.130 151.088 86,8 72,6 

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

65.558 92.752 30.610 46,7 33,0 

VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 1.441.458 1.738.873 1.446.284 100,3 83,2 

 
Din datele centralizate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, rezultă 

că încasările realizate în sumă totală de 1.446.284 mii lei au reprezentat 100,3% din 
prevederile inițiale și respectiv 83,2% din prevederile anuale definitive.  

Potrivit execuției veniturilor bugetelor locale la data de 31.12.2016, se constată 
nerealizarea la nivelul prevederilor bugetare definitive a veniturilor încasate, diferența în valoare 
absolută fiind de 292.589 mii lei. 
 Analiza în structură, a execuției veniturilor bugetelor locale pe anul 2016 agregat pe 
ansamblul județului Mureș, scoate în evidentă faptul că veniturile realizate din sume primite de 
la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări, în sumă de 30.610 mii lei, au un grad de 
realizare de 33,0% față de prevederile bugetare anuale definitive, în timp ce veniturile bugetelor 
locale constituite din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cote și sume 
defalcate din impozitul pe venit au fost realizate în proporție de 97,9% și respectiv de 96,1%, 
raportat la prevederile definitive. 
 
 Pe ansamblul județului Mureș, ponderea veniturilor încasate în anul 2016 la nivelul 
bugetelor locale, pe surse de constituire, se prezintă astfel: 
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 Sursele de finanțare ale bugetelor locale depind în mare măsură de alocările de la nivel 
central sub forma sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, cote și sume defalcate din 
impozitul pe venit și subvenții. 

Astfel, veniturile încasate la nivelul unităților administrativ-teritoriale în anul 2016, au 
provenit în cea mai mare parte din alocații de la bugetul de stat respectiv 69,0% din veniturile 
totale realizate, în timp ce veniturile proprii din impozite, taxe, contribuții, vărsăminte și alte 
venituri au reprezentat doar 18,4% din totalul veniturilor încasate la bugetele locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor și bugetul propriu al județului Mureș. 

Nerealizarea prevederilor bugetare s-a datorat în principal, neîncasării veniturilor 
proprii – ponderea redusă a veniturilor proprii în totalul celor încasate pune în evidentă 
insuficienta preocupare a autorităților publice locale pentru stabilirea resurselor bugetare proprii 
și pentru urmărirea încasării acestora pe parcursul execuției bugetare, încasările reprezentând 
doar 64,8% din prevederile definitive. 

Astfel, aportul propriu al comunităților locale la asigurarea necesarului de fonduri nu se 
situează încă la nivelul resurselor locale posibil de realizat, printr-o administrare eficiență a 
materiei impozabile, funcționarea administrației teritoriale locale fiind susținută de sumele 
alocate de la bugetul de stat prin redistribuire, pentru echilibrarea bugetelor locale.   

Gradul de colectare a veniturilor la bugetul local afectează în special volumul cheltuielilor 
bugetare care pot fi angajate și utilizate pentru realizarea atribuțiilor, scopului și obiectivelor 
unităților administrativ-teritoriale, inclusiv dezvoltarea infrastructurii locale și are implicații asupra 
arieratelor înregistrate față de furnizorii de bunuri, lucrări și servicii. 

 
Evoluția în structură, a veniturilor încasate la bugetele locale în perioada 2014 – 2016  

(exprimate în mii lei), se prezintă după cum urmează: 
 

 
 

Analizând în evoluție, tendințele veniturilor totale încasate la bugetele locale - centralizat 
la nivelul județului, se observă o creștere a veniturilor încasate în anul 2016 comparativ cu anii 
precedenți, exceptând sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și 
prefinanțări, respectiv: 
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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 482.151 551.949 525.116 108,9 95,1 

2.Bunuri și servicii  375.107 493.427 346.727 92,4 70,3 

3.Dobânzi 10.629 10.776 8.930 84,0 82,9 

4.Subvenții 22.074 24.044 22.559 102,2 93,8 

5.Fonduri de rezervă 5.233 7.252 - - - 

6.Transferuri între unități ale 
administrației publice 

32.726 43.172 36.868 112,7 85,4 

7.Alte transferuri 11.900 13.894 7.818 65,7 56,3 

8.Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 

123.305 141.025 26.269 21,3 18,6 

9.Asistență socială 118.962 134.230 126.314 106,2 94,1 

10.Alte cheltuieli 43.921 56.585 45.004 102,5 79,5 

11.Cheltuieli de capital 376.329 416.450 213.816 56,8 51,3 

12.Operațiuni financiare 44.880 49.427 44.717 99,6 90,5 

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

- - - - - 

CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 1.647.217 1.942.231 1.404.138 85,2 72,3 

 

Din analiza execuției cheltuielilor bugetelor locale la data de 31.12.2016, se constată 
nerealizarea la nivelul prevederilor bugetare definitive a plăților efectuate, diferența în valoare 
absolută fiind de 538.093 mii lei. 

Plățile efectuate în sumă de 1.404.138 mii lei au reprezentat 72,3% din nivelul 
cheltuielilor prevăzute pe anul 2016 iar în cadrul acestora, ponderi semnificative de realizare 
în raport cu prevederile definitive s-au înregistrat la cheltuieli de personal (95,1%), asistența 
socială (94,1%) și subvenții (93,8%). Nerealizările au fost înregistrate la cheltuieli privind 
proiectele cu finanțare externă nerambursabilă (18,6%), cheltuieli de capital (51,3%) și alte 
transferuri (56,3%). 

Evoluția principalelor categorii de cheltuieli efectuate din bugetele locale în perioada 
2014 – 2016 (exprimate în mii lei), se prezintă astfel: 
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 Cheltuielile de personal continuă să dețină o pondere ridicată în totalul cheltuielilor 
bugetelor locale, înregistrând în anul 2016 o creștere cu 14,7% comparativ cu anul 2015, 
respectiv cu 23,5% față de anul 2014. 
 Pe ansamblul bugetelor locale, în anul 2016, gradul de autofinanțare a cheltuielilor 
bugetare din venituri proprii, se prezintă după cum urmează: 

                                                                                                          mii lei 

 
Realizări efective 2016 Grad de 

autofinanțare 
%  Plăţi efectuate Venituri proprii 

TOTAL BUGETE, din care: 1.404.138 676.062 48,1 

1. Județul Mureș (buget propriu) 264.419 100.651 38,1 

2. Municipii 549.714 308.788 56,2 

3. Orașe 128.949 58.653 45,5 

4. Comune 461.056 207.970 45,1 

 
Astfel, din analiza datelor centralizate la nivelul Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Mureș, rezultă un grad de autofinanțare cumulat pe total județ de 48,1%, un procent 
superior regăsindu-se la nivelul municipiilor (56,2%), în timp ce la nivelul comunelor gradul 
mediu de autofinanțare a cheltuielilor bugetare din venituri proprii a fost de numai 45,1%. 

În reprezentare grafică, situația veniturilor proprii realizate și a plăților efectuate din 
acestea în anul 2016 la nivelul județului Mureș, se prezintă astfel: 
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II. Prezentarea rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la nivelul județului 
 

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

În conformitate cu Programul de activitate pe anul 2017 aprobat de Plenul Curții de 
Conturi, Camera de Conturi Mureș a planificat și realizat 47 de acțiuni la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale, respectiv: 

- 42 acțiuni de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară încheiate 
în anul 2016, efectuate la 40 ordonatori principali de credite ai bugetelor locale – unitatea 
administrativ-teritorială a județului Mureș, un municipiu, 4 orașe, 34 comune și la 2 instituții 
publice de interes local; 

Cu ocazia misiunilor de audit financiar desfășurate la ordonatorii principali de credite ai 
bugetelor locale, prin aplicarea prevederilor pct. 260 din Regulamentul privind organizarea și 
desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din 
aceste activități, au mai fost verificate 67 entități din subordinea acestora ai căror conducători 
au calitatea de ordonatori terțiari de credite.  

- 4 acțiuni de control vizând controlul situației, evoluției și modului de administrare a 
patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale de către societăți comerciale cu 
capital integral al unității administrativ teritoriale, respectiv controlul legalității contractării sau 
garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale; 

- o acțiune de audit al performanței – privind concesionarea și închirierea bunurilor 
aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale. 
  
 În sinteză, actele încheiate în urma acțiunilor de audit și control desfășurate, se prezintă 
astfel: 
 

    din care:  

 Total Audit 
financiar 

Audit de 
conformitate 

Audit al 
performanței 

1.Număr acțiuni desfășurate  47 42 4 1 

2.Certificate de conformitate - - - - 

3.Rapoarte de control/audit 47 42 4 1 

4.Procese verbale de constatare 42 42 - - 

5.Note de constatare 67 67 - - 

6.Decizii emise 46 42 4 - 

7.Măsuri dispuse prin decizii 304 301 3 - 

 
Ca urmare a acțiunilor de audit financiar și control efectuate, au fost întocmite 156 acte, 

după cum urmează: 42 rapoarte de audit financiar, 42 procese verbale de constatare, 67 note 
de constatare, 1 raport de audit al performanței și 4 rapoarte de control.  

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 
activităților specifice Curții de Conturi, în urma valorificării constatărilor consemnate în actele de 
audit/control încheiate, au fost emise 46 decizii prin care au fost dispuse ordonatorilor de 
credite/conducerii entităților verificate 304 măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în 
activitatea financiar-contabilă și fiscală, stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciilor, precum 
și pentru suspendarea aplicării unor măsuri care contravin reglementărilor legale. 

