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I. Prezentare generală 

 

1. Sfera și competențele de activitate 

Interesul manifestat de către autorităţile statului şi de către cetățeni, în legătură cu 

utilizarea corectă, eficientă şi eficace a resurselor financiare ale statului şi ale unităţilor 

administrativ teritoriale, este susţinut de către Curtea de Conturi a României prin rolul său de 

auditor extern al finanţelor publice româneşti.  

Prerogativele conferite prin Constituţie şi Legea nr. 94/1992, republicată, privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, respectiv verificarea modului de formare, de 

administrare și întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public 

precum și modul de gestionare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților 

administrativ teritoriale, sunt îndeplinite în unităţile administrativ-teritoriale din județul Cluj, 

prin intermediul Camerei de Conturi a județului Cluj.  

Camera de Conturi a Judeţului Cluj, parte integrantă a Curţii de Conturi a României, 

examinează actul de gestiune prestat de către persoanele desemnate să gestioneze 

fondurile publice ale judeţului, pe întregul parcurs al execuţiei bugetare, de la constituirea 

acestor fonduri şi până la întrebuinţarea lor, prin prisma legalităţii şi regularităţii actului de 

administrare, a economicităţii, eficienţei şi eficacităţii utilizării banului public, contribuind la 

responsabilizarea celor desemnaţi cu guvernanţa fondurilor publice în a da socoteală asupra 

calităţii actului de gestiune.  

Integrată în sistemul Organizaţiei Internaţionale a Instituţiilor Supreme de Audit 

(INTOSAI), Curtea de Conturi a elaborat „Standardele de audit” proprii, în conformitate cu 

standardele de audit internaţionale general acceptate şi aprobate, funcţia de control fiind 

realizată prin proceduri de audit cuprinse în „Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor 

specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi”, în 

manuale şi ghiduri pe domenii specifice, implementate şi aplicate de către Camera de 

Conturi a Judeţului Cluj în misiunile sale de audit financiar, audit al performanţei şi audit de 

conformitate. 

Acţiunile de audit financiar au vizat, în principal, situaţiile financiare din punct de 

vedere al exactităţii, realităţii şi conformităţii cu cadrul general de raportare financiară 

aplicabil, respectarea legalităţii şi regularităţii tranzacţiilor economice în execuţia bugetară a 

veniturilor şi cheltuielilor, precum şi administrarea patrimoniului în condiţii de economicitate, 

eficienţă şi eficacitate. 
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Acţiunile de audit al performanţei au urmărit dacă se asigură o bună gestiune 

financiară a fondurilor publice utilizate pentru realizarea programelor/proiectelor sau 

activităţilor instituţiilor publice finanţate din bugetele locale, din punct de vedere al 

economiilor realizate în gestionarea fondurilor, al eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor 

alocate. 

Prin acțiunile de control (audit de conformitate) s-a urmărit dacă operaţiunile 

economice ale celor însărcinați să administreze fonduri publice respectă, sub toate 

aspectele semnificative, cadrul juridic şi cadrul de regularitate care le sunt aplicabile. 

Rezultatele activităţii Camerei de Conturi Cluj, sunt prezentate în rapoarte anuale 

de activitate, rapoarte pe domenii specifice și raportul anual referitor la finanțele publice 

locale, cuprinzând constatări, concluzii și recomandări cu privire la utilizarea și administrarea 

resurselor financiare ale statului și ale unităților administrativ-teritoriale. 

Prezentul ”Raport privind finanţele publice locale pe anul 2013 la nivelul judeţului 

Cluj”, s-a întocmit în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) şi art. 38 alin. (2) din Legea 

nr. 94/1992, republicată, context în care Curtea de Conturi, prin camerele de conturi 

judeţene, poate înainta autorităţilor publice deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

supuse controlului său, rapoarte anuale privind finanțele publice locale.  

Raportul de faţă este destinat utilizatorilor interesați – autorităţi ale administraţiei 

publice deliberative ale unităţilor administrativ – teritoriale, mass media şi publicul larg - 

asupra modului în care se utilizează banul public și reprezintă o sinteză a constatărilor, 

concluziilor şi recomandărilor cu privire la măsurile ce urmează a fi luate de conducerea 

entităţilor verificate, consemnate în actele de control/audit întocmite de auditorii publici 

externi la ordonatorii principali şi terţiari de credite bugetare finanțați din bugetele locale ale 

județului Cluj, precum şi la operatorii economici, regii autonome și societăți comerciale, cu 

capital integral sau majoritar al unităților administrativ-teritoriale ale județului. 

 

 

2. Domeniul supus auditării 

 

Activitatea Camerei de Conturi a Judeţului Cluj a cuprins întreg spectrul procesului 

bugetar derulat în exerciţiul financiar al anului 2013, respectiv, elaborarea, aprobarea, 

executarea, controlul şi raportarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în 

Programul de activitate al anului 2014, aprobat de plenul Curţii de Conturi. 

Acțiunile desfășurate în anul 2014, vizând execuția bugetară a anului 2013, au fost 

orientate cu precădere la ordonatorii principali de credite, fiind cuprinși în misiuni de audit 

financiar 35,3% din cei 82 ordonatori principali existenți și odată cu aceștia 24,8% din totalul 

celor 254 ordonatori terțiari de credite, fapt ce asigură cuprinderea în verificare a entităților 

din sfera de activitate a Camerei de Conturi Cluj, cel puțin odată la 3 ani, potrivit 

Metodologiei de elaborare, modificare și urmărire a realizării Pogramului de activitate al 

Curții de Conturi.  

Obiectivele abordate în acţiunile de audit financiar și de conformitate, mandatate prin 

lege Curţii de Conturi, se referă la formarea şi utilizarea resurselor bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale; utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvențiilor, 

transferurilor și a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale; situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și 

privat al unităților administrativ-teritoriale de către instituțiile publice, regiile autonome și 
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societățile comerciale, precum și concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din 

proprietatea publică sau privată.  

Totodată, în cadrul misiunilor de audit al performanței au fost abordate teme 

specifice privind eficiența și eficacitatea concesionării și închirierii bunurilor aparținând 

domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale precum și economicitatea 

resurselor alocate, eficiența și eficacitatea utilizării acestora pentru cultură, religie, sport la 

nivelul UAT-urilor în perioada 2010-2013, iar în cadrul unei acțiuni de audit de conformitate 

(control tematic) s-a verificat gradul de îndatorare a bugetului local, destinația și modul de 

utilizare a împrumuturilor contractate.  

Bugetul general pe ansamblul judeţului Cluj cuprinde totalitatea veniturilor şi 

cheltuielilor bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului (bugetul 

propriu); bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele 

locale; bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; bugetelor 

împrumuturilor externe şi interne; bugetul fondurilor externe nerambursabile.  

O analiză a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale, pe total şi pe surse de venituri 

şi categorii de cheltuieli, oferă informaţii importante referitoare la nivelul de dezvoltare locală, 

precum şi la gradul de autonomie al unei comunităţi.  

În anul 2013, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din subordinea 

acestora şi-au desfăşurat activitatea pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat şi a Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  

Analizată prin prisma bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale 

din județul Cluj, activitatea Camerei de Conturi Cluj se situează în categoria celor cu un 

volum semnificativ de încasări și plăți derulate în anul 2013. 

 

Astfel, potrivit datelor centralizate de Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Cluj-Napoca, execuția bugetelor componente ale bugetului general centralizat al 

unităţilor administrativ-teritoriale din județul Cluj se prezintă astfel: 

                                                                                                                                                     mii lei  

  Venituri 

(încasări) 

Cheltuieli 

(plăţi) 

Excedent/ 

Deficit 

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

1.852.315 1.747.656 104.659 

2. Bugetele instituţiilor publice și activităților finanţate 
integral sau parțial din venituri proprii 

336.010 329.006 7.004 

3. Bugetele creditelor externe 0 0 0 

4. Bugetele creditelor interne 0 45.172 - 45.172 

5. Bugetele fondurilor externe nerambursabile 0 364 -364 

     Tabelul nr.1 – Structura execuției bugetului pe ansamblul județului Cluj pe anul 2013  

                  

În totalul bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale la nivelul 

județului Cluj, ponderea este deținută de bugetele locale ale comunelor, oraşelor, 

municipiilor și județului, respectiv, 84,6% la venituri și 82,4% la cheltuieli, iar bugetele 

instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii au o pondere 

în total buget centralizat de 15,4% pentru venituri și 15,5% pentru cheltuieli. 
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Prezentarea grafică a execuției bugetului general centralizat pe anul 2013 este 

următoarea: 

 
Graficul nr.1- Structura execuției bugetului pe ansamblul județului Cluj în anul 2013 

 

În exercițiul bugetar 2013 nu au fost contractate noi credite externe sau interne, iar 

din creditele interne contractate în anii anteriori, tragerile de sume s-au efectuat în 

perioadele anterioare, iar în exercițiul bugetar raportat s-au efectuat plăți reprezentând 

rambursări de rate și dobânzi aferente în sumă de 45.172 mii lei. 

Bugetele locale ale comunelor, orașului, municipiilor și județului Cluj au înregistrat un 

excedent în sumă de 104.659 mii lei, determinat de efectuarea unor cheltuieli sub nivelul 

veniturilor încasate. Unul dintre factorii care au determinat acest cuantum al excedentului 

realizat, este acordarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor importante fonduri 

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de 

capital. 

Comparativ cu execuția bugetară a anului precedent, în anul 2013 s-au înregistrat 

creșteri semnificative ale veniturilor și cheltuielilor (plăților), astfel: 

 Veniturile bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale au crescut cu 

15,4%, de la 1.604.789 mii lei în anul 2012, la 1.852.315 mii lei în anul 2013, iar cheltuielile 

au crescut cu 7,9%, respectiv de la 1.618.561 mii lei, la 1.747.656 mii lei; 

 Veniturile bugetelor instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial 

din venituri proprii au crescut cu 10,3%, de la 304.622 mii lei, la 336.010 mii lei, iar 

cheltuielile au crescut cu 9,6%, de la 300.253 mii lei, la 329.006 mii lei; 

 Bugetele creditelor interne relevă faptul că în anul 2013 nu au fost contractate 

credite noi, iar plățile raportate din astfel de surse au înregistrat o scădere cu 47,8 %, de la 

86.598 mii lei, în anul precedent, la 45.172 mii lei, în anul 2013.  

 Bugetele fondurilor externe nerambursabile au crescut semnificativ în anul 2013, 

față de anul 2012 la partea de cheltuieli, de la 189 mii lei, la 364 mii lei, nefiind înregistrate 

venituri de această natură în exercițiul bugetar 2013.  
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Potrivit datelor centralizate și furnizate de către Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Cluj-Napoca, situația sintetică a execuției veniturilor și cheltuielilor 

bugetelor locale, pe ansamblul județului Cluj la data de 31.12.2013, este următoarea: 

 

a) Veniturile bugetelor locale 

Veniturile bugetului local pe ansamblul județului, cuprinzând totalitatea bugetelor 

locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și bugetul propriu al județului Cluj pentru anul 

2013, sunt structurate astfel:                   

                                      mii lei 
  

 

Prevederi 
inițiale  

 

Prevederi 
definitive 

 

Încasări 

% 
încasări 

din 
prevederi 

inițiale  

% 
încasări 

din 
prevederi 
definitive 

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

314.656 339.918 331.361 105,3 97,4 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe 
venit  

646.262 724.583 707.801 109,5 97,6 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată  

433.257 457.921 453.984 104,7 99,1 

4.Subvenţii de la alte nivele ale 
administrației publice 

200.560 236.101 144.681 72,1 61,2 

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

367.463 403.361 214.488 58,3 53,1 

VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 1.962.198 2.161.884 1.852.315 94,4 85,6 

           Tabel nr.2 – Execuția veniturilor bugetelor locale pe anul 2013 

           Prezentate grafic, în structura bugetului local pe ansamblul județului Cluj, veniturile 

încasate, comparativ cu prevederile inițiale și cele definitive, sunt: 

 Grafic nr.2 – Execuția veniturilor bugetelor locale pe anul 2013 (mii lei) 
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Din datele prezentate în tabelul sinoptic și graficul anterior se observă că prevederile 

bugetare anuale definitive la venituri au însumat 2.161.884 mii lei, iar încasările realizate au 

fost de 1.852.315 mii lei - reprezentând 85,6% din prevederi, ceea ce în cifre absolute 

reprezintă o nerealizare a prevederilor în sumă de 309.569 mii lei. 

Trebuie remarcat că, faţă de anul bugetar anterior, în anul 2013 veniturile totale 

încasate au crescut cu 15,4%, respectiv în cifre absolute cu 247.526 mii lei. Această 

creștere a veniturilor bugetare încasate în anul 2013 faţă de anul 2012, a fost determinată, 

de o creștere a tuturor categoriilor de venituri, cea mai semnificativă creștere a fost 

înregistrată la veniturile de natura cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit, 

respectiv cu 84.518 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere de 13,6%. 

Ponderea cea mai semnificativă a veniturilor încasate în total venituri ale unităților 

administrativ-teritoriale, este deținută de sumele repartizate din cote și sume defalcate din 

impozitul pe venit – 707.801 mii lei (38,8%) și din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată – 453.984 mii lei (24,5%), comparativ cu veniturile realizate din impozite, taxe, 

contribuții și alte venituri, în sumă de 331.361 mii lei, care reprezintă o pondere de 17,9% în 

total venituri.  