În perioada de referință, nu a fost emis niciun certificat de conformitate, urmare a 
faptului că situațiile financiare auditate nu au fost întocmite, din toate punctele de vedere 
semnificative, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare și nu oferă o imagine fidelă și 
reală asupra operațiunilor economice ale entităților.  
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2. Informații privind categoriile de entități verificate la nivelul județului 

Situația privind acțiunile de audit/control desfășurate în anul 2016 de Camera de Conturi 
Mureș, comparativ cu entitățile aflate în aria de competentă, se prezintă după cum urmează: 

 
 Categorii de entităţi verificate la 

nivelul 
unităților administrativ-teritoriale 

Entități 
existente 

Entităţi 
verificate 

%  

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

309 112 36,2 

1.1. ordonatori principali de credite, din care: 103 43 41,7 

- consilii județene 1 1 100,0 

- municipii 4 3 75,0 

- orașe 7 4 57,1 

- comune 91 35 38,5 

1.2. ordonatori secundari de credite - - - 

1.3. ordonatori terțiari de credite, din care: 206 69 33,5 

- verificați prin acțiune distinctă x 2 x 

- verificați odată cu ordonatorul principal 
de credite 

x 67 x 

2. Regii autonome de interes local 1 - - 

3. Societăți comerciale de interes local 13 2 15,4 

4.Alte entități 2 - - 

TOTAL 325 114 35,1 

 

Pentru realizarea acțiunilor de audit financiar și audit de conformitate (control) în anul 
2017, Camera de Conturi a verificat 114 entități publice de interes local - inclusiv ordonatori 
terțiari de credite finanțați din bugetele locale, reprezentând 35,1% din totalul celor 325 entități 
aflate în aria de competență. 
 Din totalul celor 103 conturi de execuție ale bugetelor locale, au fost verificate 43 entități 
ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, reprezentând 41,7%.  

De asemenea, au fost verificate și 69 entități ai căror conducători au calitatea de 
ordonatori terțiari de credite – verificările fiind efectuate concomitent cu acțiunile desfășurate la 
ordonatorii principali de credite sau prin includerea în programul de activitate a unor acțiuni 
distincte. 

 

3. Informații privind rezultatele acțiunilor de audit/control încheiate  

   Urmare acțiunilor de audit financiar și de conformitate efectuate în anul 2017, la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale din raza de competență și la societățile comerciale de interes 
local, au fost constatate abateri și nereguli care au determinat nerealizarea unor venituri 
cuvenite bugetelor publice, au cauzat prejudicii bugetelor locale sau au influențat calitatea 
gestiunii economico-financiare a entităților verificate, a căror estimare se prezintă după cum 
urmează: 

                                                                                                                   mii lei 

 
Estimări 
abateri 

constatate 

Accesorii Total 
estimări 

1.Venituri suplimentare 8.683 374 9.057 

2.Prejudicii  10.867 926 11.793 

3.Abateri financiar-contabile 39.679 - 39.679 

Total sume  59.229 1.300 60.529 

Din verificările efectuate asupra conturilor anuale de execuție încheiate la data de 
31.12.2016, au rezultat venituri totale suplimentare stabilite la 9.057 mii lei, din care 374 mii lei 
creanțe accesorii, precum și prejudicii în valoare totală de 11.793 mii lei, din care 926 mii lei 
dobânzi și majorări de întârziere. 
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Totodată, prin rapoartele de audit/control întocmite s-au reținut abateri financiar 
contabile de la legalitate și regularitate, precum și cazuri de nerespectare a principiilor de 
economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice și în administrarea 
patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, cuantificate la 39.679 mii lei.  

Aspectele de nelegalitate și sumele constatate ale abaterilor identificate au făcut obiectul 
măsurilor dispuse prin deciziile emise pentru – înlăturarea neregulilor din activitatea financiar-
contabilă, stabilirea întinderii prejudiciilor și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestora, 
precum și suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor legale în domeniul 
financiar, contabil și fiscal. 

 

4. Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul entităților verificate 

 
La nivelul fiecărei entități verificate, cuantumul valoric estimat al abaterilor de la legalitate 

și regularitate, grupate pe categorii - venituri suplimentare, prejudicii, abateri financiar contabile, 
se prezintă după cum urmează:             
                                                                                                                                   mii lei 

 Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar 
contabile 

1. UATJ Mureș 3.787 1.351 - 

- Activitatea proprie 3.787 1.351 - 

- Biblioteca Județeană Mureș - - - 

- Camera Agricolă Județeană Mureș - - - 

- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 SAM 
Reghin 

- - - 

- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș - - - 

- Filarmonica de Stat Tg. Mureș - - - 

- Serviciul Public Județean Salvamont „Salvaspeo” - - - 

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel” Tg. Mureș - - - 

2. UATM Tg. Mureș 114 1.598 5.163 

- Activitatea proprie 15 1.598 5.163 

- Cămin pentru Persoane Vârstnice Tg. Mureș - - - 

- Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Tg. Mureș - - - 

- Colegiul Național „Unirea” Tg. Mureș - - - 

- Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Tg. Mureș - - - 

- Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Tg. 
Mureș 

99 - - 

- Liceul Tehnologic „Aurel Perșu” Tg. Mureș - - - 

- Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”  Tg. Mureș - - - 

- Liceul Vocațional de Artă Tg. Mureș - - - 

- Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Tg. Mureș - - - 

- Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu" Tg. Mureș - - - 

- Școala Gimnazială nr. 7 Tg. Mureș - - - 

- Universitatea Cultural Științifică Tg. Mureș - - - 

3. UATM Reghin - 25 5.691 

- Activitatea proprie - 25 5.691 

4. UATM Tîrnăveni*)    

5. UATO Miercurea Nirajului 36 372 1.977 

- Activitatea proprie 36 372 1.160 

- Centrul de îngrijire Medico-social „Niraj” Miercurea 
Nirajului 

- - 1 

- Liceul Teoretic „Bacskai Istvan” Miercurea Nirajului - - 283 

- Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului - - 533 

6. UATO Sărmașu 47 297 1.476 

- Activitatea proprie 47 297 1.332 
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- Căminul pentru Persoane Vârstnice Sărmașu - - - 

- Liceul Teoretic „Samuil Micu”  Sărmașu - - 144 

7. UATO Sovata 124 106 5.248 

- Activitatea proprie 124 106 5.248 

- Liceul Tehnologic „Domokos Kazmer” Sovata - - - 

- Spital „Sovata – Niraj” Sovata - - - 

- Școala Gimnazială „S. Ilyes Lajos” Sovata - - - 

8. UATO Ungheni 168 1.593 450 

- Activitatea proprie 168 1.593 450 

- Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni - - - 

9. UATC Acățari*) 22 114 398 

- Activitatea proprie 22 114 75 

- Școala Gimnazială Acățari - - 323 

10. UATC Apold - 55 813 

- Activitatea proprie - 55 813 

- Școala Gimnazială Apold - - - 

11. UATC Bahnea 11 180 - 

- Activitatea proprie 5 180 - 

- Școala Gimnazială Bahnea 6 - - 

12. UATC Band 40 1.093 - 

- Activitatea proprie 40 1.093 - 

- Liceul Tehnologic Band - - - 

13. UATC Batoș - - - 

- Activitatea proprie - - - 

- Școala Gimnazială Batoș - - - 

14. UATC Bălăușeri*) 3 2 25 

-  Activitatea proprie 3 2 25 

- Școala Gimnazială „Torok Janos” Bălăușeri - - - 

15. UATC Beica de Jos 6 365 1.329 

- Activitatea proprie 6 358 1.322 

- Școala Gimnazială Beica de Jos - 7 7 

16. UATC Bogata 10 95 285 

- Activitatea proprie 10 95 285 

- Școala Gimnazială Bogata - - - 

17. UATC Brîncovenești 125 43 362 

- Activitatea proprie 125 43 362 

- Școala Gimnazială „Kemeny Janos” Brîncovenești - - - 

18. UATC Corunca 20 257 147 

- Activitatea proprie 20 250 - 

- Școala Gimnazială „Tholdalagi Mihaly” Corunca - 7 147 

19. UATC Crăciunești*) 29 89 - 

- Activitatea proprie 29 89 - 

- Școala Gimnazială nr.1 Crăciunești - - - 

20. UATC Cristești 55 296 1.383 

- Activitatea proprie 55 296 1.084 

- Școala Gimnazială Cristești - - 299 

21. UATC Daneș 102 567 898 

- Activitatea proprie 102 567 502 

- Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș - - 396 

22. UATC Eremitu 4 281 554 

- Activitatea proprie 4 281 289 

- Școala Gimnazială „Dr. Nyulas Ferenc” Eremitu - - 265 

23. UATC Ernei 203 - 24 

- Activitatea proprie 203 - 24 

- Liceul Tehnologic Dumbrăvioara - - - 
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24. UATC Fîntînele*) - 244 - 

- Activitatea proprie - 244 - 

- Școala Gimnazială Fîntînele - - - 

25. UATC Ghindari 23 229 211 

- Activitatea proprie 23 229 211 

- Școala Gimnazială „Wesselenyi Miklos” Ghindari - - - 

26. UATC Gornești*) 93 26 84 

- Activitatea proprie 93 26 84 

- Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești - - - 

27. UATC Gurghiu 43 29 453 

- Activitatea proprie 43 29 439 

- Colegiul Silvic Gurghiu - - 14 

28. UATC Hodac 25 226 90 

- Activitatea proprie 25 226 - 

- Școala Gimnazială Hodac - - 90 

29. UATC Ibănești  7 42 328 

- Activitatea proprie 7 42 - 

- Școala Gimnazială Ibănești - - 328 

30. UATC Iclănzel 9 181 69 

- Activitatea proprie 9 181 69 

- Școala Gimnazială Iclănzel - - - 

31. UATC Livezeni 20 166 314 

- Activitatea proprie 20 166 - 

- Școala Gimnazială „Benedek Elek” Livezeni - - 314 

32. UATC Mica - 69 - 

- Activitatea proprie - 69 - 

- Școala Gimnazială Deaj - - - 

33. UATC Miheșu de Cîmpie 73 100 368 

- Activitatea proprie 73 100 197 

- Școala Gimnazială Miheșu de Cîmpie - - 171 

34. UATC Petelea 8 80 641 

- Activitatea proprie 8 80 505 

- Școala Gimnazială Petelea - - 136 

35. UATC Sîngeorgiu de Mureș 269 771 6.047 

- Activitatea proprie 266 771 - 

- Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sîngeorgiu 
de Mureș 

3 - 6.047 

36. UATC Sînpaul 22 45 331 

- Activitatea proprie 22 45 331 

- Școala Gimnazială „Doșa Daniel” Sînpaul - - - 

37. UATC Solovăstru 79 35 850 

- Activitatea proprie 79 35 829 

- Școala Gimnazială Solovăstru - - 21 

38. UATC Stînceni 47 - 194 

- Activitatea proprie 47 - 30 

- Școala Gimnazială Stînceni - - 164 

39. UATC Suplac - 167 - 

- Activitatea proprie - 167 - 

- Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Suplac - - - 

40. UATC Suseni 33 104 161 

- Activitatea proprie 33 104 6 

- Școala Gimnazială Suseni - - 155 

41. UATC Tăureni - - 1.316 

- Activitatea proprie - - 1.316 

- Școala Gimnazială Tăureni - - - 
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42. UATC Vînători 211 449 736 

- Activitatea proprie 211 449 465 

- Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vînători - - 271 

43. UATC Voivodeni - 18 295 

- Activitatea proprie - 18 295 

44. Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș 

187 20 772 

- Activitatea proprie 77 20 772 

- Centrul de Îngrijire și Asistență Căpușu de Cîmpie - - - 

- Centrul de Îngrijire și Asistență Glodeni 3 - - 

- Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin - - - 

- Centrul de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Brîncovenești 

42 - - 

- Centrul de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Călugăreni 

65 - - 

45. SC ATT SA Sighișoara*)    

46. SC Servicii Edilitar – Gospodărești Rîciu SRL*)    

47. Spitalul Clinic Județean Mureș 3.002 13 196 

Total sume 9.057 11.793 39.679 

*) 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 

 

Urmare acțiunilor de audit și control desfășurate la nivelul unităților administrativ-
teritoriale, au fost constatate venituri suplimentare, constând în obligații de plată legal cuvenite 
bugetelor publice în sumă totală de 9.057 mii lei - inclusiv majorări de întârziere aferente, 
abateri de la legalitate și regularitate care au generat producerea de prejudicii în valoare totală 
de 11.793 mii lei - inclusiv accesoriile aferente, precum și abateri cu caracter financiar contabil 
generate de efectuarea unor operațiuni contabile neconforme, valoarea totală a operațiunilor cu 
care datele din situațiile financiare au fost denaturate însumând 39.679 mii lei.  
 

Raportat la tipul acțiunilor desfășurate (audit financiar/control), situația abaterilor de la 
legalitate și regularitate constatate la unităţile administrativ-teritoriale și la entitățile subordonate 
acestora, este următoarea: 

                                 acțiuni de audit financiar                      acțiuni de control 
Venituri suplimentare                       9.057 mii lei                                              - 
Prejudicii                                        11.750 mii lei                                          43 mii lei 
Abateri financiar contabile             33.693 mii lei                                      5.986 mii lei 
 
 

3.1 Structurate pe obiectivele specifice urmărite în acțiunile de audit desfășurate, 
cele mai semnificative aspecte se prezintă astfel: 
 

a) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și 
autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale 
bugetelor publice 

                  

În cadrul acțiunilor de audit financiar efectuate, s-a verificat modul de elaborare și 
fundamentare a proiectelor de buget, legalitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale, precum 
și efectuarea virărilor de credite pe subdiviziunile clasificației bugetare.  

La Spitalul Clinic Județean Mureș s-a constatat că elaborarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2016, s-a făcut fără a avea la bază propunerile formulate de conducătorii 
secțiilor și compartimentelor din structură, acestea nefiind fundamentate și corelate cu 
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cheltuielile repartizate în funcție de sumele cuprinse în contractele de administrare încheiate în 
condițiile legii. 
 

b) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 
 

Abateri privind exactitatea și realitatea situațiilor financiare au fost constatate la 31 
unități administrativ-teritoriale - valoarea totală a operațiunilor cu care datele din situațiile 
financiare au fost denaturate însumând 24.974 mii lei.    

 
 
Neregulile financiar-contabile identificate se referă, în general, la neorganizarea și 

neconducerea contabilității în conformitate cu prevederile legale, neînregistrarea 
corespunzătoare a unor bunuri în evidența contabilă, înregistrări contabile eronate, neconforme 
cu normele de aplicare a planului de conturi. 
 

Abateri de la legalitate și regularitate privind organizarea și conducerea contabilității: 

► nerespectarea prevederilor legale privind evidențierea în contabilitate a imobilizărilor 
corporale și necorporale, aspect care a avut drept consecință denaturarea informațiilor 
prezentate în situațiile financiare încheiate de UATO Miercurea Nirajului și Ungheni, UATC 
Brîncovenești, Corunca, Cristești, Gurghiu, Petelea, Solovăstru, Stînceni, Suseni și Vînători, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și de ordonatorii terțiari de 
credite aflați în subordinea acestora, respectiv Liceul Teoretic „Bacskai Istvan” Miercurea 
Nirajului, Școala Gimnazială Solovăstru, cu suma de 3.854 mii lei; 

► neînregistrarea în contabilitate a operațiunilor economice la momentul efectuării lor, 
potrivit principiului contabilității pe bază de angajamente, respectiv neînregistrarea în 
contabilitate a unor obligații comerciale de plată a unor facturi în valoare de 197 mii lei (UATC 
Miheșu de Cîmpie). 

► nu au fost evidențiate corespunzător în contabilitatea Spitalului Clinic Județean Mureș, 
a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și a UATC Gurghiu 
creanțe în sumă de 168 mii lei. 

 
          Înregistrarea veniturilor și cheltuielilor pe structura clasificației bugetare: 

► nu au fost calculate și evidențiate în contabilitate cheltuieli cu amortizarea activelor fixe 
care potrivit legii, se supun amortizării - aspect care a avut drept consecință denaturarea 
informațiilor prezentate în situațiile financiare cu privire la valoarea rămasă a activelor fixe aflate 
în patrimoniu, cheltuielile efective și rezultatul patrimonial al UATO Sărmașu și al ordonatorului 
terțiar de credite aflat în subordinea acesteia - Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu, UATC 
Brîncovenești, Iclănzel și Petelea, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș și Spitalului Clinic Județean Mureș (1.682 mii lei); 

► nerespectarea prevederilor legale referitoare la constituirea și evidențierea în 
contabilitate a provizioanelor pentru stingerea unor obligații de plată în sumă de 2.976 mii lei,  
reprezentând drepturi de natură salarială stabilite prin sentințe judecătorești, a căror plată se 
efectuează eșalonat, potrivit legii – abateri constatate la 13 ordonatori terțiari de credite ai 
bugetelor locale. 
 
  Organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului: 

► nu au fost înregistrate în contabilitate, respectiv au fost înregistrate la o valoare 
diminuată bunuri care constituie domeniul public sau privat al UATM Tg. Mureș, UATO Sărmașu 
și Sovata, UATC Apold, Beica de Jos, Eremitu, Sînpaul și Tăureni - aspect care a avut drept 
consecință denaturarea cu 7.299 mii lei a informațiilor prezentate în situațiile financiare cu 
privire la valoarea activelor deținute în patrimoniu; 

► nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă rezultatele evaluării bunurilor care aparțin 
domeniului public al UATO Sărmașu, UATC Beica de Jos și Solovăstru, având drept consecinţă 
denaturarea cu 1.719 mii lei a informaţiilor prezentate în situaţiile financiare cu privire la 
valoarea bunurilor deținute în patrimoniu; 
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► lucrări de investiții în valoare de 7.135 mii lei, finalizate și pentru care au fost întocmite 
procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, au fost menținute nejustificat ca investiții în 
curs de execuție la UATC Apold, Corunca și Ibănești; 

► reflectarea eronată în evidența contabilă patrimonială și în situațiile financiare ale 
UATM Tg. Mureș și a Spitalului Clinic Județean Mureș, a unor active fixe în valoare de 87 mii 
lei; 

► nu au fost înregistrate în evidențele contabile patrimoniale terenuri evaluate la 464 mii 
lei, deținute de ordonatori terțiari de credite - unități școlare din subordinea UATO Sărmașu, 
UATC Bahnea, Beica de Jos, Hodac, Ibănești și Sîngeorgiu de Mureș; 

► garanții în valoare totală de 711 mii lei constituite de Spitalul Clinic Județean Mureș și 
de UATC Gurghiu, pentru buna execuție a lucrărilor de investiții, nu au fost evidențiate în conturi 
speciale în afara bilanțului; 

► neînregistrarea în evidența contabilă a unor bunuri în valoare de 6.008 mii lei, date în 
administrare sau folosință la unități școlare de către UATC Sîngeorgiu de Mureș. 
 