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

venituri, 331.361, 
18%

Cote și sume 
defalcate din 
impozitul pe 

venit, 707.801, 
38%

Sume defalcate 
din taxa pe 

valoarea 
adăugată, 

453.984, 24% Subvenţii de la 
alte nivele ale 
administrației 

publice, 144.681, 
8%

Sume primite de 
la UE/alți 

donatori în 
contul plăţilor 

efectuate și 
prefinanțări, 
214.488, 12%

 

      Grafic nr.3 – Structura și ponderea veniturilor bugetului local în anul 2013 

 

Prin urmare, se poate concluziona că aportul propriu al comunităților locale la 

acoperirea necesarului de fonduri, nu se situează încă la nivelul resurselor locale posibil a 

se realiza printr-o administrare eficientă a patrimoniului propriu, funcționarea administrației 

teritoriale locale fiind susținută prin 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, angajate în mod legal, direcţionate pentru realizarea atribuțiilor, 

scopului și obiectivelor unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv dezvoltarea infrastructurii 

locale, având implicaţii asupra arieratelor înregistrate față de furnizorii de servicii, lucrări și 

bunuri, şi implicit a ratei şomajului.  
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b) Cheltuielile bugetelor locale 

 

Structurate potrivit clasificației economice, cheltuielile bugetului local pe ansamblul 

județului Cluj în anul 2013, se prezintă astfel:   

               mii lei 
  

Prevederi 
inițiale 

Prevederi 
definitive 

Plăți 
efectuate 

% plăți din 
prevederi 

inițiale 

% plăți din 
prevederi 
definitive 

1.Cheltuieli de personal 424.340 452.312 449.346 105,8 99,3 

2.Bunuri şi servicii  412.880 457.807 388.489 94,0 84,8 

3. Dobânzi 25.856 23.715 23.259 89,9 98,0 

4. Subvenţii 78.180 73.715 73.108 93,5 99,1 

5. Fonduri de rezervă 1.616 347 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale 
administrației publice 

154.598 163.627 159.081 102,9 97,2 

7. Alte transferuri 92.971 114.000 108.825 117,0 95,4 

8. Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 

499.944 551.970 248.853 49,7 45,0 

9. Asistență socială 46.294 53.652 48.764 105,3 90,8 

10. Alte cheltuieli 24.319 25.570 24.717 101,6 96,6 

11.Cheltuieli de capital 312.039 362.015 203.844 65,3 56,3 

12. Operaţiuni financiare 23.617 26.223 22.303 94,4 85,0 

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

-250 -2.737 -2.933 1173,2 107,1 

CHELTUIELI - TOTAL     
(1+2+….+12+13) 

2.096.404 2.302.216 1.747.656 83,3 75,9 

Tabel nr.3 – Execuția cheltuielilor bugetelor locale în structura economică 

 

O succintă analiză a datelor prezentate în tabelul sinoptic de mai sus, reflectă faptul 

că totalul plăților efectuate pe ansamblul județului în exercițiul bugetar 2013, în sumă de 

1.747.656 mii lei, reprezintă 75,9% din prevederile definitive ale bugetului local. 

 Un grad de realizare scăzut s-a constatat la proiectele cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile – 45,0% și la cheltuieli de capital – 56,3%.  

La limita superioară de realizare față de prevederile definitive se situează cheltuielile 

de personal - 99,3%, cheltuieli cu subvenții - 99,1% și plata de dobânzi 98,0%. 

Potrivit prevederilor legislative în materie bugetară, unităţile administrativ teritoriale 

locale întocmesc bugete de venituri şi cheltuieli şi conturi de execuţie pe două secţiuni 

distincte: de funcţionare şi dezvoltare.  

Astfel, în secţiunea de funcţionare sunt cuprinse acele cheltuieli care asigură 

funcţionarea unităţilor administrativ teritoriale locale, respectiv: cheltuielile de personal, 

bunuri şi servicii, dobânzi, subvenţii, transferuri curente între unităţile administraţiei publice şi 

alte transferuri pentru cheltuieli curente, asistenţă socială, rambursări de credite, alte 

cheltuieli, împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice locale sau activităţi finanţate integral 

din venituri proprii.  

Secţiunea de dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital şi cofinanţarea pentru 

proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv rambursarea 

împrumuturilor contractate pentru implementarea acestor proiecte, cheltuieli efectuate pentru 

implementarea politicilor de dezvoltare la nivelul judeţului Cluj.  
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În anul 2013, pe ansamblul judeţului Cluj, o pondere de 74,1% din totalul cheltuielilor 

o deţin cheltuielile care asigură funcţionarea unităţilor administrativ teritoriale, în timp ce 

cheltuielile aferente secţiunii de dezvoltare reprezintă 25,9% din totalul execuţiei bugetare. 

Clasificate după natura și conținutul economic, ponderile reprezentative în totalul 

plăților sunt deținute de plățile aferente cheltuielilor de personal în sumă de 449.346 mii lei – 

25,7%, bunuri și servicii în sumă de 388.489 mii lei – 22,2% și cheltuieli de capital în sumă 

de 203.844 mii lei – 11,7%.  

 

Plățile efectuate în anul 2013, potrivit clasificației economice sunt prezentate în 

graficul de mai jos: 

 

 Graficul nr.4 – Execuția cheltuielilor bugetelor locale în structura economică 

 

Comparativ cu anul bugetar 2012, se evidențiază faptul că în anul 2013 s-au 

înregistrat creșteri la unele categorii de cheltuieli, astfel:  

 Cheltuielile de personal au crescut cu 14,5%, de la 392.413 mii lei, la 449.346 mii 

lei, pe fondul restituirii unor drepturi de personal câștigate în instanțe; 

 Cheltuielile pe proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile au crescut 

cu 14,9%, de la 216.527 mii lei în anul 2012, la 248.853 mii lei, în anul 2013. 

Totodată, s-au înregistrat scăderi ale unor cheltuieli, cele mai semnificative fiind 

înregistrate la cheltuielile de capital care au scăzut de la 353.411 mii lei în 2011, la 235.986 

mii lei în 2012 și la 203.844 mii lei în anul 2013, descreșterea fiind de 42,3% față de anul 

2010 și de 13,6% față de anul 2012.  
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II. Prezentarea rezultatelor acțiunilor de audit/control desfăşurate la nivelul 

județului Cluj 

 

1. Informații relevante cu privire la rezultatele acțiunilor de audit/control  

Programul de activitate al Camerei de Conturi Cluj pe anul 2014, aprobat de plenul 

Curții de Conturi, a vizat, prin misiunile de audit financiar efectuate, auditarea conturilor de 

execuție bugetară ale unităților administrativ – teritoriale din județul Cluj, inclusiv ale 

instituțiile publice subordonate, aferente exercițiului financiar – bugetar al anului 2013,  

precum și verificarea situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și 

privat de către regii autonome și societăți comerciale de interes local, prin acțiunile de 

control.  

Până la data întocmirii raportului au fost finalizate sau sunt în curs de valorificare un 

număr de 46 acțiuni, din care: 

 32 acțiuni de audit financiar efectuate la 28 ordonatori principali de credite și la 4 

ordonatori terțiari de credite; 

 14 acțiuni de control, din care: 13 acțiuni privind controlul situației, evoluției și 

modului de administrare a patrimoniului, desfășurate la 2 regii autonome de interes local și 

la 10 societăți comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților administrativ-teritoriale     

(la una dintre societăți fiind efectuate două acțiuni de verificare); o acțiune de control la 

ordonatorul principal de credite UATM Turda privind gradul de îndatorare a bugetului local, a 

destinației și modului de utilizare a împrumuturilor. 

La data întocmirii prezentului raport sunt în curs de valorificare 5 acțiuni de audit 

financiar, respectiv UATM Gherla, UATM Dej, UATC Apahida, UATC Petrești și UATC 

Triteni și o acțiune de control la SC Cluj Arena SA Cluj-Napoca. 

De asemenea, este în curs de desfășurare o acțiune de control la SC TETAROM 

SA Cluj-Napoca și nouă acțiuni de auditul performanței, la UATM Cluj-Napoca, UATM 

Câmpia Turzii, UATM Dej, UATM Gherla, UATM Turda, UATO Huedin și UATC Florești, la 

două dintre aceste entități se desfășoară în paralel două acțiuni cu teme diferite. 

 În cadrul acțiunilor de auditul performanței sunt abordate teme specifice privind 

eficiența și eficacitatea concesionării și închirierii bunurilor aparținând domeniului public și 

privat al unităților administrativ teritoriale precum și economicitatea resurselor alocate, 

eficiența și eficacitatea utilizării acestora pentru cultură, religie, sport la nivelul UAT-urilor în 

perioada 2010-2013.  

Situația acţiunilor efectuate şi a actelor de audit/control încheiate, se prezintă astfel:  

  

  Total 

din care: 

Audit 

financiar 

Acțiuni de 

control 

Audit al 

performanței 

1.Acțiuni desfășurate la nivelul județului 46 32 14 0 

2.Certificate de conformitate 1 1 0 0 

3.Rapoarte de control/audit 46 32 14 0 

4.Procese verbale de constatare 32 32 0 0 

5.Note de constatare 44 44 0 0 

6.Decizii emise 37 25 12 0 

7.Măsuri dispuse prin decizii 247 205 42 0 

 Tabel nr.4 – Situația actelor de control/audit și de valorificare a constatărilor 
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Faţă de datele din tabelul de mai sus, în perioada analizată, au fost efectuate 36 de 

acţiuni de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii 

emise în anii anteriori. 

În misiunile de audit financiar efectuate, auditorii publici externi au întocmit 32 

rapoarte de audit financiar și 32 procese-verbale de constatare în care au consemnat 

nereguli financiar-contabile și abateri de la legalitate și regularitate cauzatoare sau nu de 

prejudicii. Ca urmare, în rapoartele de audit au fost exprimate 31 opinii adverse (contrare), 

într-un singur caz fiind consemnate abateri de la legalitate și regularitate care nu au fost 

semnificative prin natura lor și a căror valoare nu a depășit nivelul materialității, motiv pentru 

care auditorii au exprimat ”opinie cu paragraf de evidețiere a anumitor aspecte” situaţie 

în care s-a emis certificat de conformitate (Spitalul Orășenesc Huedin).  

Notele de constatare au fost întocmite în cadrul misiunilor de audit financiar, în cazul 

în care au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate în utilizarea fondurilor publice 

la ordonatorii terțiari de credite din subordinea unităților administrativ-teritoriale (44 cazuri). 

Acțiunile de control desfășurate la cele 13 entități, din care 12 regii autonome și 

societăți comerciale de interes local și o unitate administrativ teritorială, s-au materializat în 

14 rapoarte de control întocmite până la data prezentei raportări (la o entitate s-au 

desfășurat 2 controale), din care un raport de control este în curs de valorificare, așa cum    

s-a menționat mai sus.  

Pentru remedierea abaterilor constatate în activitatea financiar-contabilă a entităților 

verificate, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste 

activități, au fost emise până la data întocmirii prezentului raport, un număr de 37 decizii, 

prin care au fost dispuse conducerii entităților verificate 247 măsuri pentru stabilirea întinderii 

prejudiciilor şi luarea măsurilor pentru recuperarea lor, precum și pentru înlăturarea 

neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă sau fiscală controlată.  

 

 

2. Informații privind categoriile de entități verificate la nivelul județului 

Aria de competenţă a activității specifice de control/audit la nivel local, a Camerei de 

Conturi Cluj, cuprinde un număr de 395 entități, din care la 82 entități conducătorii au 

calitatea de ordonatori principali de credite bugetare, 254 sunt ordonatori terțiari de credite 

de subordonare locală, 5 regii autonome și 29 societăți comerciale cu capital integral sau 

majoritar al unităților administrativ-teritoriale, precum și 25 de alte entități dintre care 

ponderea o au asociațiile de dezvoltare intrercomunitară, finanțate din bugele locale ale 

comunelor, orașelor, municipiilor și județului Cluj. 

 Până la data prezentului raport, activitatea camerei pe anul 2014 a vizat abordarea 

obiectivelor specifice de audit și control prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate 

din aceste activități, la un număr de 104 entități, din care: pentru 29 entități conducătorii au 

calitatea de ordonatori principali de credite, pentru 63 de entități conducătorii au calitatea de 

ordonatori terțiari de credite, 2 regii autonome și 10 societăți comerciale. 