            Concordanța datelor înregistrate în evidența tehnico-operativă cu cele din evidența 
contabilă și cu cele preluate în balanțele de verificare și înscrise în situațiile financiare: 

► existența unor neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală a UATC Bogata, 
Ernei, Miheșu de Cîmpie și Vînători ca urmare a neînregistrării în evidența contabilă a unor 
creanțe bugetare în sumă de 520 mii lei, reprezentând drepturi constatate și neîncasate din 
impozite și taxe locale.  

 
Cauzele principale care au avut ca efect denaturarea datelor și informațiilor înscrise în 

situațiile financiare întocmite de entitățile verificate, au fost: 
o  interpretarea eronată a reglementărilor legale în domeniul financiar, contabil și fiscal; 
o  lipsa unor proceduri de lucru formalizate pentru activitatea financiar-contabilă, cu 

detalierea obiectivelor, acțiunilor, responsabilităților, termenelor și documentelor ce trebuiesc 
întocmite; 

o  neorganizarea sau organizarea defectuoasă a sistemului de management și control 
intern, inclusiv a auditului public intern; 

o  pregătirea profesională insuficientă a personalului din compartimentele financiar 
contabilitate, în special la unități administrativ teritoriale – comune. 
 

c) Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și 
control intern: 
 

Responsabilitatea instituirii controlului intern se află în sarcina conducătorului entității 
publice - în speță, a primarului la nivelul unităților administrativ-teritoriale, iar realizarea acestuia 
se face la toate nivele ierarhice, potrivit competențelor și atribuțiilor de serviciu ale fiecărui 
angajat.   

Astfel, controlul intern este un proces implementat în întreaga entitate în cadrul căruia 
fiecare persoană, de la conducător la ultimul angajat, este responsabilă să efectueze un anumit 
tip de control asupra propriilor activități, procesul fiind coordonat de conducătorii tuturor 
compartimentelor prin proceduri operaționale de lucru și se află în responsabilitatea 
conducătorului entității, care trebuie să-l monitorizeze. 

În cadrul acțiunilor de audit și control desfășurate, s-a procedat la evaluarea sistemului 
de control intern existent la nivelul fiecărei entități, atât sub aspectul proiectării conform 
prevederilor legale, cât și sub aspectul implementării și funcționării acestuia, fiind constatate 
abateri de la actele normative în vigoare, privind organizarea și exercitarea controlului intern și 
a auditului public intern, după cum urmează:  

 
 Nerespectarea prevederilor legale privind auditul public intern: 

► nu au fost inițiate măsuri care să asigure cadrul funcțional pentru desfășurarea 
activității de audit public intern - situație în care la nivelul UATO Ungheni, UATC Batoș, 
Brîncovenești, Miheșu de Cîmpie, Petelea, Solovăstru, Stînceni, Suseni și Vînători nu au fost 
realizate astfel de activități;  
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► nerespectarea prevederilor legale privind desfășurarea activității de audit public intern  
în sistem de cooperare, fiind încheiate acorduri de cooperare cu Asociația Audit Mureș și 
Asociația Economiștilor Mureș - asociații fără scop lucrativ, constituite în temeiul OG nr. 
26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare – abateri 
constatate la UATO Sovata, UATC Bahnea, Beica de Jos, Bogata și Livezeni. 
 
 Nerespectarea prevederilor legale referitoare la controlul financiar preventiv propriu: 

Operațiunile care au afectat fondurile publice, de regulă, poartă viza de control financiar 
preventiv, dar cu toate acestea nu întrunesc condițiile de legalitate pentru efectuarea lor – 
existând cazuri în care certificarea realității, regularității și legalității datelor din documente a fost 
formală. 
 De asemenea, au existat cazuri în care atribuțiile privind inițierea și vizarea operațiunilor 
economico-financiare nu au fost separate între salariați, respectiv persoana cu atribuții de 
exercitare a controlului financiar preventiv propriu, inițiază și o parte din operațiunile supuse 
vizei. 
 Neorganizarea și neexercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor 
operațiunilor care afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public al unității administrativ-
teritoriale a orașului Sărmașu și a comunei Bahnea a condus la nerealizarea scopului pentru 
care a fost instituit acest control, respectiv la neidentificarea proiectelor de operațiuni care nu 
respectă condițiile de legalitate și regularitate.  
 
 Neimplementarea dispozițiilor privind controlul intern/managerial: 

► controlul intern managerial nu a fost organizat potrivit Codului controlului 
intern/managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control managerial intern, 
astfel:  

 neconstituirea unei structuri cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare 
metodologică cu privire la implementarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern 
managerial; 

 nestabilirea obiectivelor strategice generale, precum și celor specifice ale entităților 
publice; 

 nestabilirea indicatorilor de performanță pentru activitățile desfășurate și 
neorganizarea unui sistem de monitorizare pe verticală a modului de implementare a sistemelor 
de control managerial la entitățile aflate în subordine;  

 neidentificarea activităților procedurale și neelaborarea procedurilor de lucru pentru 
toate activitățile semnificative desfășurate; 

 procedurile operaționale existente, nu au fost actualizate și revizuite ca urmare a 
modificărilor legislative și a schimbărilor intervenite în structura organizatorică a entităților; 

 necompletarea registrului riscurilor; 

 nu a fost elaborată o procedură privind managementul riscurilor și nu s-a efectuat  
evaluarea și monitorizarea riscurilor existente în cadrul entităților; 

 nestabilirea funcțiilor sensibile; 

 nerespectarea prevederilor legale privind controlul intern/managerial de către  
entitățile publice subordonate unităților administrativ-teritoriale;  

 neelaborarea raportului anual asupra sistemului de control intern/managerial de către 
conducătorul entității cu respectarea reglementărilor legale. 
            Abaterile au fost constatate la UATO Sărmașu și Sovata, UATC Apold, Batoș, Bahnea, 
Beica de Jos, Corunca, Ghindari, Suplac și Solovăstru, Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Mureș și la ordonatori terțiari din subordine - Liceului Teoretic „Samuil 
Micu” Sărmașu, Școala Gimnazială „S. Illyes Lajos” Sovata, Școala Gimnazială Mica, Școala 
Gimnazială „Wesselenyi Miklos” Ghindari. 

S-a concluzionat astfel, că la nivelul unităților administrativ-teritoriale există 
disfuncționalități privind organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management 
și control intern, în majoritatea cazurilor acestea nu funcționează astfel încât să asigure 
conformitatea cu prevederile legale în utilizarea fondurilor publice și în administrarea 
patrimoniului public și privat.  
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Prin urmare, pentru limitarea riscului apariției de noi erori în activitatea entităților publice, 
s-a dispus implementarea sistemului de management și control intern, elaborarea de proceduri 
clare pentru toate activitățile desfășurate, identificarea riscurilor care pot afecta eficacitatea și 
eficiența operațiunilor, precum și monitorizarea și evaluarea acestora.   
 
 
 
 

d) Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în 
cuantumul și la termenele stabilite de lege, precum și identificarea cauzelor care au 
determinat nerealizarea acestora 

 
Au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate privind stabilirea, înregistrarea și 

încasarea veniturilor bugetelor locale, fiind stabilite venituri suplimentare în sumă de 8.656 mii 
lei și abateri de la legalitate și regularitate care au condus la prejudicierea bugetelor locale prin 
neînregistrarea și nedepunerea în conturile deschise la Trezoreria Statului a unor venituri 
bugetare în sumă de 776 mii lei încasate în numerar, precum și abateri cu caracter financiar 
contabil în valoare totală de 211 mii lei. 

Abaterile care au influențat, în principal, nerealizarea veniturilor au fost generate de 
următoarele cauze:   

► nestabilirea, neînregistrarea în evidențele fiscale și neurmărirea în vederea încasării 
unor venituri bugetare și accesorii fiscale aferente – în valoare de 524 mii lei reprezentând 
impozit pe clădiri, impozit pe terenuri, taxe de eliberare avize și autorizații de construire sau de 
funcționare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal – abateri constatate la UATM Tg. 
Mureș, UATO Miercurea Nirajului, Sărmașu, Sovata și Ungheni, UATC Beica de Jos, Bogata, 
Brîncovenești, Corunca, Cristești, Daneș, Ernei, Ghindari, Gurghiu, Ibănești, Iclănzel, Livezeni, 
Miheșu de Cîmpie, Sîngeorgiu de Mureș, Sînpaul, Solovăstru, Stînceni și Suseni; 

► subevaluarea veniturilor proprii din impozit pe mijloace de transport, ca urmare a 
nerealizării schimbului de informații dintre organele fiscale locale și cele competente cu 
înmatricularea/radierea mijloacelor de transport. Numărul mijloacelor de transport comunicat de 
MAI – Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor fiind mai mare decât 
a celor aflate în evidența fiscală a UATO Ungheni, UATC Band, Brîncovenești, Daneș, Ernei, 
Hodac, Livezeni, Miheșu de Cîmpie, Sînpaul și Suseni – veniturile stabilite suplimentar fiind în 
sumă de 192 mii lei;  

► neînregistrarea în evidența fiscală și contabilă a UATC Vînători și neurmărirea în 
vederea încasării unor venituri, legal cuvenite bugetului local, în sumă totală de 211 lei, 
reprezentând amenzi și alte sancțiuni aplicate de instituții de specialitate precum și creanțe 
fiscale accesorii datorate de contribuabili - persoane fizice și juridice, pentru neachitarea la 
termenul de scadență a impozitelor și taxelor locale; 

► nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea veniturilor din chirii și redevențe, precum 
și a taxelor pe clădiri și terenuri concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosință, în 
sumă 101 mii lei – veniturile suplimentar stabilite fiind (UATC Bahnea, Eremitu, Petelea și 
Solovăstru); 

► nerealizarea unor venituri cuvenite bugetului județean în sumă de 3.494 mii lei, 
reprezentând tarife pentru ocuparea zonei drumurilor județene - în ampriză și zona de 
siguranță, prin amplasarea unor construcții, instalații și panouri publicitare, precum și cota de 
40% din impozitul pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone, încasat la nivelul unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Mureș; 

► nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea taxei de salubritate, pază și SMURD, 
precum și a majorărilor de întârziere aferente în sumă de 82 mii lei datorate de persoane fizice 
și juridice unităților administrativ-teritoriale ale comunelor Ernei și Gurghiu;  

► nerealizarea veniturilor proprii ale Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” - 
ordonator terțiar de credite din subordinea UATM Tg. Mureș cu suma de 99 mii lei 
reprezentând compensații de formare aferente transferurilor efectuate de elevi-sportivi de la 
secția fotbal la cluburi din afara sistemului de învățământ;  
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► nu a fost stabilită, calculată și înregistrată în evidența contabilă a UATJ Mureș, cota 
parte din veniturile cuvenite din chirii în sumă de 293 mii lei, pentru bunuri aparținând 
domeniului public al județului date în administrarea RA Aeroportul „Transilvania” Tg. Mureș și 
Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni;  

► nestabilirea, neînregistrarea și neîncasarea veniturilor din servicii medicale spitalicești 
prestate de Spitalul Clinic Județean Mureș, în sumă de 2.916 mii lei; 
 

   

► necalcularea și nerecuperarea dobânzilor și penalităților de întârziere în sumă de 24 
mii lei, aferente debitelor constituite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș pentru plăți nelegale acordate cu titlu de beneficii de asistență socială și 
nerestituite în termen de 180 de zile de la data emiterii titlului de creanță; 

► nu au fost urmărite în vederea încasării veniturile cuvenite din închirierea unor spații - 
proprietate a UATJ Mureș, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș, aspect care 
a generat necalcularea, nefacturarea și neîncasarea unor majorări de întârziere în sumă de 86 
mii lei, aferente creanțelor aflate în sold, pentru nerespectarea termenelor contractuale de plată 
de către chiriași; 

► neîncasarea tarifului anual de gestionare a faunei de interes cinegetic și a sumelor 
rămase după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare și regenerare a pădurilor, aferent 
suprafețelor de teren deținute în proprietate de UATO Miercurea Nirajului și UATC Stînceni – 
valoarea veniturilor nerealizate fiind de 21 mii lei;  

► în cazul contribuabililor persoane fizice și juridice care au înregistrat obligații restante 
la plată, ordonatorii de credite - prin aparatul de specialitate, nu au întreprins toate măsurile 
legale pentru urmărirea și încasarea creanțelor bugetare înregistrate în evidențele fiscale și 
contabile, abateri constatate la 18 unități administrativ-teritoriale, pentru venituri proprii 
însumând 18.688 mii lei. Consecința fiind nerealizarea proiectelor prevăzute a se finanța din 
aceste surse sau, solicitarea unor fonduri suplimentare de la bugetul statului pentru echilibrarea 
bugetelor locale.        
           Astfel, creanțe legal cuvenite bugetelor locale, nu au fost urmărite în vederea încasării 
prin aplicarea măsurilor de colectare și executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală 
la UATO Sărmașu, UATC Apold, Batoș, Beica de Jos, Bogata, Daneș, Eremitu, Ernei, Ghindari, 
Gurghiu, Iclănzel, Livezeni, Petelea, Sînpaul, Solovăstru, Suplac, Tăureni și Vînători; 

► neorganizarea activității de inspecție fiscală în cadrul UATC Ernei, Ghindari, Iclănzel, 
Livezeni, Sînpaul și Solovăstru - pentru verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, 
a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili și a respectării 
prevederilor legislației fiscale și contabile. 

► prejudicierea bugetului local cu suma de 776 mii lei, prin neînregistrarea și 
nedepunerea în conturile deschise la Trezoreria Statului, a veniturilor bugetare încasate în 
numerar prin casieria UATC Band și Bahnea; 

► scăderea nejustificată din evidențele fiscale și financiar-contabile a UATC Ghindari a 
sumei 211 mii lei reprezentând venituri de încasat - impozit pe clădiri și terenuri, impozit pe 
mijloace de transport, taxă salubrizare, taxă de pază și amenzi. 

 
Principalele cauze care au condus la apariția abaterilor care au influențat nerealizarea 

veniturilor legal cuvenite bugetelor locale, au fost: 
o preocuparea insuficientă a autorităților pentru creșterea gradului de colectare a 

veniturilor bugetare din impozite și taxe locale; 
o interpretarea eronată a unor prevederi din Codul fiscal și a normelor de aplicare a 

acestuia; 
o exercitarea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu de către persoanele cu 

atribuții de stabilire, colectare și control a impozitelor și taxelor locale; 
o neverificarea realității și exactității datelor înscrise de contribuabili în declarațiile de 

impunere; 
o neefectuarea de punctaje între datele înscrise în Registrul agricol și cele din 

evidența fiscală, pentru identificarea și cuprinderea în baza de impunere a terenurilor deținute 
de persoane fizice și juridice; 
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o neefectuarea unei verificări sistematice asupra gradului de realizare a lucrărilor pe 
perioada de valabilitate a autorizațiilor de construire, în scopul identificării datei de la care 
clădirile sunt supuse impozitării; 

o neorganizarea sau exercitarea formală a activității de control și audit intern. 
 
 
 
 

e) Calitatea gestiunii economico - financiare 
 
Acțiunile de audit desfășurate la unități administrativ-teritoriale, au scos în evidentă 

existenţa unor abateri care au influențat calitatea gestiunii economico - financiare și care au 
avut drept consecință prejudicierea bugetelor acestora cu suma totală de 10.499 mii lei, 
nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea unor venituri bugetare în sumă de 254 mii lei, 
precum și abateri cu caracter financiar contabil în valoare totală de 8.001 mii lei.   
 

Sinteza constatărilor care au influențat calitatea gestiunii economico - financiare, pe 
categorii de abateri, se prezintă astfel:  
 

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la administrarea și gestionarea 
patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale:  

► necuprinderea în acțiunea de inventariere generală anuală a patrimoniului, a tuturor 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și/sau neîntocmirea 
documentelor de finalizare și valorificare a rezultatelor operațiunii de inventariere – abateri 
identificate la UATO Miercurea Nirajului, Sărmașu, Sovata și Ungheni, UATC Apold, Band, 
Bahnea, Beica de Jos, Corunca, Cristești, Ghindari, Livezeni, Miheșu de Cîmpie, Sîngeorgiu de 
Mureș, Solovăstru, Stînceni, Tăureni și Vînători, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș și la ordonatorii terțiari de credite din 
subordinea acestora, respectiv: Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu, Liceul Tehnologic 
„Domokos Kazmer” Sovata, Școala Gimnazială Beica de Jos, Școala Gimnazială Ghindari, 
Școala Gimnazială Miheșu de Cîmpie, Școala Gimnazială „S. Illyes Lajos” Sovata, Școala 
Gimnazială „Petre N. Popescu” Vînători; 

► nu a fost efectuată reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale la termenul și în 
condițiile prevăzute de lege – abateri constatate la UATM Tg. Mureș, UATO Miercurea Nirajului 
și Sovata, UATC Daneș, Livezeni, Suseni și Vînători, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș, respectiv a ordonatorilor terțiari de credite Centrele de Îngrijire și 
Asistență Socială Reghin, Glodeni, Căpușu de Cîmpie și Centrul de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Brîncovenești, valoarea diferenței rezultate din reevaluarea bunurilor fiind de 
7.997 mii lei. 

 
Nerespectarea prevederilor legale privind constituirea și utilizarea fondurilor pentru 
desfășurarea de activități conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor prevăzute în actele 
normative prin care a fost înființată entitatea: 

► efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 639 mii lei reprezentând 
servicii de pază de câmp și aferente functionării serviciului de canalizare și alimentare cu apă - 
care nu sunt în sarcina unității administrativ-teritoriale și care nu au fost recuperate de la 
beneficiari - locuitori ai orașului Sărmașu și ai comunelor Daneș, Iclănzel și Livezeni; 

► angajarea și efectuarea de cheltuieli neprevăzute de lege în sumă de 114 mii lei prin 
achitarea unor servicii de transport ocazional, prestate pentru persoane din cadrul unor cluburi 
sportive și organizații nonprofit, care au efectuat deplasări nelegate de activitatea UATM Tg. 
Mureș; 

► nerecuperarea cheltuielilor de capital în sumă totală de 1.153 mii lei, reprezentând 
cota-parte datorată de Instituția Prefectului Mureș, pentru realizarea unor lucrări de investiții 
privind „Instalații de climatizare la sediul administrativ” și „Iluminat arhitectural la palatul 
administrativ”, în condițiile în care, imobilul în care își desfășoară activitatea UATJ Mureș se află 
în domeniului public al statului și în administrarea Instituției Prefectului Mureș, potrivit 
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prevederilor HG nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe 
de județe în administrarea instituțiilor prefectului. 