Conform programului de control/audit, se află în curs de desfășurare un număr de 9 

acțiunii de auditul performanței, care se desfășoară la 7 unități administrativ teritoriale, la 

UATM Cluj-Napoca și UATO Huedin se desfășoară în concomitent două acțiuni cu teme 

diferite și o acțiune de control la SC TETAROM SA Cluj-Napoca.  
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Situaţia entităţilor verificate, din total entități existente, pe categorii, este prezentată în 

tabelul și graficul de mai jos :   

Categorii de entităţi verificate la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale 

Entități 
existente 

Entităţi 
verificate 

%  

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

336 92 27.3 

1.1. ordonatori principali de credite, din care: 82 29 35.3 

- consilii județene 1 1 100.0 

- municipii 5 4 80.0 

- orașe 1 0 0 

- comune 75 24 32.0 

1.2. ordonatori secundari de credite 0 0 0 

1.3. ordonatori terţiari de credite, din care: 254 63 24.8 

- verificați prin acțiune distinctă 0 4 0 

- verificați odată cu ordonatorul principal de credite 0 59 0 

2. Regii autonome de interes local 5 2 40.1 

3. Societăţi comerciale de interes local 29 10 34.4 

4.Alte entități 25 0 0 

TOTAL 395 104 26.3 

Tabelul nr. 5 – Categoriile de entități publice verificate 

 

Ponderea entităților verificate în totalul entităților existente la nivelul județului Cluj 

este de 26,3%, respectiv, 35,4% din ordonatorii principali de credite, 24,8% din ordonatorii 

terțiari de credite de subordonare locală, precum și 34,5% din societățile comerciale cu 

capital integral sau majoritar al unităților administrativ-teritoriale, fapt ce oferă asigurarea 

cuprinderii în acțiuni de verificare a tuturor entităților, cel puțin odată la 3 ani, potrivit 

metodologiei de elaborare, modificare și urmărire a realizării programului de activitate. 

  

 
Graficul nr.5 – Categorii de entități publice verificate 
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3. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

 

Rezultatele activității desfășurate de către Camera de Conturi Cluj, urmare misiunilor 

de audit financiar sau a acțiunilor de control, la entitățile finanțate din bugetele locale ale 

județului Cluj sau aflate în subordonarea unităților administrativ-teritoriale sunt consemnate 

în rapoartele de audit și rapoartele de control întocmite de către auditorii publici externi, care 

cuprind constatări privind abaterile de la legalitate și regularitate cauzatoare sau nu de 

prejudicii, precum și cazurile de nerespectare a principiilor de economicitate, eficiență și 

eficacitate în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public și privat al 

unităților administrativ-teritoriale. 

Structura şi valoarea abaterilor financiar-contabile şi a abaterilor prin care s-au 

estimat venituri suplimentare, respectiv producerea de prejudicii, sunt prezentate sintetic în 

tabelul de mai jos: 

                                                                                                                                          mii lei 

 
Estimări abateri 

constatate 
Accesorii Total estimări 

1.Venituri suplimentare 16.687 9.413 26.100 

2.Prejudicii  8.243 356 8.599 

3.Abateri financiar-contabile 476.626 0 476.626 

Total sume  501.556 9.769 511.325 

Tabelul nr. 6 – Structura şi valoarea neregulilor/abaterilor constatate                

 

Valoarea estimată a abaterilor de la legalitate și regularitate consemnată în actele 

întocmite de către auditorii publici externi cu ocazia misiunilor de control/audit desfășurate în 

exercițul bugetar 2014, la cele 104 entități, este în sumă de 511.325 mii lei, materializată în: 

 Venituri suplimentare cuvenite bugetelor locale în sumă de 26.100 mii lei, din 

care încasate operativ 547 mii lei, aferente abaterilor constatate în legătură cu modul 

deficitar de aplicare a prevederilor legale în vederea stabilirii, înregistrării, urmăririi şi 

încasării veniturilor cuvenite bugetului local al unităţilor administrativ teritoriale; 

 Prejudiciile aduse bugetelor locale sunt în cuantum estimat de 8.599 mii lei, din 

care încasate operativ 1.165 mii lei, fiind cauzate în principal de: nerespectarea prevederilor 

legale referitoare la modul de atribuire şi de administrare a contractelor de achiziţii publice, 

nerespectarea prevederilor legale în acordarea și justificarea avansurilor pentru achiziții de 

bunuri, servicii și lucrări, utilizării neeconomicoase și ineficiente a fondurilor publice;  

 Abaterile financiar-contabile cu impact asupra realităţii și acurateţei situațiilor 

financiare sunt în sumă de 476.626 mii lei, cauzate de modul deficitar de elaborare și 

fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli, organizare și conducere a contabilităţii, de 

reflectarea în situaţiile financiare a operațiunilor economice, modul de organizare, efectuare 

și valorificare a activității de inventariere anuală, etc. 

 

4. Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul entităților verificate 

 

Abaterile de la legalitate și regularitate de natură financiar-contabilă, precum și cele 

prin care s-au estimat venituri suplimentare, respectiv producerea de prejudicii bugetelor 

locale, pe fiecare entitate, sunt prezentate în tabelul de mai jos:  
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   mii lei 
 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii 
Abateri 

financiar 
contabile 

1.U.A.T.J. CLUJ 623 467 744 

- Activitatea proprie 623 297 744 

- Muzeul Memorial Octavian Goga Ciucea 0 131 0 

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj 0 37 0 

- Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda”, Cluj 0 2 0 

2.U.A.T.M. CLUJ-NAPOCA 14.117 241 168.134 

- Activitatea proprie 14.027 224 162.723 

- Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca 0 0 63 

- Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu” Cluj 1 0 0 

- Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca 0 0 335 

- Şcoala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca 0 2 233 

- Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca 0 10 47 

- Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca 0 0 912 

- Grădinița cu Program Prelungit „Zâna Zorilor” Cluj 0 0 2.986 

- Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca 89 5 835 

3. U.A.T.M. DEJ 23 4.122 1.031 

- Activitatea proprie 23 4.096 1.020 

- Gradinița cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” Dej 0 2 11 

- Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej 0 24 0 

4. U.A.T.M. GHERLA 355 65 1.114 

- Activitatea proprie 355 65 897 

- Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla 0 0 217 

5. U.A.T.M. TURDA 0 325 0 

- Activitatea proprie 0 325 0 

6. U.A.T.C. ALUNIS 0 34 11.337 

- Activitatea proprie 0 34 11.371 

7. U.A.T.C. ASCHILEU 76 260 413 

- Activitatea proprie 76 260 287 

- Școala Gimnazială Așchileul Mare 0 0 126 

8. U.A.T.C. BELIȘ 29 9 574 

- Activitatea proprie 29 9 1 

- Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș 0 0 573 

9. U.A.T.C.BOBÎLNA 0 6 68 

- Activitatea proprie 0 6 68 

10. U.A.T.C. BONŢIDA 56 551 3.236 

- Activitatea proprie 56 544 2.391 

- Liceul Tehnologic Răscruci, comuna Bonțida 0 2 538 

- Școala Gimnazială Bonțida 0 5 307 

11. U.A.T.C. BORŞA 42 94 697 

- Activitatea proprie 42 84 676 

- Școala Gimnazială Borșa 0 10 21 

12. U.A.T.C. CÎŢCǍU 19 9 1.719 

- Activitatea proprie 19 9 1.451 

- Școala Gimnazială Cîțcău 0 0 268 

13. U.A.T.C.GÎRBǍU 0 60 348 

- Activitatea proprie 0 60 348 

14. U.A.T.C. JICHIŞU DE JOS 3 31 80 

- Activitatea proprie 3 31 80 

15. U.A.T.C. MĂNĂSTIRENI 6 71 1.145 

- Activitatea proprie 6 71 888 
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- Școala Gimnazială Mânăstireni 0 0 257 

16. U.A.T.C. MĂRGĂU 47 118 1.387 

- Activitatea proprie 47 118 1.387 

17. U.A.T.C. MOCIU 25 32 796 

- Activitatea proprie 25 32 173 

- Școala Gimnazială Mociu 0 0 623 

18. U.A.T.C. PALATCA 6 26 237 

- Activitatea proprie 6 26 237 

-19. U.A.T.C. PETREŞTII DE JOS 267 17 306 

- Activitatea proprie 267 17 0 

- Școala Gimnazială Petreștii de Jos 0 0 306 

20. U.A.T.C. RÎŞCA 2 6 4.602 

- Activitatea proprie 2 6 4.367 

- Școala Gimnazială Rîșca 0 0 235 

21. U.A.T.C. SǍCUIEU 17 0 8.160 

- Activitatea proprie 17 0 8.122 

- Școala Gimnaziala Săcuieu 0 0 38 

22. U.A.T.C. SIC 1 14 12.109 

- Activitatea proprie 1 10 12.109 

- Școala Gimnazială Sic 0 4 0 

23. U.A.T.C. SÎNCRAIU 108 64 868 

- Activitatea proprie 108 26 634 

- Școala Gimnazială „Ady Endre” Sîncraiu 0 38 234 

24. U.A.T.C. SÎNMǍRTIN 0 23 950 

- Activitatea proprie 0 23 950 

25. U.A.T.C. SÎNPAUL 68 42 21.965 

- Activitatea proprie 68 42 21.965 

26. U.A.T.C. SUATU 15 5 14.750 

- Activitatea proprie 15 3 14.750 

- Școala Gimnazială Suatu 0 2 0 

27. U.A.T.C. TRITENII DE JOS 1 10 861 

- Activitatea proprie 1 1 626 

- Școala Gimnazială „Pavel Dan” Tritenii de Jos 0 9 235 

28. U.A.T.C. VALEA IERII 3 58 153 

- Activitatea proprie 3 58 11 

- Școala Gimnazială Valea Ierii 0 0 142 

29. U.A.T.C. VULTURENI 172 825 460 

- Activitatea proprie 172 823 341 

- Școala Gimnazială „Alexandru Bohățiel” Vultureni 0 2 119 

30. Filarmonica de Stat Transilvania 0 237 343 

31. Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa 0 0 2.033 

32. Spitalul Orășenesc Huedin 0 0 192 

33. Teatrul de păpuși „Puck” Cluj 0 325 0 

34. R.A.D.J. Cluj 201 2 0 

35. R.A. Termoficare Cluj 34 10 571 

36. S.C. Băi Cojocna S.R.L. Cluj-Napoca, Cojocna 0 15 17.557 

37. S.C. Cluj Arena S.A. Cluj-Napoca 7.642 0 184.205 

38. S.C. Clujana S.A. Cluj-Napoca 76 11 1.102 

39. S.C. Compania de Transport Public S.A. Cluj-

Napoca 
1.819 97 0 
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40. S.C. Comunal Eco S.R.L. Baciu 71 113 4.195 

41. S.C. Eco 5 Ardeal S.R.L. Mihai Viteazu 80 0 3.953 

42. S.C. Domeniul Public S.A. Câmpia Turzii 82 85 3.568 

43. S.C. Institutul Regional pentru Cercetare, 

Educație și Transfer Tehnologic S.A. Cluj-Napoca 
0 119 47 

44. S.C. Quatro Eco Salub S.R.L. Gilău 0 0 616 

45. S.C. Utilități Publice Sînpaul 14 0 0 

46. *) U.A.T.M. CLUJ-NAPOCA 0 0 0 

47. *) U.A.T.M. CÂMPIA TURZII  0 0 0 

48. *) U.A.T.M. DEJ 0 0 0 

49. *) U.A.T.M. GHERLA 0 0 0 

50. *) U.A.T.M. TURDA 0 0 0 

51. *) U.A.T.C. APAHIDA 0 0 0 

52. *) U.A.T.C. FLOREŞTI 0 0 0 

53. *) U.A.T.O. HUEDIN 0 0 0 

54. *) S.C. TETRAROM S.A. CLUJ 0 0 0 

Total sume  26.100 8.599 476.626 

 *)  Acţiunea se află în procedura de valorificare. 

            Tabelul nr.7 – Valoarea abaterilor constatate la nivelul entităților verificate 

 

III. Obiectivele urmărite și principalele constatări rezultate din acțiunile de 

audit/control desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale și al unităților 

subordonate 

Obiectivul general urmărit în misiunile de audit financiar la unitățile administrativ-

teritoriale și la instituțiile publice subordonate este acela de a obține asigurarea că: 

 modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale, precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli de către 

entitatea verificată sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele 

normative prin care a fost înființată entitatea verificată și respectă principiile legalității și 

regularității, economicității, eficienței și eficacității: 

 situațiile financiare sunt întocmite de către entitate în conformitate cu cadrul de 

raportare financiară aplicabil în România, respectă principiile legalității și regularității și oferă 

o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celelalte informații 

referitoare la activitatea desfășurată de entitatea respectivă. 

În contextul obiectivului urmărit, auditorii publici externi au exprimat „opinie adversă/ 

contrară” în 31 de cazuri, iar într-un caz a fost exprimată „opinie cu paragraf de 

evidențiere a anumitor aspecte”, ceea ce scoate în evidență încălcări frecvente ale 

legislației din domeniul constituirii, administrării și utilizării fondurilor publice.  

Acţiunile de control desfăsurate pe parcursul anului 2014 la unităţile administrativ-

teritoriale, regii autonome și societăți comerciale de interes local au constat în:  

● controlul situației privind gradul de îndatorare a bugetului local, a destinației și 

modului de utilizare a împrumuturilor;  

● controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și 

privat al unităților administrativ-teritoriale la regiile autonome de interes local și la societățile 

comerciale unde unităţile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome 

dețin, singure ori împreună, integral sau mai mult de jumătate din capitalul social al acestora.  



Raport privind finanțele publice locale pe anul 2013 la nivelul județului Cluj                                                Page 16 
 

Numărul mare de nereguli consemnate în actele de audit și control, respectiv 461 

abateri de la legalitate și regularitate, denotă serioase disfuncționalități în sistemul finanțelor 

publice locale, generate de multiple cauze, atât interne, cât și externe: personal insuficient și 

cu slabă pregătire profesională; salarizarea neatractivă din administrația locală pentru 

personalul calificat, neorganizarea și neimplementarea sistemului de control intern 

managerial în unitățile administrativ-teritoriale. 

Structurate pe obiectivele specifice urmărite în acțiunile de verificare, auditorii publici 

externi au consemnat în rapoartele întocmite, disfuncționalități la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale, identificând și cauzele pe fondul cărora se produc abaterile, din care 

prezentăm în continuare cele mai semnificative: 

 

a) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2013, precum și 

autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat  

În rapoartele de audit financiar întocmite la unităţile administrativ-teritoriale, au fost  

consemnate nereguli şi abateri financiare cu privire la elaborarea, fundamentarea şi 

autorizarea proiectelor de buget pe anul 2013, la un număr de 5 entităţi auditate, la care     

s-au constatat 7 abateri cu o valoare cuantificabilă în sumă de 888 mii lei.  

În aceste condiţii, situaţiile financiare întocmite de respectivele entități auditate, nu 

asigură informaţii reale cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli. De asemenea 

nu s-a realizat redimensionarea creditelor bugetare pentru a se evita angajarea de cheltuieli 

care nu au asigurată sursa de finanțare, fapt care a condus la înregistrarea la nivelul 

unităților administrativ teritoriale a unor valori semnificative ale plăţilor restante şi arieratelor.  

Sintetic, abaterile constatate se prezintă astfel: 

Categorii de abateri 
Număr 

abateri 

Suma 

(mii lei) 

Elaborarea proiectului de buget fără respectarea prevederilor legale 2 0 

Nu s-a rectificat bugetul în funcție de gradul de colectare al veniturilor  1 0 

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligaţia ordonatorului de 

credite de a prezenta spre analiză şi aprobare către autorităţile deliberative a 

execuţiei bugetelor de venituri și cheltuieli 

4 0 

Total categorie 7 0 

             Tabelul nr. 8 - Categorii de abateri privind bugetul de venituri și cheltuieli  

 

Abaterile menţionate s-au datorat necunoaşterii normelor legale privind elaborarea şi 

fundamentarea proiectelor bugetelor locale, neaplicării corespunzătoare a principiilor şi 

regulilor bugetare în elaborarea proiectului de buget precum şi a neimplicării personalului de 

specialitate în elaborarea și prezentarea spre aprobare autorităților deliberative a situațiilor 

financiare.  

Neregulile consemnate constau în: 

 elaborarea proiectului de buget, aferent anului 2013, nu s-a efectuat pe baza 

evaluării şi a inventarierii materiei impozabile, în funcție de care se fundamentează veniturile 

estimate cuprinse în proiectul de buget, abatere constatată la UATC Bonțida; 

 nu s-au redimensionat cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, 

prin rectificare a bugetului local, astfel încât la sfârşitul anului 2013, să nu se înregistreze 

plăţi restante, abatere constatată la UATC Vultureni; 



Raport privind finanțele publice locale pe anul 2013 la nivelul județului Cluj                                                Page 17 
 

 elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli prin cuprinderea la „cheltuieli cu 

bunuri şi servicii”, a unor cheltuieli de natura investiţiilor, având consecinţe negative privind 

prezentarea reală și exactă a operațiunilor în situațiile financiare, respectiv, denaturarea 

cheltuielilor înregistrate în contabilitatea instituţiei, favorizând totodată, angajarea unor astfel 

de cheltuieli în mod nelegal, abatere constatată la UATC Mănăstireni; 

 nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte elaborarea şi prezentarea 

spre aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli respectiv a cerinţelor de aprobare şi 

prezentare a investiţiilor publice (UATC Borșa);  

 nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligaţia ordonatorului de credite 

de a prezenta spre analiză şi aprobare către autorităţile deliberative a execuţiei bugetelor 

întocmite pe cele două secţiuni şi la termenele prevăzute de lege, abatere constatată la 

UATC Borșa și UATC Mărgău. 

b) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 

În cadrul verificărilor efectuate asupra situaților financiare ale entităților cuprinse în 

programul anual de activitate al Camerei de Conturi Cluj au fost identificate (la majoritatea 

entităților) deficiențe în ceea ce privește modul de organizare și conducere a contabilității în 

conformitate cu prevederile legale, fapt ce a condus la nereflectarea reală și exactă a 

operațiunilor financiar contabile în situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2013, fiind 

consemnate un număr de 125 abateri, cu o sumă estimată a erorilor de 468.164 mii lei. 

Detalierea constatărilor pe categorii de abateri, se prezintă sintetic astfel: 

Categorii de abateri 
Frecvenţa 
abaterilor 

Suma 
mii lei 

Organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile 

legale 
25 3.335 

Înregistrarea veniturilor și cheltuielilor pe structura clasificației bubetare 13 20.317 

Organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor 

legale 
71 418.156 

Concordanţa datelor înregistrate în evidenţa tehnico-operativă cu cele din 

evidenţa financiar-contabilă şi cu cele preluate în balanţele de verificare şi 

înscrise în situaţiile financiare 

5 24.112 

Reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor financiar-contabile în bilanţurile 
contabile şi conturile anuale de execuţie bugetară  

9 1.730 

Încheierea exercițiului bugetar 1 173 

Abateri privind controlul arieratelor 1 341 

Total categorie 125 468.164 

  
Tabelul nr.9 – Categorii de abateri privind exactitatea și realitatea datelor reflectate în 

situațiile financiare  

În principal, neregulile financiar-contabile constatate se referă la cazuri în care 

bunurile imobile, clădiri și terenuri, care constituie domeniul public şi privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi tehnic - operativă, iar 

conducerea entităților nu a luat măsuri pentru înscrierea dreptului de proprietate în cartea 

funciară, fiind invocate costurile ridicate ale acestei operațiuni; neînregistrarea în conturile 

corespunzătoare de imobilizări corporale a bunurilor imobile realizate din investițiile finalizate 

și recepționate; neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor pentru drepturile de natură 

salarială prevăzute în hotărârile judecătoreşti definitive și executorii; înregistrări contabile 

eronate, neconforme cu reglementările contabile în vigoare.  
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Cauzele abaterilor care au avut ca efect denaturarea datelor și informaţiilor cuprinse 

în situaţiile financiare întocmite de entităţile verificate sunt determinate de: 

 insuficienţa pregătire profesională a personalului din compartimentele financiar – 

contabile ale unităților administrativ teritoriale ale comunelor, în special, dar și la unitățile 

administrativ teritoriale ale municipiilor;  

 necunoașterea prevederilor legale în domeniul financiar–contabil sau interpretarea 

eronată a unor prevederi legislative, lipsa cunoștinţelor în domeniul informatic; 

 lipsa unor proceduri de lucru formalizate în domeniul de activitate financiar-

contabil, precum și neorganizarea la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale a circuitului 

documentelor, care să asigure înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor 

patrimoniale sau a modificărilor acestora, pe bază de documente justificative, în conformitate 

cu prevederile legale; 

 neorganizarea sau organizarea defectuoasă a controlului intern/managerial, 

inclusiv a auditului public intern; 

 neefectuarea – la finele exercițiului bugetar – a unor regularizări privind obligaţiile 

angajate şi neachitate, reflectate în evidenţa contabilă şi lipsa unei analize a corelaţiilor între 

datele cuprinse în posturile bilanţiere, cu cele din balanțele contabile și contul de execuţie al 

bugetului local.  

Cele mai semnificative abateri cu impact asupra exactității și realității datelor 

reflectate în situațiile financiare sunt următoarele: 

 Nu au fost inventariate și reflectate corect în evidența contabilă obiectivele de 

investiții finalizate, pentru care au fost întocmite procese verbale de recepție la terminarea 

lucrărilor în valoare de 36.356 mii lei, exemplificăm astfel UATC Suatu (14.744 mii lei), 

UATC Sic (11.827 mii lei), UATC Rîșca (4.296 mii lei), UATC Cîțcău (1.361 mii lei), 

UATM Dej (568 mii lei); 

 Nu au fost stabilite, constituite, diminuate şi înregistrate în contabilitatea unităților 

administrativ teritoriale și a unităților de învățământ preuniversitare subordonate, provizioane 

pentru drepturile de natură salarială prevăzute în hotărârile judecătoreşti definitive și 

executorii în sumă de 3.974 mii lei, abatere constatată la UATM Cluj-Napoca (2.670 mii 

lei), UATC Mociu (623 mii lei), UATC Petreștii de Jos (306 mii lei); 

 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa nu a înregistrat în contabilitate 

medicamente primite din donații și active fixe primite în folosință de la Parohia reformată în 

valoare de 1.922 mii lei; SC Cluj Arena SA Cluj-Napoca și SC Băi Cojocna SRL Comuna 

Cojocna nu au înregistrat în evidența contabilă valoarea bunurilor/terenurilor aparținând 

domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale primite în administrare în 

valoare de 168.856 mii lei, respectiv 17.557 mii lei; 

 Terenurile cu vegetație forestieră, componentă a patrimoniului public al unităţiilor 

administrativ teritoriale, pentru care s-au obținut titluri de proprietate nu au fost evaluate, 

înregistrate în contabilitate și inventariate, exemplificăm în acest sens UATC Sânpaul 

(21.485 mi lei), UATC Bonțida (1.001 mii lei), UATC Săcuieu (7.781 mii lei); 

 Valoarea de intrare pentru microbuzele primite prin transfer de la Inspectoratul 

Școlar județean Cluj nu a fost înregistrată în evidența contabilă; de asemenea, nu a fost 

calculată și înregistrată amortizarea aferentă perioadei de exploatare, situație întâlnită la 

UATC Bonțida (307 mii lei), UATC Mănăstireni (257mii lei), UATC Rîșca (235 mii lei), 

UATC Tritenii de Jos (235 miii lei);  

 Nu au fost înregistrate în conturi extrabilanțiere garanţiile de bună execuţie reținute 

de la executanţi, aferente obiectivelor de investiţii executate sau în curs de execuție, astfel încât 
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există riscul ca în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale 

entitățile să nu cunoască valoarea acestora și să nu uzeze de garanțiile constituite, exemplificăm 

astfel: UATC Cîțcău (90 mii lei), UATC Săcuieu (185 mii lei), UATM Dej (295 mii lei); 

 Filarmonica de Stat Transilvania Cluj nu a înregistrat în evidenţa contabilă 

veniturile proprii şi cheltuielile efectuate din aceste venituri, în sumă de 343 mii lei, realizate 

în urma turneelor efectuate, nerespectându-se astfel principiul contabilităţii privind 

necompensarea între elementele de venituri şi cheltuieli. 

  

c) Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și 

control intern (inclusiv audit intern) la entitățile auditate 

În cadrul acțiunilor de audit/control desfăşurate la entităţile administraţiei publice 

locale, Camera de Conturi Cluj  a procedat la evaluarea sistemului de control intern existent 

la nivelul fiecărei entități, atât sub aspectul proiectării acestuia, conform prevederilor legale, 

cât și sub aspectul implementării și funcționării sistemului.  

În acest context, evaluările auditorilor publici externi au relevat o serie de abateri de 

la actele normative în vigoare privind organizarea şi exercitarea controlului intern şi a 

auditului public intern, sintetizate astfel: 

Categorii de abateri 
Frecvenţa 
abaterilor 

Suma 
mii lei 

Nerespectarea prevederilor legale privind auditul public intern 3 0 

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la controlul financiar preventiv  
 

8 0 

Neimplementarea dispoziţiilor privind controlul intern/managerial  24 0 

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la controlul financiar de gestiune 1 0 

Total categorie  36 0 

Tabelul nr.10 - Categorii de abateri privind nerespectarea prevederilor referitoare la C.F.P. şi 

neimplementarea sistemelor de management şi control intern 

În principal abaterile constatate la acest obiectiv se referă la: 

 Neimplementarea şi neexercitarea în totalitate a formelor de control intern 

managerial. Nu au fost elaborate şi dezvoltate sisteme de control managerial, care să 

cuprindă proceduri formalizate pe activităţi și să includă obiectivele, acţiunile, 

responsabilităţile, termenele şi sarcinile, pentru fiecare salariat al entităţii. Lipsa normelor 

proprii de control intern a determinat evaluarea de către auditori a unui risc de control ridicat 

şi implicit extinderea procedurilor de audit efectuate.  

Evaluarea sistemelor de control intern ale entităţilor verificate de către auditorii publici 

externi, finalizate prin acordarea a 11 calificative „bine”, 20 calificative „satisfăcător” și 

14 calificative „nesatisfăcător”, evidenţiază ca principale nereguli următoarele: 

 neconstituirea, prin dispoziţie emisă de conducătorul entităţii, a unei comisii aflate 

în coordonarea acestuia, cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică 

pentru implementarea controlului intern;  

 neelaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern, pe fiecare 

structură componentă din entități;  

 neidentificarea şi neevaluarea riscurilor privind activităţile/operaţiunile ce trebuie 

desfăşurate de toate compartimentele entităţii; 

 neelaborarea procedurilor operaţionale de lucru pe activităţi şi neidentificarea 

instrumentelor de control intern;  
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 neîntocmirea registrului riscurilor, nu s-au nominalizat persoanele responsabile 

pentru elaborarea şi actualizarea acestuia, neefectuarea analizei riscurilor legate de 

desfăşurarea activităţilor proprii entităţii, neelaborarea de planuri pentru limitarea 

consecinţelor apariţiei acestor riscuri; 

 neasigurarea, în toate cazurile, a condiţiilor de funcţionare eficientă a procedurilor 

operaţionale în vederea protejării entităţii împotriva fraudelor, pierderilor, neregularităţilor şi 

erorilor (exemplu: procedurile operaţionale aferente activităţii de achiziţii publice referitoare 

la atribuirea şi administrarea contractelor de achiziţii publice). 