 
Nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 
cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale și în concordanță cu prevederile 
legii bugetare și cu destinația stabilită:  
Valoarea totală a plăților efectuate cu încălcarea prevederilor legale a fost stabilită la 

6.060 mii lei, abaterile constatate referindu-se, în principal, la următoarele: 
 
 

► cheltuieli nelegale, prin acordarea unor drepturi prevăzute în contractele colective 
de muncă cu nerespectarea legii - în sumă totală de 3.965 mii lei, reprezentând: 
contravaloarea unei mese calde zilnice; sume de reprezentare pentru asigurarea unei ținute 
decente; cheltuieli pentru refacerea stării de sănătate, sume pentru Sărbătorile de Crăciun sau 
pentru examene medicale oftamologie și dispozitive de corecție speciale – abateri constatate la 
17 ordonatori principali de credite ai bugetelor locale: UATO Miercurea Nirajului, Ungheni, 
UATC Apold, Bogata, Corunca, Cristești, Daneș, Eremitu, Ghindari, Hodac, Livezeni, Miheșu de 
Cîmpie, Sîngeorgiu de Mureș, Sînpaul, Suplac, Suseni și Vînători;   

► cheltuieli de personal nelegale în sumă totală de 1.118 mii lei, prin acordarea unor 
sporuri salariale – spor de dispozitiv, spor pentru condiții vătămătoare, spor pentru atribuții în 
domeniul urbanismului, spor de confidențialitate, spor de merit, spor de vechime, spor pentru 
control financiar preventiv, compensații în bani a concediului de odihnă, majorări salariale 
pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică și pentru cele cu atribuții de asistență 
socială, clase de salarizare suplimentare acordate persoanelor nominalizate în echipele de 
proiecte finanțate din fonduri comunitare nerambursabile, stimulente și indemnizații de ședință, 
neprevăzute de lege sau peste cuantumul legal – abateri constatate la UATO Miercurea 
Nirajului, UATO Ungheni, UATC Bogata, Brîncovenești, Corunca, Cristești, Daneș, Ghindari, 
Iclănzel, Miheșu de Cîmpie, Suseni, Sîngeorgiu de Mureș și Vînători;  

► includerea în situațiile de plată a unor cheltuieli care depășesc normele, cotele sau 
baremurile prevăzute de lege, prejudiciul creat bugetului fiind stabilit la 119 mii lei – abateri 
constatate la UATO Miercurea Nirajului, UATC Gurghiu, Ibănești, Livezeni și Miheșu de Cîmpie;  

► decontarea sumei de 115 mii lei reprezentând servicii de „măturat stradal mecanic” 
pe raza orașului Sovata și de inventariere a patrimoniului comunei Solovăstru, fără documente 
justificative - legal întocmite care să certifice exactitatea și realitatea sumelor plătite; 

► cheltuieli nelegale în sumă totală de 148 mii lei, angajate prin decontarea unor 
servicii de audit public intern în sistem de cooperare – în condițiile în care acordurile încheiate 
nu îndeplinesc condițiile de conformitate și legalitate referitoare la exercitarea acestei activități 
prin cooperare, iar activitățile de audit public intern nu au fost prestate în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare (UATO Sovata, UATC Bahnea, Beica de Jos, Bogata, Ghindari 
și Livezeni); 

► cheltuieli nelegale generate prin decontarea unor cheltuieli cu bunuri și servicii fără 
contraprestație – respectiv bunuri, lucrări, servicii nerecepționate în cantitatea facturată și 
plătită, prejudiciul stabilit fiind de 92 mii lei (UATJ Mureș, UATM Tg. Mureș, UATC Corunca, 
Cristești și Petelea, Spitalul Clinic Județean Mureș); 

► efectuarea de plăți în numerar pentru Cheltuieli de personal și Bunuri și servicii, 
aferent cărora nu au fost prezentate documente justificative - state de plată, liste de calcul, 
facturi, contracte, chitanțe, etc, care să ateste realitatea și exactitatea sumelor achitate de către 
UATC Vînători – prejudiciul creat bugetul local fiind de 72 mii lei; 

► plăți neprevăzute de lege însumând 53 mii lei, reprezentând servicii de implementare 
a sistemului de control intern managerial și de consultanță în domeniul achizițiilor publice – 
abateri constatate la UATC Corunca, Beica de Jos și Livezeni;   

► efectuarea de plăți nejustificate în sumă de 253 mii lei din fonduri alocate de la 
bugetul local al UATM Tg. Mureș către asociații sportive - ca urmare a acceptării și aprobării 
unor deconturi justificative în care au fost incluse cheltuieli efectuate pentru alte destinații decât 
cele prevăzute în contractele de asociere încheiate; 
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► decontarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș a sumei de 18 mii lei reprezentând bilete de călătorie, pe perioada în care persoanele cu 
handicap figurează ca fiind internate în unităţi medicale spitaliceşti sau la tratament în stațiuni 
balneoclimaterice, precum și bilete de transport decontate numai însoțitorilor persoanelor cu 
handicap. 

 
 

 
Abateri de la legalitate și regularitate privind alocarea și utilizarea alocațiilor bugetare 
pentru investiții, a subvențiilor, a transferurilor și a altor forme de sprijin financiar din 
partea statului sau a unității administrativ-teritoriale:     

► efectuarea de plăți nejustificate sub formă de sprijin financiar nerambursabil din 
bugetul UATM Tg. Mureș, UATC Brîncovenești, Corunca și Solovăstru în sumă de 115 mii lei – 
în condițiile în care nu au fost prezentate documente justificative care să certifice utilizarea 
sumelor alocate precum și decontarea unor cheltuieli care au fost efectuate anterior acordării 
sprijinului financiar sau pentru alte destinații decât cele prevăzute în contractele încheiate; 

► nerespectarea prevederilor legale privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice, prin neorganizarea procedurilor de selecție, nerespectarea principiului 
cofinanțării din partea beneficiarului, neîntocmirea rapoartelor cu privire la contractele de 
finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care să cuprindă programele 
finanțate, beneficiarii și rezultatele contractului – aspecte constatate la UATO Miercurea 
Nirajului, UATC Suseni și Sîngeorgiu de Mureș. 
 

Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea, evidențierea și plata obligațiilor către 
bugetele publice: 

► nu au fost virate în contul bugetelor publice obligații în sumă de 186 mii lei 
reprezentând garanții de participare la licitație și prestații sociale pentru care dreptul de 
solicitare a restituirii acestora a fost prescris - abateri constatate la UATO Miercurea Nirajului, 
UATC Band, Corunca, Cristești, Ernei, Gurghiu, Hodac, Iclănzel, Miheșu de Cîmpie, Sîngeorgiu 
de Mureș și Suseni și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș; 

► necalcularea și nevirarea la bugetul de stat a contribuției datorate de UATC 
Sîngeorgiu de Mureș la fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, în 
sumă de 13 mii lei. 

 
Neurmărirea respectării clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată și 
necalcularea de penalități de întârziere pentru neachitarea ori achitarea cu întârziere a 
redevenței/chiriei datorate de concesionari/chiriași: 

► nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la termenul de plată și necalcularea de 
către UATO Sărmașu și UATC Brîncovenești a penalităților de întârziere pentru neachitarea 
ratelor aferente unui contract de vânzare-cumpărare de teren cu plata în rate, respectiv a 
redevenței datorate de concesionari pentru exploatarea unor terenuri, fiind stabilite venituri 
suplimentare în sumă de 55 mii lei. 
 

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la planificarea/pregătirea procedurii de 
achiziție publică: 

► neîntocmirea programului anual de achiziţii publice, ținând cont de necesitățile 
obiective de produse, lucrări servicii, precum și de gradul de prioritate a necesităților și de 
anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul local al UATC Beica de 
Jos, Ernei și Ghindari; 

► nerespectarea regulilor de estimare a valorii achizitiei de servicii de colectare a 
deşeurilor menajere de către UATC Sînpaul, respectiv divizarea achiziţiei publice în două 
contracte distincte de valoare mai mică şi neaplicarea procedurilor de atribuire reglementate de 
lege, fiind sancționată entitatea cu amendă contravențională în sumă de 5 mii lei. 

 
 Abateri de la legalitate și regularitate privind postatribuirea contractelor/acordurilor 
cadru, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului/acordului cadru: 
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S-au constatat cazuri de nerespectare a prevederilor legale privind derularea și 
administrarea contractelor de achiziție publică - cu consecințe negative asupra economicității, 
eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice, fiind constatate prejudicii în sumă totală de 
2.418 mii lei, astfel: 

 
 
 

► situații de lucrări acceptate la plată pentru bunuri nelivrate, lucrări neexecutate sau 
servicii neprestate în cantitatea facturată, care au determinat producerea de prejudicii stabilite 
la suma de 1.955 mii lei (UATJ Mureș, UATM Tg. Mureș, UATO Miercurea Nirajului, UATC 
Bahnea, Band, Brîncovenești, Daneș, Gurghiu, Hodac, Mica și Petelea, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș);  

► nu au fost calculate și deduse din prețul contractelor de lucrări încheiate, penalități în 
sumă de 84 mii lei - datorate pentru neexecutarea la termen a lucrărilor de investiții (UATO 
Sărmașu); 

► au fost angajate și efectuate cheltuieli nejustificate din fonduri alocate de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Rurale și Administrației Publice – MDRAP, pentru 
finanțarea Programului național de dezvoltare locală, prin decontarea nejustificată de către 

UATC Beica de Jos a unor cantități de materiale - prejudiciul creat fiind în sumă de 339 mii lei; 

► cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat, privind lucrări de investiții decontate 
la prețuri mai mari decât cele cuprinse în oferta financiară adjudecată, stabilite la nivelul sumei 
de 40 mii lei au fost identificate la UATC Cristești și Ibănești. 

Au fost efectuate plăți nejustificate din fonduri alocate de la bugetul local prin decontarea 
unor cantități de lucrări la prețuri majorate nejustificat, din care exemplificăm:  
            - UATM Tg. Mureș, unde s-a stabilit un prejudiciu de 1.102 mii lei determinat de 
acceptarea la plată și decontarea unui avans pentru Furnizarea și montarea a 173 bucăți 
containere subterane pentru gunoi menajer – care nu a fost justificat potrivit prevederilor legale, 
prin bunuri livrate și lucrări executate; 
            - efectuarea de plăți fără existența unei contraprestații, ca urmare a decontării unor 
cantități de lucrări mai mari decât cele efectiv realizate în cadrul obiectivului de investiții „Lărgire 
DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni Km 10+800-13+900”, prejudiciul creat bugetului județean 
Mureș fiind în sumă de 190 mii lei; 

- decontarea unor lucrări neexecutate în cadrul obiectivul de investiții „Alimentare cu apă 
brută în localitatea Hodac, jud. Mureș”, valoarea prejudiciului creat bugetului local al comunei 
Hodac fiind în sumă de 85 mii lei;  

- decontarea unor lucrări neexecutate în sumă de 69 mii lei în cadrul obiectivului de 
investiții „Modernizare drumuri în comuna Mica DC 76 Abus – Deaj - Haranglab km 0+000-
5+000”, la UATC Mica. 
 

Principalele cauze care au condus la apariția abaterilor cu impact asupra cheltuielilor 
bugetare, au fost: 

o desfășurarea necorespunzătoare a activității de achiziții publice, în majoritatea 
cazurilor, entitățile verificate nu au instituit proceduri proprii privind inițierea, derularea și 
monitorizarea proceselor de achiziții publice, care să conțină atribuții și responsabilități concrete 
pentru personalul implicat în aceste activități, cu accent pe respectarea legalității și a principiilor 
de transparență, liberă concurență, tratament egal și eficiență a fondurilor publice;  

o cadrul legislativ privind atribuirea contractelor de achiziție; 
o modul defectuos de urmărire a realității și legalității sumelor înscrise în situațiile de 

lucrări prezentate de către executanți;      
o fluctuația sau lipsa de pregătire a personalului care asigură monitorizarea achizițiilor 

publice și urmărirea modului de derulare a contractelor de achiziție publică; 
o autorizarea prin bugetul de venituri și cheltuieli a unor drepturi/sporuri salariale care 

exced cadrului legal aplicabil în domeniul salarizării personalului din administrația publică 
locală; 

o un management defectuos cu privire la eficiența și eficacitatea cheltuielilor de 
funcționare și întreținere a instituțiilor publice locale, determinate de decontarea cheltuielilor la 



23 
 

prețuri supraevaluate sau fără documente justificative, plăți pentru bunuri și servicii fără 
contraprestație (bunuri, lucrări, servicii nerecepționate în cantitatea factură și plătită) sau pe 
baza unor tarife neaprobate și neavizate. 

 
 
 
3.2 Structurate pe obiectivele specifice urmărite în acțiunile de control 

desfășurate, prezentăm cele mai semnificative aspecte: 
 

În conformitate cu Programul de activitate pe anul 2017, în perioada de referință, s-au 
efectuat 2 acțiuni de audit de conformitate (control), la Unitatea Administrativ Teritorială  
Municipiul Reghin și  Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voivodeni.  

 

Principalele constatări rezultate ca urmare a acțiunii de control efectuate, au fost: 
 
a) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 

► Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voivodeni: 
- neevidențierea în conturi speciale în afara bilanțului, a disponibilului din garanțiile de 

bună execuție. 
 

b) Calitatea gestiunii economico-financiare 

► Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reghin: 
- contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice, a unui împrumut în sumă de 425 mii 

lei, pentru a asigura cofinanțarea proiectului „Bloc de locuințe sociale în Municipiul Reghin str. 
Ierbuș nr. 37B”, în condițiile în care obiectivul de investiții nu a fost autorizat în vederea 
executării, suma împrumutată nefiind utilizată și rambursată, aspect care a condus la 
efectuarea unor cheltuieli nejustificate reprezentând dobânzi achitate din bugetul local (17 mii 
lei); 

- pentru cofinanțarea obiectivului de investiții „Înființare Parc Nou în Municipiul 
Reghin”, au fost angajate obligații la datoria publică locală în sumă de 202 mii lei, în condițiile în 
care unitatea administrativ-teritorială nu dispunea de finanțarea de bază, iar obiectivul de 
investiții nu a fost realizat. Suma împrumutată nu a fost utilizată și nu a fost rambursată 
împrumutătorului, aspect care a condus la efectuarea unor cheltuieli nejustificate reprezentând 
dobânzi achitate din bugetul local (8 mii lei); 

- neevidențierea în contabilitate și neraportarea în situațiile financiare anuale a 
împrumuturilor pe termen lung contractate în valoare de 5.691 mii lei. 

► Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voivodeni: 
- decontarea unor lucrări neexecutate în cantitatea facturată la obiectivele de investiții 

„Modernizarea și extinderea cu grupuri sanitare a așezamantului cultural din localitatea Toldal” 
și „Înființare parc în localitatea Voivodeni, județul Mureș” (8 mii lei); 

-  nerambursarea împrumutul rămas neutilizat în sumă de 283 mii lei, contractat 
pentru prefinanțarea unor investiții asociate proiectului „Modernizarea și extinderea cu grupuri 
sanitare a așezământului cultural din localitatea Toldal” și „Înființare parc în localitatea 
Voivodeni, județul Mureș”, aspect care a condus la efectuarea de cheltuieli nejustificate în sumă 
de 10 mii lei, reprezentând dobânzi achitate din contul bugetului local; 

- neraportarea lunară, în cursul anilor 2015 și 2016, la Ministerul Finanțelor Publice a 
datelor privind datoria publică locală. 
 

* * * 
 

Abaterile constatate au fost însușite de către entitățile verificate, cu excepția situațiilor în 
care au fost formulate obiecțiuni sau contestații la deciziile emise - de regulă în cazul 
prejudiciilor reprezentând drepturi de natură salarială.  

În general, măsurile contestate vizează abateri referitoare la acordarea în baza 
contractului/acordului colectiv de muncă, a unor drepturi de natură salarială pentru personalul 
din cadrul unităților administrativ-teritoriale, cu încălcarea prevederilor legale care 
reglementează modul de stabilire a salariilor în sistemul bugetar.  
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Mai mult, în timpul desfășurării acțiunilor de control/audit au fost luate măsuri operative 
pentru remedierea abaterilor constatate și recuperarea prejudiciilor stabilite.  

De asemenea, s-au  identificat  situații în care abaterile financiar - contabile constatate în 
anii anteriori nu au mai fost repetate, fiind puse în practică recomandările Camerei de Conturi 
Mureș.  

Măsurile și recomandările formulate în vederea înlăturării abaterilor consemnate în 
actele de control/audit, au generat efecte pozitive asupra managementului financiar - contabil și 
asupra administrării fondurilor publice și patrimoniului public, fiind aplicate măsuri de remediere 
operativă/ulterioară a abaterilor, astfel: 

   Au fost inițiate și în unele cazuri au fost finalizate acțiuni pentru organizarea și 
funcționarea sistemelor de control intern/managerial - inclusiv audit public intern și control 
financiar preventiv propriu. 

   În domeniul evidenței financiar - contabile și fiscale, este de remarcat faptul că în 
timpul acțiunilor de audit și control au fost înlăturate mare parte din abaterile constatate privind  
conducerea contabilității activelor fixe, a investițiilor în curs și a amortizării activelor fixe. 

   În timpul acțiunilor de audit și control desfășurate au fost stabilite și înregistrate în 
evidențele contabile și fiscale, venituri bugetare suplimentare în sumă totală de 8.910 mii lei,  
din care au fost încasate operativ, creanțe bugetare în sumă de 416 mii lei. 

   A fost stabilită întinderea unor prejudicii și s-a procedat la înregistrarea acestora în 
contabilitate, în valoare de 11.318 mii lei, din care în timpul acțiunilor de audit și control și 
ulterior în procesul de valorificare a constatărilor, au fost recuperate pagube în valoare de 1.014 
mii lei.  
 Totuși, au existat situații în care recomandările formulate de Camera de Conturi nu au 
avut impactul scontat asupra activității entităților, prin prisma caracterului de repetabilitate al 
abaterilor constatate. Exemplificăm în acest sens:  

- efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului cu nerespectarea în totalitate a 
prevederilor legale;  

- nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea la termenul legal a impozitului pe clădiri 
aferent construcțiilor al căror termen de realizare prevăzut în autorizația de construire a expirat;  

- neregularizarea taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de construire la terminarea 
lucrărilor/expirarea termenului de executare autorizat;  

- plata unor drepturi stabilite în afara cadrului legal - pe baza contractelor/acordurilor 
colective de muncă, reprezentând contravaloarea unei mese calde zilnice, sume de 
reprezentare pentru asigurarea unei ţinute decente, cheltuieli pentru refacerea stării de sănătate 
și sume pentru examene medicale oftamologie și dispozitive de corecție speciale, acordate atât 
persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică cât și funcționarilor publici și personalului 
contractual din cadrul unităților administrativ-teritoriale. 
  