 Lipsa și disfuncționalitățile existente în organizarea și exercitarea controlului intern 

asupra operaţiunilor patrimoniale şi în etapele execuţiei bugetare a condus la efectuarea de 

operaţiuni economico-financiare cu încălcarea normelor şi reglementărilor în vigoare, 

auditorii constatând abateri financiar-contabile prin care a fost denaturat patrimoniul entităţii, 

rezultatul exerciţiului şi reflectarea eronată în contul de execuţie a operaţiunilor financiare, 

respectiv nestabilirea, neevidenţierea unor venituri ale bugetului local, efectuarea de 

cheltuieli nejustificate şi cu nerespectarea cerinţelor de economicitate, eficienţă şi eficacitate.  

 Abateri de la legalitate și regularitate privind modul de organizare și implementare a 

sistemului de control intern/managerial au fost constatate la majoritatea entităților verificate, 

exemplificăm în acest sens UATC Cîțcău, SC Institutul Regional pentru Cercetare, 

Educație și Transfer Tehnologic SA Cluj-Napoca, UATC Așchileu, UATC Suatu, UATC 

Mărgău, SC Comunal Eco SRL Comuna Baciu, SC Eco 5 Ardeal SRL Mihai Viteazu. 

 Neexercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor 

operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public al unor entităţi, ceea 

ce conduce la nerealizarea scopului pentru care a fost instituit acest control, respectiv 

identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate.  

Exercitarea controlului financiar preventiv propriu s-a efectuat, în unele cazuri, în 

baza unor acte administrative incomplete, fără a se întocmi cadrul general al operaţiunilor 

supuse controlului financiar preventiv propriu, adaptat operaţiunilor şi legislaţiei specifice 

fiecărei instituţii, precum și circuitul documentelor supuse vizei de control financiar preventiv.  

Urmare verificărilor efectuate, s-a constatat că operaţiunile care au afectat fondurile 

publice, de regulă, poartă viza de control financiar preventiv, dar cu toate acestea, nu 

întrunesc condițiile de legalitate necesare efectuării lor, în multiple cazuri, certificarea 

realităţii, regularităţii şi legalităţii datelor din documente care au stat la baza efectuării plăților 

este una formală.  

Una din cauzele principale ale organizării şi exercitării deficitare a controlului 

financiar preventiv este lipsa personalului de specialitate şi slaba calificare a acestuia, în 

special în cazul unităţilor administrativ teritoriale comunale, ceea ce a generat nerespectarea 

prevederilor legale, în ceea ce priveşte separarea atribuţiilor de control, de cele de efectuare 

a plăților sau de conducere a contabilității.  

Astfel de abateri au fost constatate la entitățile: UATJ Cluj, UATC Beliș, UATC 

Mărgău, UATC Așchileu, SC Quatro Eco Salub SRL Gilău, SC Clujana SA Cluj-Napoca. 

Din analiza rapoartelor cadru privind desfăşurarea şi realizarea programelor de audit 

intern pentru anul 2013, întocmite de către compartimentele de specialitate subordonate 

ordonatorilor de credite, s-a constat că în general această activitate a fost efectuată în 

general în sistem externalizat, organizare care s-a dovedit a fi în mare parte total ineficientă.  

Rapoartele întocmite în aceste cazuri au un caracter formal, misiunile de audit fiind 

mai mult orientate spre „acordarea de consultanță”, distanțându-se de obiectivele specifice 
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auditului intern, contribuind la utilizarea ineficientă și ineficace a fondurilor publice utilizate cu 

această destinație. 

Concluzia generală care se desprinde din analiza modului de elaborare, 

implementare și funcționare a sistemului de control intern/managerial este aceea că aceste 

activități nu și-au atins scopul pentru care au fost instituite, pentru evaluarea şi îmbunătăţirea 

eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a 

proceselor de administrare şi nu a fost în măsură să ofere asigurări şi consiliere conducerii 

pentru o mai bună administrare a veniturilor, a cheltuielilor publice și administrării 

patrimoniului.  

Una dintre problemele de actualitate constatate la majoritatea entităților verificate, 

este ineficiența utilizării fondurilor publice prin externalizarea serviciilor de elaborare a 

controlului intern/managerial în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, în special 

elaborarea procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale. 

Astfel, procedurile elaborate de către furnizorii de servicii sunt foarte complexe, nu 

sunt adaptate la activitățile și structura organizatorică a entității, la fluxul informațiilor și 

circuitul documentelor din entitate, nefiind un instrument de lucru util, ceea ce conduce în 

final la imposibilitatea implementării acestora și implicit la cheltuirea fondurilor publice în 

mod neeconomic și ineficient, costurile pentru elaborarea unei astfel de documentații fiind 

cuprinse între 15 – 30 mii lei. 

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

cuantumul și la termenele stabilite de lege 

În urma acțiunilor de audit și control desfăşurate la unităţile administrativ-teritoriale, 

regii autonome și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților publice 

locale din județul Cluj, au fost constatate un număr de 109 abateri, fiind stabilite venituri 

suplimentare estimate, inclusiv majorările de întârziere pentru neplata la termen a acestora, 

în sumă de 26.100 mii lei.  

O frecvenţă ridicată în acest domeniu o deţin abaterile constatate la unităţile 

administrativ-teritoriale, la care au fost constatate 102 abateri, care cuprind venituri 

nerealizate estimate la suma de 25.764 mii lei și se referă la: 

 nestabilirea unor impozite şi taxe locale (inclusiv pentru clădiri şi terenuri 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă), stabilirea eronată a acestora, 

sub nivelul legal reglementat, astfel: 

 neidentificarea clădirilor ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate, la 

termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea 

valabilităţii autorizaţiei, la data expirării acestui termen, în vederea impunerii cu impozitul pe 

clădiri datorat în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată; 

 nu s-a calculat, înregistrat și urmărit taxa pe clădiri și teren datorate bugetului 

local în condiții similare impozitului, pentru clădirile proprietate a unităților administrative-

teritoriale date în administrare sau concesionate/închiriate;  

 nedeclararea de către contribuabilii-persoane juridice, a nivelului real al bazei 

de impozitare pentru calculul impozitului pe clădiri și neefectuarea de inspecții de 

specialitate în vederea stabilirii cuantumului real al obligațiilor către bugetul local; 

 emiterea cu încălcarea prevederilor legale, de către autoritățile deliberative ale 

unităților administrativ teritoriale, a unor hotărâri pentru scutirea de la plată a unor majorări 

de întârziere pentru neplata la termenele legale a unor obligații de natură nefiscală, izvorâte 
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din contracte de concesiune/închiriere a unor bunuri proprietate publică sau privată ale 

acestora;  

 neaplicarea procedurilor legale de executare silită, în cazul contribuabililor care au 

înregistrat restanţe la plata datoriilor către bugetele locale;  

 nerespectarea și neregularizarea cuantumului taxelor pentru eliberarea avizelor şi 

autorizaţiilor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, nerespectarea hotărârilor 

consiliilor locale, emiterea unor hotărâri ale consiliilor locale cu încălcarea prevederilor legale 

incidente; 

 neîncasarea cotei părţi din tarifele de gestionare a faunei de interes cinegetic, 

conform procentelor stabilite prin contractele încheiate şi a reglementărilor legale în vigoare, 

pentru fondurile cinegetice organizate pe raza unităţilor administrativ teritoriale din judeţul 

Cluj.  

De remarcat, sunt abaterile constatate la regii autonome și societăți comerciale, cu 

privire la nestabilirea, neevidențierea și neurmărirea încasării veniturilor proprii, din 

contractele încheiate cu diverși beneficiari de servicii, la care au fost consemnate 7 abateri și 

venituri nerealizate estimate în sumă de 343 mii lei. 

Din concluziile formulate de auditorii publici externi în rapoartele întocmite, se 

constată o lipsă de procupare a unor ordonatorii principali de credite pentru inventarierea 

materiei impozabile, realizarea veniturilor din impozite și taxe în cuantumul și la termenele 

legale, precum și a veniturilor din concesiuni, închirieri, dividende, asocieri în participațiune 

în cuantumul și la termenele legale sau conform clauzelor contractuale stabilite.  

De asemenea, conducerea societăților comerciale care administrează sau folosesc 

bunurile aparținând domeniului public sau privat local, tergiversează stabilirea și plata 

obligațiilor datorate bugetelor locale, rezultate din impozite și taxe locale sau dividende 

cuvenite către autoritățile publice locale. 

 Structurate pe categorii, principalele abateri constatate în acțiunile desfășurate sunt: 

  

Categorii de abateri 
Număr 

abateri 

Suma 

(mii lei) 

1. Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor 

bugetului în cuantumul și la termenele prevăzute de lege, de către 

organele fiscale din cadrul unităților administrativ teritoriale, din care: 

102 25.757 

Stabilirea impozitului pe teren nu s-a efectuat în functie de încadrarea 

terenurilor pe zone şi pe categorii de folosinţă, în intravilan şi extravilan 
3 437 

Nu s-a stabilit, înregistrat, urmărit și încasat impozitul pe clădirile și terenurile 

deținute de persoane fizice și juridice 
3 3.444 

Nu s-a respectat modul de aplicare a facilităților fiscale 2 5.738 

Nu s-au stabilit și încasat taxa pe clădiri și terenuri concesionate, date în 

administrare sau folosință persoanelor fizice sau juridice  
9 5.836 

Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării 

veniturilor bugetului general consolidat, în cuantumul şi la termenele prevăzute 

de lege, de către organele fiscale din cadrul primăriilor 

83 10.302 

2. Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor 

 proprii (instituţii, companii naționale, societăți naționale, alţi operatori 

economici cu capital de stat sau al UAT) 

7 343 

Total categorie 109 26.100 

      Tabelul nr.11 - Categorii de abateri privind modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a veniturilor                    
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Cauzele care au favorizat producerea abaterilor de la legalitate și regularitate care au  

condus la diminuarea veniturilor cuvenite bugetelor locale sunt: 

 necunoașterea sau insuficienta aprofundare a legislaţiei fiscale în domeniul 

impozitelor și taxelor locale, precum și interpretarea eronată a unor prevederi din Codul 

fiscal şi normele de aplicare a acestuia;  

 numărul posturilor şi pregătirea profesională a personalului nu permite asigurarea 

verificării sistematice a declarațiilor de impunere din punct de vedere al respectării tuturor 

prevederilor legale care le sunt aplicabile; 

 lipsa procedurilor formalizate privind impunerea din oficiu a obligaţiilor fiscale, în 

cazul nedeclarării de către contribuabil a obiectului impozabil; 

 gradul scăzut de conformare voluntară a unor persoane fizice și juridice privind 

declararea tuturor bunurilor deținute și activităților desfășurate, care generează obligații față 

de bugetul local; 

 neinventarierea de către compartimentele de specialitate a masei impozabile pentru 

a cunoaște în orice moment posibilele surse de venituri și pentru a avea o bază în 

fundamentarea veniturilor bugetului local; 

 inventarierea formală a conturilor de creanţe, fapt care a generat riscul neidentificării 

unor venituri proprii cuvenite entităţilor verificate în exerciţiul bugetar supus controlului; 

 exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu de către persoanele cu 

atribuții de stabilire, impunere, colectare și control a impozitelor și taxelor locale; 

 neverificarea realităţii datelor înscrise de contribuabili în declaraţiile de impunere 

privind impozitul pe clădiri și terenuri pe baza raționamentului profesional și prin inspecții pe 

teren;  

 neaplicarea în totalitate a procedurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de 

lege în vederea încasării veniturilor proprii, urmare neiniţierii şi neaplicării în toate cazurile, a 

procedurilor de urmărire şi executare silită reglementate de Codul de procedură fiscală, 

aprobat prin O.G. nr. 92/2003 pentru toate veniturile de încasat, fapt ce a condus la 

nerealizarea veniturilor bugetului local la nivelul potenţialului real; 

 slaba eficacitate a controlului fiscal din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, 

precum şi al întregului sistem de control intern incluzând controlul financiar preventiv şi 

auditul public intern; 

 neefectuarea unei verificări sistematice a gradului de realizare a lucrărilor pe 

perioada de valabilitate a autorizațiilor de construire, în scopul identificării datei de la care 

clădirile sunt supuse impozitării. 

 

Cele mai semnificative abateri de la legalitate şi regularitate cu privire la stabilirea, 

evidenţierea şi urmărirea încasării veniturilor cuvenite bugetelor locale sunt următoarele: 

  UATM Cluj-Napoca: 

 nu a fost stabilit și încasat impozitul pe clădiri, datorat de către SC Grand 

Hotel SRL Cluj-Napoca, în sumă de 3.197 mii lei, în condițiile în care unitatea administrativ 

teritorială a eliberat acordul de funcţionare pentru activităţi: ”Hoteluri şi facilităţi de cazare, 

orar non-stop şi activităţi de restaurant, bar, terasă”.  

Începând din luna iulie 2011 până în prezent SC Grand Hotel SRL Cluj-Napoca a 

depus la Direcţia de impozite şi taxe locale Cluj-Napoca: ”Declaraţie - Decont privind sumele 

încasate reprezentând taxă hotelieră, datorată în temeiul Legii nr. 571/22.11.20013, privind 

Codul fiscal” din care reiese fără echivoc că entitatea respectivă a desfăşurat activitate 

hotelieră în toată această perioadă;  
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 De asemenea, societatea a obținut în anul 2011 atât autorizaţia de mediu emisă de 

Agenţia Regională pentru protecţia mediului, Cluj-Napoca cât și Certificat de clasificare a 

hotelului „GRAND HOTEL ITALIA” ca și hotel de 5 stele, emis de către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului. 

         Cu toate informațiile de care dispunea Direcția de impozite și taxe din cadrul UATM 

Cluj-Napoca privind stadiul executării lucrărilor la clădirea hotelului, precum și activitățile 

desfășurate în această clădire, nu a întreprins măsuri pentru determinarea contribuabilului 

la declararea și impunerea clădirii în vederea stabilirii impozitului aferent sau impunerea 

acesteia din oficiu.  

 nu au fost stabilite, evidențiate în contabilitate, urmărite și încasate, în toate 

cazurile, veniturile bugetare cuvenite din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor 

de construire în sumă de 1.126 mii lei; 

 au fost acordate nejustificat în anul 2013 scutiri de la plata majorărilor de 

întârziere aferente obligaţiilor bugetare nefiscale, reprezentând redevenţe (taxe de 

concesiune), chirii şi alte datorii nefiscale datorate bugetului local, de către persoane fizice şi 

juridice de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Cluj-Napoca în sumă de 5.693 mii 

lei; 

 nu a fost constatată, stabilită și încasată, taxa pentru eliberarea autorizaţiei 

privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de telefonie, internet şi 

televiziune prin cablu, stabilită prin HCL nr. 59/31.01.2013 la 12 lei pentru fiecare racord în 

cuantum de 1.697 mii lei; 

 nu s-a urmărit la nivelul UATM Cluj-Napoca încasarea cotei părţi de cel puțin 

50 % din sumele încasate de unităţile de învăţământ sub formă de venituri proprii din 

închirierea unor bunuri aparținând proprietății publice a unității administrativ – teritoriale (898 

mii lei); 

 nu a fost stabilit și încasat impozitul pe terenul deţinut de către Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi utilizat pentru desfășurarea de 

activităţi economice (asociere în participațiune) în sumă de 247 mii lei; 

 nu au fost stabilite şi încasate veniturile nefiscale cuvenite bugetului local, 

reprezentând taxa anuală de concesiune şi taxa de sponsorizare datorată de către 

concesionari, la termenele stabilite prin contractele de concesiune încheiate (313 mii lei); 

 UATM Gherla - în perioada anului 2013, personalul de specialitate din cadrul 

instituției nu a procedat, prin activităţi de inspecţie fiscală, la verificarea concordanţei dintre 

datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabililor, potrivit 

competenţelor conferite de reglementările legale în vigoare, rezultând venituri cuvenite 

bugetului local nestabilite şi neîncasate în sumă de 62 mii lei, de asemenea nu s-a procedat 

la calcularea, înregistrarea şi încasarea veniturilor din închirieri, respectiv concesiuni în 

cuantumul şi la termenele legale, în sumă de 251 mii lei; 

 UATJ Cluj - nu s-a realizat urmărirea încasării veniturilor din impozitul asupra 

mijloacelor de transport cu masa totală peste 12 tone, datorat de unitățile administrativ 

teritoriale în sumă de 185 mii lei; 

 UATC Vultureni - nu a fost stabilită, evidențiată și încasată chiria, respectiv 

redevența, în sumă de 172 mii lei, pentru terenurile și spațiile aparținând domeniului public 

şi privat concesionate sau închiriate și nu au fost calculate majorări de întârziere pentru 

neplata la termen a acestora,situația similară fiind constaată și la UATC Sînpaul - 47 mii lei;  
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 UATC Suatu - nu au fost facturate, înregistrate și încasate veniturile cuvenite 

bugetului local, reprezentând tariful pentru gestionarea fondului cinegetic datorat de 

gestionarii fondurilor de vânătoare aflate pe raza comunei, în sumă de 8 mii lei; 

 UATC Sînpaul - nu a fost stabilită, evidențiată și încasată chiria, respectiv 

redevența, în cuantum de 65 mii lei pentru terenurile și spațiile aparținând domeniului public 

şi privat concesionate sau închiriate și nu au fost calculate majorări de întârziere pentru 

neplata la termen a redevenței. 

  De asemnea, nu s-a încasat taxa pe teren datorată de către persoane juridice care 

au concesionat păşunea comunală în sumă de 18 mii lei; 

 UATC Petreștii de Jos - impozitul pe terenul intravilan şi extravilan a fost stabilit 

și încasat la o valoare mai mică decât cea legală, cu suma de 267 mii lei, datorită 

nerespectării Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

referitoare la delimitarea zonelor de impunere în cadrul localităţilor comunei, situație similară 

constată și la UATC Sîncraiu (100 mii lei); 

 SC Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA - nu a virat la bugetul local 

al Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Cluj-Napoca, suma de 1.752 mii lei provenită 

din vânzarea materialelor recuperate ca urmare a demontării liniei din tramvai, aflată în 

domeniul public al unităţii administrativ teritoriale. 

De asemenea, societatea a diminuat cu suma de 67 mii lei impozitul pe profit datorat 

bugetului pe anul 2011, datorită deducerii eronate din profitul impozabil aferent anului 2011, 

a pierderilor fiscale din anii precedenţi; 

 SC Cluj Arena SA Cluj-Napoca: 

 prin contractul de asociere în participațiune, UATJ Cluj, ca asociat participant 

a pus la dispoziția asociatului administrator SC Cluj Arena SA Cluj-Napoca, folosința 

imobilului CLUJ ARENA, pentru ca asociatul administrator să desfășoare activitatea de 

administrare și exploatare a imobilului, pe bază de contract sau comision. În aceste condiții, 

în perioada 2011 – 2014 nu a fost calculată, declarată, înregistrată și virată taxa pe clădirile 

primite în administrare, aparținând domeniului privat al județului Cluj în sumă de 5.659 mii 

lei; 

 nu au fost constituite, înregistrate și virate dividendele cuvenite acționarilor în 

cuantumul legal de 1.611 mii lei; 

 nu au fost calculate, facturate, înregistrate la venituri și încasate, în toate 

cazurile, penalitățile cuvenite în sumă de 215 mii lei, pentru neplata la termenele stabilite 

prin contracte, a prestațiilor efectuate de SC Cluj Arena SA Cluj-Napoca, potrivit prevederilor 

contractuale; 

 nu a fost calculat, declarat și plătit la bugetul municipiului Cluj-Napoca 

impozitul pe spectacole, în sumă de 8 mii lei, datorat pentru manifestările sportive și 

artistice organizate. 

 

e) Calitatea gestiunii economico-financiare 

Asigurarea integrității patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, 

utilizarea fondurilor publice potrivit scopului, obiectivelor și atribuțiilor acestor entități, cu 

respectarea principiilor legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității, sunt 

principalele obiective urmărite în cadrul acțiunilor de audit și control și totodată, cu impactul 

cel mai semnificativ asupra utilizatorilor de informații financiar-bugetare. 
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Cu ocazia verificărilor efectuate asupra exercițiului bugetar 2013, în cadrul acestui 

obiectiv au fost constatate un număr de 161 abateri de la legalitate și regularitate care au 

condus atât la identificarea de venituri suplimentare cuvenite bugetelor locale, stabilirea de 

prejudicii, cât și nereguli financiar-contabile privind asigurarea administrării și integrității 

bunurilor patrimoniale.  

Neregulile constatate care au afectat calitatea gestiunii economico-financiare, se 

regăsesc la următoarele categorii de abateri: 

 Efectuarea inventarierii și a evaluării/reevaluării tuturor elementelor patrimoniale în 
termenul prevăzut de lege, înregistrarea în evidența contabilă a acestora; 

 Modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică și regimul juridic 
al acesteia și a reglementărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului; 

 Formarea și gestionarea datoriei publice, situația garanțiilor guvernamentale 
pentru credite interne și externe, contractarea împrumuturilor, rambursarea ratelor scadente 
ale acestora și plata dobânzilor aferente; 

 Vânzarea și/sau scoaterea din funcțiune a activelor corporale, concesionarea sau 
închirierea de bunuri proprietate publică și privată a statului și a UAT, concesionarea de 
servicii cu caracter public și asocierile în participațiune; 

 Constituirea și utilizarea fondurilor pentru desfășurarea de activități conform 
scopului, obiectivelor și atribuțiilor prevăzute de actele normative prin care s-a înființat 
entitatea; 

 Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare în concordanţă 
cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită; 

 Achiziţii publice - administrarea contractelor de achiziții publice – investiţii. 

Principalele categorii de abateri care au afectat calitatea gestiunii economico-

financiare, prin producerea de prejudicii bugetelor locale sunt prezentate sintetic astfel: 

Categorii de abateri 
Numărul 

abaterilor 

Suma 

(mii lei) 

Constituirea și utilizarea fondurilor pentru desfășurarea de activități 

conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor prevăzute de actele 

normative prin care s-a înființat entitatea 

7 119 

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare în 

concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită, 

din care: 

80 6.914 

Efectuarea de cheltuieli neprevăzute de legislaţia în vigoare sau angajate 

fără respectarea prevederilor legale  
27 4.376 

Efectuarea de cheltuieli cu bunuri, servicii şi lucrări fără contraprestaţie, 

urmare nerespectării preţurilor, cantităţilor, articolelor din oferte sau fără 

documente justificative legal întocmite 

 34 1.853 

Alte abateri privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor bugetare 
19 685 

Alocarea și utilizarea alocațiilor bugetare pentru investiții, a 

subvențiilor, a transferurilor și a altor forme de sprijin financiar 
5 579 

Achiziţii publice - administrarea contractelor de achiziții publice - 

investiţii 
20 987 

Total categorie de abateri 112 8.599 

 Tabelul nr.12 - Categorii de abateri privind producerea de pagube în cadrul obiectivului    

calitatea gestiunii economico financiare 

 

 Au fost identificate un număr de 112 abateri, în care plăţile nelegale efectuate din 

fonduri publice, inclusiv dobânzi și foloase nerealizate, însumează 8.599 mii lei, din care a 
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fost recuperată operativ în timpul misiunilor de audit și control, suma de 1.165 mii lei.  

Cele mai frecvente abateri constatate se referă la: 

 Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii nu a fost efectuată cu respectarea prevederilor legale, astfel încât posturile din 

bilanţul contabil anual nu au fost corelate cu datele înregistrate în contabilitate, puse de 

acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale, stabilită pe baza inventarului, astfel: 

 organizarea în mod deficitar a activităților de inventariere: nu au fost 

respectate procedurile privind organizarea și efectuarea inventarierii anuale, nu au fost 

elaborate proceduri proprii cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului şi nu au fost 

instruite comisiile de inventariere;  

 neefectuarea inventarierii sau neinventarierea tuturor elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;  

 neevidenţierea în mod distinct a bunurilor din domeniul public al statului date 

în administrare /concesionare /închiriere altor instituţii publice;  

 neevidenţierea în liste separate a bunurilor aflate în patrimoniul entitătii și/sau 

cele aparţinând altor unităţi;  

 lipsa activitătilor de verificare și confirmare a disponibilităților din conturile 

curente, creanțele și obligațiile entității față de terțe persoane fizice sau juridice;  

 nu s-au valorificat rezultatele acţiunii de inventariere cât și faptul că nu a fost 

supus spre analiză și aprobare procesul verbal întocmit la finalizarea acțiunii de inventariere. 

Astfel de abateri au fost constatate la UATC Așchileu, UATC Borșa, UATM Gherla, 

UATC Suatu, UATC Mărgău, UATC Beliș, UATC Mociu, SC Comunal Eco Comuna 

Baciu, SC Clujana SA Cluj-Napoca, SC Băi Cojocna SRL. 

 Nu sunt înregistrate sau sunt efectuate înregistrate eronate referitoare la 

administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi privat al unităţii administrativ 

teritoriale.  