 

IV. Concluzii și recomandări 
  

Constatările și concluziile prezentate în prezentul raport evidențiază, atât ca volum, cât 
și ca frecvență, abateri cu caracter financiar - contabil și fiscal, precum și prejudicii patrimoniale 
care pun în evidență diverse carențe și iregularități, fiind necesare în continuare măsuri pentru 
îmbunătățirea managementului finanțelor publice locale și dezvoltarea la un nivel corespunzător 
a capacității instituționale de elaborare și execuție a bugetelor unităților administrativ-teritoriale. 

Neregulile constatate în privința modului de formare, administrare și întrebuințare a 
resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, a situației, evoluției și modului de 
administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale evidențiază o 
insuficientă preocupare a autorităților locale în ceea ce privește asigurarea unei discipline 
financiar - bugetare solide în utilizarea și administrarea resurselor publice, în conformitate cu 
principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității.  

În urma desfășurării celor 42 acțiuni de audit financiar asupra conturilor anuale de 
execuție bugetară încheiate în anul 2016, nu a fost acordat niciun certificat de conformitate, 
ca urmare a faptului că, pe de o parte, s-au constatat încălcări ale principiilor legalității, 
regularității, economicității, eficienței și eficacității în execuția bugetelor și administrarea 
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patrimoniului, iar pe de altă parte, situațiile financiare nu oferă o imagine fidelă a poziției 
financiare și a situației patrimoniale.  

 
 

 Astfel, acțiunile de audit financiar și de conformitate (control) efectuate, au scos în 
evidență o serie de abateri de la legalitate și regularitate, respectiv: 

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

► Neaplicarea procedurilor de urmărire și executare silită prevăzute de Codul de 
procedură fiscală în vederea încasării veniturilor proprii. Persoanele cu atribuții în domeniu s-au 
limitat la emiterea de somații și în rare cazuri, la emiterea de popriri pe conturi/venituri, aspect 
care a avut o influență nesemnificativă în stingerea creanțelor neîncasate. 

► Neurmărirea încasării veniturilor în termenul legal de plată având drept consecință, în 
unele cazuri, prescrierea obligațiilor fiscale. 

► Neorganizarea unor structuri adecvate pentru desfășurarea activității de inspecție 
fiscală, pentru verificarea legalităţii și conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii 
îndeplinirii obligaţiilor şi respectării prevederilor legislaţiei fiscale și contabile. 

► Neorganizarea/exercitarea defectuoasă a controlului intern, a controlului financiar 
preventiv propriu și auditului public intern. 

► Resursele financiare ale bugetelor locale au depins într-o proporție ridicată de 
alocațiile de la bugetul de stat și de sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale.  

► Inventarierea elementelor patrimoniale, precum și reevaluarea activelor fixe nu 
reprezintă elemente de bună practică în asigurarea integrității patrimoniului - abaterile și 
neregulile constatate atestând caracterul formal al acestor activități. 

► Angajarea neeficientă și/sau neeconomicoasă a resurselor alocate pentru atingerea 
unor obiective și angajarea unor cheltuieli supraevaluate - rezultatele obținute nejustificând 
dimensiunea efortului financiar public. 

► Neutilizarea în limitele și potrivit destinațiilor legale a resurselor publice prin 
susținerea unor activități fără legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile unităților administrativ-
teritoriale. 

► Ponderea prejudiciilor constatate este reprezentată de drepturile salariale acordate 
fără respectarea prevederilor legale, dar și ca urmare a încălcării legislației privind achizițiile 
publice, coroborat cu nerespectarea reglementărilor legale privind angajarea, lichidarea, 
ordonanțarea și plata cheltuielilor, astfel: 

 cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare sau stabilirea eronată a 
drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor și a altor drepturi acordate funcționarilor 
publici și personalului contractual, precum și persoanelor care ocupă funcții de 
demnitate publică;  

 cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație; 

 plăţi nedatorate prin acceptarea la plată a unor situații de lucrări conținând bunuri 
nelivrate, lucrări neexecutate sau servicii neprestate;  

 plăţi efectuate fără a se verifica respectarea prețurilor din oferta financiară. 
► Utilizarea nelegală a alocațiilor bugetare - subvenții și alte forme de sprijin financiar, 

acordate din partea statului sau a unităților administrativ-teritoriale. 
► Neaplicarea unor măsuri care să asigure administrarea eficientă a bunurilor din 

proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale. 
► Stabilirea, evidențierea și plata obligațiilor către bugetele publice, nu s-a realizat 

întotdeauna cu respectarea prevederilor legale. 
 
Concluziile generale care se pot formula în baza neregulilor, disfuncționalităților și 

abaterilor de la legalitate și regularitate identificate urmare acțiunilor de control/audit 
desfășurate, sunt următoarele: 
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► Multe dintre abateri se datorează necunoașterii sau interpretării eronate a 
reglementărilor legale, atât la nivelul autorităților deliberative cât și a celor executive și a 
personalului angajat în cadrul unităților administrativ-teritoriale.  

► Se remarcă repetabilitatea multora dintre abaterile constatate în anii anteriori - în 
special la unitățile administrativ-teritoriale ale comunelor, aspect care confirmă slaba pregătire 
profesională a personalului din aceste entități. 

► Aplicarea unor proceduri inadecvate de stabilire a atribuțiilor compartimentelor 
funcționale și responsabilităților personalului - acestea nefiind întotdeauna bine precizate prin 
regulamente interne sau fișa postului. 

► În majoritatea cazurilor, măsurile luate în vederea implementării sistemului de control 
și audit intern sunt formale sau insuficient de riguroase. Consecința directă a neorganizării 
corespunzătoare a controalelor interne fiind utilizarea fondurilor publice cu încălcarea legii - fapt 
demonstrat de frecvența și volumul abaterilor constatate cu privire la angajarea, lichidarea, 
ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare.  

► Se constată o insuficientă preocupare pentru asigurarea acurateței datelor prezentate 
în situațiile financiare, iar managementul financiar nu este guvernat de buna gestiune 
economico-financiară, concluzie susținută prin faptul că situațiile financiare auditate la cei 42 
ordonatori principali de credite ai bugetelor locale, nu au îndeplinit condițiile legale pentru 
acordarea certificatului de conformitate. 
 

Recomandările formulate pentru înlăturarea abaterilor de la legalitate și regularitate 
constatate în acțiunile de audit și control au vizat, în principal următoarele:  

   Mai buna fundamentare a veniturilor proprii ale bugetelor unităților administrativ-
teritoriale, bazată pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile în funcție de 
care se calculează impozitele, taxele și alte venituri ale bugetelor locale, în scopul evaluării 
corecte a acestora. 

  Corectarea erorilor contabile care au condus la denaturarea informațiilor prezentate în 
situațiile financiare încheiate. 

 Respectarea întocmai a principiilor și politicilor contabile, a reglementărilor legale 
privind evidențierea în contabilitate a bunurilor patrimoniale. 

 Asigurarea concordanței între datele înregistrate în evidența tehnico-operativă cu cele 
din evidența financiar-contabilă și cu cele înscrise în situațiile financiare întocmite. 

 Implementarea/dezvoltarea și asigurarea funcționării potrivit legii, a sistemului de 
control intern la nivelul entităților. 

 Stabilirea, înregistrarea, urmărirea și încasarea veniturilor cuvenite bugetelor locale în 
cuantumul și la termenele prevăzute de lege. 

 Efectuarea de inspecții fiscale la contribuabili pentru verificarea realității datelor din 
declarațiile fiscale. 

 Creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale prin aplicarea 
procedurilor de executare silită prevăzute de lege. 

 Verificarea contractelor de concesiune/închiriere de bunuri proprietate publică și 
privată, stabilirea eventualelor diferențe de redevență/chirie, înregistrarea în evidența contabilă 
a debitelor și majorărilor de întârziere aferente, precum și aplicarea măsurilor de încasare a 
acestora în termenul legal de prescripție. 

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

 Evaluarea/reevaluarea activelor fixe și înregistrarea la valoarea justă la data întocmirii 
situațiilor financiare, în conformitate cu prevederile legale.  

 Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților 
administrativ-teritoriale, cu modificările intervenite în structura și valoarea acestora. 

 Stabilirea întinderii și aplicarea măsurilor operative de recuperare a prejudiciilor 
create bugetelor publice prin plata unor cheltuieli - de personal, bunuri și servicii și de capital, 
efectuate cu încălcarea reglementărilor legale. 

 Înlăturarea nerespectării reglementărilor legale în materie de achiziții publice, cu 
impact asupra utilizării judicioase a veniturilor bugetare. 
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 Verificarea și urmărirea în execuție a lucrărilor de investiții, pentru a preveni 
efectuarea de cheltuieli din fonduri publice cu nerespectarea legii. 

 Constituirea garanției de bună execuție pentru contractele de achiziție publică aflate 
în derulare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în scopul asigurării autorității 
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. 

 Urmărirea utilizării fondurilor publice în condițiile realizării bunei gestiuni financiare 
prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în administrarea 
patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale. 

 Dimensionarea, în condițiile legii pe baza bunei practici și a standardelor de costuri, a 
cheltuielilor ce urmează a fi efectuate din fonduri publice, în scopul asigurării economicității, 
eficienței și eficacității acestora, maximizarea efectelor obținute din cheltuirea fondurilor publice, 
în condițiile minimizării efortului bugetar.  

 
 

 
 
 
 