 Astfel, la UATM Dej inventarul bunurilor care aparţin patrimoniului public al 

Municipiului Dej, nu cuprinde unele bunuri dobândite în perioada 2009-2013, cu o valoare de 

inventar de 30.440 mii lei, bunuri care potrivit Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind 

bunurile proprietate publică, fac parte din domeniul public al Municipiului Dej; 

 Contractarea unui împrumut de leasing financiar (UATC Petreștii de Jos) și a 

unui credit furnizor (UATC Valea Ierii) - fără avizul comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale și nerespectarea prevederilor legale privind raportarea serviciului datoriei publice; 

 Au fost angajate și efectuate cheltuieli materiale, care nu sunt strict legate de 

activitatea instituţiei, fără a exista bază legală pentru efectuarea lor sau pentru obiective care 

nu au fost cuprinse în lista de investiţii aprobată; 

 Efectuarea de plăţi către Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, care nu sunt 

strict legate de activitatea unităților administrativ teritoriale și nici de realizarea în comun a 

unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional sau furnizarea în comun a unor 

servicii publice; 

 Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate către diferiți beneficiari de 

fonduri publice nerambursabile pentru programe, proiecte, acţiuni culturale, sportive, 

religioase, sume aferente unor cheltuieli neeligibile în conformitate cu prevederile legale și a 

contractelor de finanțare. De asemenea, au fost acordate nejustificat subvenții pentru 

serviciul public de transport persoane; 

 Au fost acordate personalului sume de bani de natură salarială care exced cadrul 
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legal reglementat privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare, cu toate măsurile 

restrictive prevăzute în actele normative în vigoare în perioada auditată, abatere constatată 

la majoritatea instituților publice; 

 Achiziţionarea de materiale, combustibil, gestionarea stocurilor şi înregistrarea în 

conturile de cheltuieli a consumurilor s-a făcut fără documente justificative și cu depășirea 

plafoanelor stabilite prin actele normative; 

 Au fost efectuate plăţi nelegale reprezentând diurnă acordată angajaţilor peste 

limita prevăzută de lege, cu ocazia unor deplasări interne sau a turneelor efectuate în 

străinătate; 

 Efectuarea de cheltuieli (plăți) cu bunuri, servicii şi lucrări fără contraprestaţie, 

urmare nerespectării preţurilor, cantităţilor, articolelor din oferte sau fără documente 

justificative legal întocmite; 

 Nu s-au respectat prevederile legale cu privire la modul de acordare, justificare a 

avansurilor acordate pentru achiziția de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de 

lucrări; 

 S-au constatat încălcări ale prevederilor legale privind achizițiile publice efectuate, 

în special cele referitoare la administrarea contractelor de achiziții publice privind realizarea 

unor obiective de investiții. 

Abaterile care au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare s-au datorat, în 
principal, următoarelor cauze:  

 posibilităţile limitate de aplicare a separării atribuţiilor şi responsabilităţilor în cadrul 

unităţilor administrativ - teritoriale, în special la comune, datorită numărului redus de 

salariaţi, fapt care are drept consecinţă implicarea, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea 

operaţiunilor supuse vizei pentru control financiar preventiv propriu, a persoanelor care 

exercită această viză; 

 stabilirea inadecvată a atribuţiilor şi responsabilităţilor compartimentelor 

funcţionale precum și a personalului, acestea nefiind întotdeauna bine precizate prin 

regulamentele interne sau în fişa postului;  

 lipsa de pregătire a personalului care asigură monitorizarea achiziţiilor publice şi 

urmărirea contractelor, inclusiv urmărirea contractelor de prestări servicii încheiate cu 

diriginţii de şantier; 

 comunicarea inadecvată a informaţiilor între compartimentele funcţionale, pentru 

eliminarea deficienţelor care decurg din voinţa de a duce la îndeplinire numai propriile 

responsabilităţi;  

 prin interpretarea proprie a autonomiei locale, unele autorităţi publice locale 

deliberative sau executive, stabilesc prin hotărâri, dispoziții sau prin contracte colective de 

muncă, acordarea unor sume de natură salarială pentru personal, care exced cadrul legal;  

 modificarea nejustificată şi cu încălcarea prevederilor legale a unor clauze 

prevăzute în contractele încheiate privind execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor sau 

achiziționarea unor bunuri - aspecte care au generat supraevaluarea preţurilor sau 

cantităților la care au fost decontate;  

 nestabilirea oportunităţilor şi priorităţilor în aprobarea și efectuarea cheltuielilor 

publice locale, în vederea protejării resurselor unităţilor administrativ - teritoriale de utilizare 

neadecvată, asigurării bunei gestiuni şi potrivit interesului comunităţilor locale, a fondurilor 

publice;  
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 modul deficitar în care s-a tratat, atât la nivelul autorităților executive cât și la cel al 

autorităților deliberative, însușirea și aplicarea corespunzătoare a cadrului legislativ privind 

atribuirea contractelor de achiziție și/sau a celor de concesionare;  

 desfășurarea necorespunzătoare a activităţii de achiziţii publice fără respectarea 

strictă a prevederilor legale. În majoritatea cazurilor, entităţile verificate nu au instituit 

proceduri proprii privind iniţierea, derularea şi monitorizarea proceselor de achiziţii publice, 

care să conţină atribuţii şi responsabilităţi concrete pentru personalul implicat în aceste 

activităţi, cu accent pe respectarea legalităţii şi a principiilor de transparenţă, liberă 

concurenţă, tratament egal şi eficienţă a fondurilor publice;  

 verificarea superficială a situaţiilor de plată în ce priveşte corespondenţa dintre 

cantităţile confirmate în caietele de atașamente, cantităţile din devizele contractate și cele 

real executate, precum şi respectarea prețurilor din oferta financiară;  

 exercitarea unei activităţi necorespunzătoare de către managementul entităţii, în 

sensul că nu au fost luate măsurile necesare pentru elaborarea, implementarea și 

dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe 

activităţi. 

Pentru exemplificare, prezentăm cele mai semnificative abateri constatate la 

entitățile din sfera administrației publice locale, cauzatoare de prejudicii bugetelor acestora: 

 UATM Dej - cu ocazia misiunii de audit financiar desfășurată s-au constatat 

următoarele:  

 S-a plătit suma de 950 mii lei, în baza unei promisiuni de vânzare-cumpărare 

a unui imobil în suprafaţă de 520 mp, care a fost retrocedat către o persoană fizică și în care 

își desfășoară o parte din activități Şcoala Generală nr.2 ”Mihai Eminescu” Dej, fără a se 

încheia contractul de vânzare- cumpărare, cu toate că UATM Dej a achitat integral valoarea 

imobilului. 

Prin promisiunea de vânzare-cumpărare nu s-a stabilit termenul în care să se încheie 

contractul în formă autentică, fapt care a determinat neprezentarea pănă la momentul 

desfășurării auditului, în faţa notarului, a vânzătorului pentru a încheia contractul prin care se 

realizează transferul dreptului de proprietate.  

Entitatea auditată, nu a încheiat înscrisul (promisiunea de vânzare-cumpărare) în 

formă autentică şi nu a solicitat înscrierea în cartea funciară în favoarea sa a unei ipoteci 

legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei plătite în baza promisiunii de vânzare-

cumpărare, potrivit art.2386 pct.2 Cod civil. 

 Deşi promitentul vânzător nu s-a prezentat sau refuză să încheie contractul promis, 

entitatea nu a solicitat instanţei, potrivit art. 1.669 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, 

republicată şi actualizată, privind Codul civil, să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de 

contract, condiţiile de validitate fiind îndeplinite deoarece natura contractului o permite, iar 

cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite, însă dreptul la acţiune s-a prescris 

în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat, respectiv ultima plată a 

tranzacţiei efectuată de către cumpărător; 

 Entitatea auditată a efectuat plata nejustificată din bugetul local a sumei de 93 

mii lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de salubrizare stradală decontate către 

Compania de Salubritate Brantner – Vereş S.A Cluj - Napoca, la tarife superioare celor 

cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului 

Dej, fiind calculate dobânzi legale penalizatoare în sumă de 9 mii lei; 

 S-a efectuat plata unei subvenții nejustificate în sumă de 93 mii lei către SC 

Transurb SA Dej, în calitate de concesionar al serviciul de transport public de persoane, 
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reprezentând subvenţii acordate sub formă de avans, care nu au fost regularizate până la 

finele anului 2013, fiind calculate dobânzi legale penalizatoare în sumă de 10 mii lei; 

  UATM Turda - s-a constatat cu ocazia misiunii de control a situației privind gradul 

de îndatorare a bugetului local, a destinației și modului de utilizare a împrumuturilor, faptul 

că pentru execuția lucrărilor de ”Reabilitare și modernizare străzi în Municipiul Turda” au fost 

efectuate plăți nelegale, ca urmare a actualizării eronate a preţurilor unitare stabilite prin 

oferta financiară și contractul de execuție de lucrări, fapt care a condus la prejudicierea 

bugetului local al municipiului Turda cu suma de 319 mii lei, pentru care s-au calculat 

foloasele nerealizate în sumă de 6 mii lei; 

  Filarmonica de Stat Transilvania Cluj – s-au efectuat plăţi nelegale în sumă de 

170 mii lei, reprezentând diurnă acordată angajaţilor peste limita prevăzută de lege, cu 

ocazia turneelor efectuate în străinătate în anul 2013, în Bahrain, Malaezia şi Elveţia. 

Din sumele încasate în urma contractelor încheiate cu partenerii externi, s-a 

considerat de către conducerea entităţii că o mică parte reprezintă venitul instituţiei, (turneul 

din Bahrain din 21.200 euro, venitul instituţiei 500 euro, la turneul din Malaezia din 60.000 

USD-1.990 USD şi la turneul din Elveţia, din 18.000 euro-1.000 euro), diferenţa fiind 

acordată personalului care a efectuat aceste deplasări în străinătate. 

 În perioada deplasărilor, corul şi orchestra simfonică a filarmonicii nu a susţinut nici 

un concert în ţară, iar din pontajele întocmite reiese că angajaţii şi-au desfăşurat activitatea 

conform contractelor de muncă, adică 8 ore/zi, beneficiind de salariul cuvenit conform 

prevederilor legale. 

Entitatea nu a întocmit, nu a înregistrat în contabilitate şi nu a prezentat în timpul 

misiunii de audit, în toate cazurile, documentele justificative întocmite pentru încasarea 

sumelor de la partenerii externi. De asemenea nu a întocmit şi înregistrat în contabilitate 

documentele justificative prevăzute de lege în cazul în care angajaţii entităţii efectuează 

deplasări în străinătate (ordine de deplasare); 

 UATC Bonţida - pentru realizarea obiectivului de investiții ”Clădire Școală 

Generală clasele I-VIII Răscruci”, au fost efectuate plăți necuvenite către SC Sinai 

Comimpex SRL Iclod, pentru articole de lucrări neefectuate, fiind cauzat un prejudiciu 

bugetului local în sumă de 497 mii lei, pentru care au fost calculate penalități de 13 mii lei; 

 UATC Vultureni - s-au constatat abateri de la legalitate şi regularitate privind: 

 Achiziţionarea combustibililor, gestionarea stocurilor şi înregistrarea în 

conturile de cheltuieli a consumului de carburanţi s-a făcut fără respectarea prevederilor 

legale, fiind cauzat astfel un prejudiciu bugetului local în sumă de 125 mii lei. 

 Conform OG nr.80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, pentru buna desfăşurare a activităţii, 

consiliile locale ale comunelor pot avea în dotare un autoturim, cu un consum lunar de 

carburant de 75 litri pe vehicul. De asemenea, în perioada martie-iunie 2012, entitatea avea 

dreptul la o majorarea a consumului de carburant cu 50% faţă de normativele în vigoare în 

baza HG nr.142/2012. 

 Având în vedere faptul că entitatea nu deţine autoturisme, maşini sau utilaje proprii 

consumatoare de benzină/motorină, iar persoanele cu atribuţii din cadrul entităţii, nu au 

prezentat documente justificative (foi de parcurs, pontaje, cantităţi de lucrări executate, 

evidenţa ore de funcţionare, contracte, etc.), privind consumul carburanţilor achizitionaţi, 

luând în considerare consumul normat de benzină de 75 litri/lună/vehicul – pentru 

autoturismul folosit în baza contractului de comodat, majorarea consumului cu 50% în 
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perioada martie-iunie 2012 (150 litri) şi consumul efectuat de microbuzul şcolii în anul 2013 

(3.615 litrii motorină) s-a constatat că nu poate fi justificată achiziţia şi utilizarea unor 

carburanţi în valoare totală de 125 mii lei (situaţii similare au fost constatate şi la UATC 

Sîncraiu - 6 mii lei şi UATC Sînpaul - 4 mii lei); 

 Datorită nerespectării clauzelor contractuale au fost calculate şi efectuate plăţi 

reprezentând penalităţi în sumă de 73 mii lei și cheltuieli de executare silită (11 mii lei), 

pentru neplata la termen a servicilor executate de furnizori, conform facturilor emise şi 

acceptate la plată; 

 Efectuarea de cheltuieli nelegale cu bunuri, servicii şi lucrări fără 

contraprestație reprezentând lucrări decontate şi neexecutate către: SC K&P Construct SRL 

Huedin, în sumă totală de 22 mii lei (din care 2 mii lei dobândă legală penalizatoare); 50 mii 

lei către prestatorul SC Zirbo Construct SRL, Someşul Rece pentru „lucrarii curente de  

buldoexcavaţie” şi ”reparaţii curente la Căminul cultural Vultureni’’ şi Dispensarul uman 

Vultureni; 6 mii lei către SC Cristian Tur SRL Cluj, pentru servicii neefectuate; 

 UATJ Cluj - s-au constatat nereguli privind: 

 Plata nelegală în sumă estimată de 286 mii lei, reprezentând:  

- 143 mii lei, sume acordate în baza contractelor de cofinanţare încheiate în anul 

2013 pentru finanţarea nerambursabilă a unor programe şi proiecte pentru acţiuni culturale 

şi de tineret, pentru care documentele justificative sunt aferente unei activităţi a cărei 

executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de cofinanţare;  

- 143 mii lei, reprezentând sume acordate necuvenit în baza unui contract de 

cofinanţare Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, pentru cheltuieli de capital în 

scopul realizării de către beneficiar a proiectului ”Construire campus Teologic Nicolae Ivan”, 

aferente unor lucrări neexecutate;  

 Acordarea de către UATJ Cluj a transferurilor pentru lucrări de întreținere și 

reparații şi investiţii către RAADPP Cluj, fără respectarea în totalitate a prevederilor legale, 

fapt ce a condus la efectuarea unei plăți necuvenite de 394 mii lei; 

 Nerespectarea principiilor economicității și eficienței în administrarea 

fondurilor publice județene prin imobilizarea sumei de 642 mii lei, reprezentând participarea 

județului Cluj la proiectul „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale 

pentru intervenții în situații de urgență din Transilvania de Nord” derulat prin Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”. 

 SC Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic SA 

Cluj-Napoca nu a stabilit întinderea integrală a prejudiciului cauzat de transferurile 

frauduloase din conturile de disponibilităţi băneşti ale acesteia a sumei de 1.669 mii lei, în 

contul SC Vangher SRL Cluj-Napoca, prin necalcularea foloaselor nerealizate în sumă de 

118 mii lei. 

 Din analiza modului în care a fost evaluat prejudiciul pentru care societatea s-a 

constituit parte civilă, s-a constatat că entitatea păgubită aflată în această cauză, nu şi-a 

exercitat dreptul la reparare integrală a prejudiciului pe care l-a suferit, conform prevederilor 

art. 1531 din Codul civil - Legea nr.287/2009, neformulând pretenţii asupra beneficiului de 

care a fost lipsită.  

 Astfel, SC IRCETT SA Cluj-Napoca nu a stabilit întinderea prejudiciului prin calculul 

dobânzilor asupra disponibilităţilor băneşti transferate fraudulos din conturile acesteia în 

contul SC Vangher SRL, fiind lipsit cu certitudine de un beneficiu, la care se mai pot adăuga 

şi foloasele nerealizate ca urmare a blocării activităţii prin imposibilitatea finanţării 
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contractelor economice aflate în derulare şi alte consecinţe colaterale, inclusiv credibilitatea 

activităţii managementului; 

 UATM Cluj-Napoca - au fost constatate nereguli privind calitatea gestiunii 

economico- financiară, materializate în producerea de prejudicii, astfel: 

 Nu au fost deduse din prețul contractului încheiat de Municipiul Cluj-Napoca cu 

SC Vaal Arhitectura SRL București, penalitățile datorate în sumă de 148 mii lei, pentru 

nerealizarea în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract a 

proiectării ansamblului „Sala de concerte, sediul Filarmonicii Transilvania și Anexe”; 

 Au fost acceptate la plată și decontate articole de lucrări către SC Impera 2000 

SRL Cluj-Napoca, reprezentând procurări de materiale, care au fost puse în operă ulterior, 

deși la începutul lucrărilor a fost acordat un avans în acest sens de 30% din valoarea 

contractului. 

Societatea a încheiat contracte formale de custodie a bunurilor neincluse în 

lucrări, în condiţiile în care la momentul respectiv nu a făcut dovada achiziţionării acestor 

bunuri cu documente legale, situaţie în care datorează penalități în sumă de 17 mii lei; 

 Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate către diferiți beneficiari de 

fonduri publice nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale, sume cheltuite 

cu masa participanților, în procent mai mare de 20% din totalul finanţării nerambursabile 

acordate, fiind decontată necuvenit suma de 24 mii lei. 

 Abaterea de la legalitate cea mai frecvent întâlnită şi în anul 2013, în cadrul 

misiunilor de control şi audit desfăşurate la entităţile publice locale din sfera de competenţă a 

Camerei de Conturi Cluj, este acordarea nelegală sub diferite forme a unor sume de 

natură salarială care exced cadru legal privind salarizarea personalului (spor de dispozitiv, 

indemnizaţii pentru ţinută, hrană, sume acordate cu ocazia diverselor sărbători – Paște, 

Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie, sume acordate managerilor societăţilor şi regiilor peste cuantumul 

legal, etc), valoarea acestor abateri fiind de 4,376 mii lei la un număr de 27 entităţi, dintre care 

menţionăm; UATM Dej - 2.747 mii lei, UATC Vultureni - 525 mii lei, UATC Aşchileu - 226 

mii lei, Teatrul de Păpuşi PUCK - 325 mii lei, SC Compania de Transport Public SA Cluj-

Napoca - 97 mii lei, SC Comunal ECO SRL Baciu - 102 mii lei. 

 
f) Constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția 

mediului, îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă 

În exerciţiul bugetar 2013, resursele financiare alocate pentru protecţia mediului, 

îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de muncă şi de viaţă au fost reduse ca valoare, motiv pentru 

care la acest obiectiv nu au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate. 

 

g) Informaţii legate de cazurile de aplicare a amenzilor contravenționale, de 

sesizare a organelor de urmărire penală  

În perioada analizată nu au fost constatate cazuri de aplicare a contravențiilor, a 

amenzilor civile, de încălcare a obligațiilor prevăzute la art. 5 alin.(2) și de aplicare a 

penalităților prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată, privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii de Conturi, cazuri de blocare a fondurilor bugetare, de suspendare din 

funcție și cazuri de sesizare a organelor de urmărire penală. 

 

h) Alte aspecte 
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Pe parcursul desfăşurării acţiunilor de audit financiar, audit de conformitate şi auditul 

performanţei auditorii publici externi au prezentat reprezentanţilor entităţilor verificate 

abaterile de la legalitate şi regularitate constatate, precum şi cazurile de nerespectare a 

principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate. 

De asemenea, cu ocazia întâlnirii auditorilor cu conducerea şi reprezentanţii 

entităţilor verificate, pentru concilierea proiectului rapoartelor de audit/control, în majoritatea 

cazurilor conducerile entităţilor şi-au însuşit abaterile de la legalitate şi regularitate 

consemnate.  

În câteva cazuri, aceştia au formulat puncte de vedere pertinente, care au fost 

probate cu documente suplimentare, motiv pentru care auditorii publici externi au reţinut 

aceste argumente şi au renunţat la abaterile aflate în discuţie. 

În general, conducerile şi reprezentanţii entităţilor verificate au luat în mod operativ în 

timpul desfăşurării acţiunilor măsuri pentru remedierea abaterilor, fiind remediate în special 

abaterile cu caracter finaciar-contabil, nefiind remediate un număr semnificativ de abateri cu 

privire la producerea de prejudicii şi nerealizarea de venituri, pentru a căror implementare 

sunt necesare perioade mai mari de timp.  

Pentru înlăturarea abaterilor care nu au fost rezolvate în mod operativ, Camera de 

Conturi a judeţului Cluj a emis un număr de 37 decizii, cuprinzând 247 măsuri pe care 

conducerea entităților trebuie să le întreprindă pentru remedierea abaterilor de la legalitate şi 

regularitate, fiind formulate un număr de 6 contestaţii cu privire la 25 măsuri.  

 

 

IV. Concluzii și recomandări 

Pe fondul abaterilor de la legalitate şi regularitate cu impact asupra veniturilor şi 

cheltuielilor bugetare, a reflectării corecte a patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale, 

precum şi a exactităţii şi realităţii datelor prezentate în situaţiile financiare, se pot formula 

următoarele concluzii:  

 O primă concluzie generală ce se desprinde din misiunile de audit public extern 

şi din acţiunile de control desfăşurate de Camera de Conturi a judeţului Cluj, este aceea că 

entităţile publice manifestă o insuficientă preocupare pentru asigurarea acurateţei datelor 

prezentate în situaţiile financiare şi în majoritatea cazurilor, managementul financiar nu este 

guvernat de buna gestiune economico-financiară, concluzie susţinută de faptul că, conturile 

de execuţie bugetară auditate la un număr de 31 ordonatori de credite din cei 32 auditaţi, nu 

au îndeplinit condiţiile legale pentru acordarea certificatului de conformitate;  

 Bugetele de venituri şi cheltuieli, întocmite în anul 2013, ca prim element al 

asigurării unei administrări eficiente, economice şi eficace a patrimoniului public şi privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale, nu au fost proiectate şi elaborate prin analize temeinice, 

bazate pe date certe, atât din punct de vedere al resurselor financiare locale, cât şi din punct 

de vedere al necesităţilor reale ale colectivităţii locale, afirmaţia fiind susţinută de modificările 

frecvente ale prevederilor iniţiale semnalate la toate entităţile auditate. 

Deşi nu au fost consemnate numeroase încălcări ale legislaţiei în vigoare, cu privire 

la elaborarea şi fundamentarea proiectelor de buget, datorită tardivităţii constatărilor, 

auditorii publici externi au prezentat conducerilor entităţilor auditate importanţa acestei etape 

a procesului bugetar în buna practică a administrării eficiente a fondurilor publice; 

 În majoritatea cazurilor, entităţile verificate nu au organizat/implementat un 

sistem de control intern corespunzător, astfel încât aceste activități nu și-au atins scopul 
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pentru care au fost instituite, respectiv evaluarea şi îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii 

sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de 

administrare şi nu a fost în măsură să ofere asigurări şi consiliere conducerii pentru o mai 

bună administrare a veniturilor, a cheltuielilor publice și administrării patrimoniului. 

Auditorii publici externi au apreciat în majoritatea cazurilor un risc de control ridicat, 

impunându-se extinderea procedurilor de audit pentru realizarea misiunii în bune condiţii.  

De asemenea, sunt deficitare în modul de organizare şi implementare controlul 

financiar preventiv propriu şi auditul intern, rolul cărora fiind apreciat, în cele mai multe 

cazuri, ca formal, fără existenţa unor proceduri de aplicare scrise, în lipsa unui circuit al 

documentelor adaptat cerinţelor entităţii, etc.  

Una dintre problemele de actualitate constatate la majoritatea entităților verificate, 

este ineficiența utilizării fondurilor publice prin externalizarea serviciilor de elaborare a 

controlului intern/managerial în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, în special 

elaborarea procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale. 

 Astfel, procedurile elaborate de către furnizorii de servicii sunt foarte complexe, nu 

sunt adaptate la activitățile și structura organizatorică a entității, la fluxul informațiilor și 

circuitul documentelor din entitate, nefiind un instrument de lucru util, ceea ce conduce în 

final la imposibilitatea implementării acestora și implicit la cheltuirea fondurilor publice în 

mod neeconomic și ineficient, costurile pentru elaborarea unei astfel de documentații fiind 

cuprinse între 15 – 30 mii lei; 

 Constatările privind încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi 

gestionarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale cu 

referire la cazurile în care în anumite instituţii publice verificate, nu există o evidenţă clară a 

bunurilor aparţinînd domeniului public şi privat, a contractelor care afectează administrarea 

şi gestionarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, 

denotă din partea conducerii entităţilor verificate o lipsă de preocupare în ceea ce priveşte 

evidenţierea şi urmărirea contractelor de concesionare sau de închiriere a bunurilor din 

patrimoniul public şi privat, de urmărire şi încasare a veniturilor din concesiuni şi închirieri;  

 Misiunile de audit şi acţiunile de control au evidenţiat abateri şi nereguli în 

activitatea financiară şi fiscală a entităţilor verificate, care au cauzat unităţilor administrativ –

teritoriale nerealizarea unor venituri proprii semnificative;  

 Prejudiciile produse prin plăţile nelegale efectuate pentru lucrări de investiţii şi 

reparaţii curente sunt datorate superficialităţii în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor de 

serviciu, activității deficitare a diriginţilor de şantier, angajaţi de către ordonatorii de credite 

pentru avizarea realității executării lucrărilor conform proiectelor, dar şi lipsei de control din 

partea autorităţilor contractante asupra activităţii acestora.  

Ordonatorii de credite nu s-au îndreptat împotriva acestor specialişti, în cazul 

confirmării unor situaţii de lucrări nereale. De asemenea, entităţile verificate acceptă cu 

uşurinţă efectuarea unor lucrări suplimentare, fără o documentare prealabilă şi atragerea 

răspunderii proiectantului;  

 Conducerile entităţilor verificate „interpretează” actele normative care 

reglementează drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar şi nu le aplică 

întocmai, ignorând dispoziţiile prevederilor legale în domeniu, apreciere desprinsă în urma 

constatărilor referitoare la nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea cheltuielilor de 

natură salarială; 
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 Cu privire la îmbunătăţirea managementului pentru realizarea obiectivelor 

entităţii, se observă că măsurile dispuse au un impact relativ scăzut în îmbunătăţirea 

managementului entităţii, întrucât gradul de conformare al conducătorilor este scăzut, multe 

dintre abateri având caracter de repetabilitate. 

Gradul scăzut de conformare se datorează și inexistenței unor măsuri de 

sancționare, prin diminuarea sumelor alocate din cote defalcate din TVA sau impozit pe 

venit în cuantum și perioade stabilite, în cazul exprimării unei opinii de audit modificată 

(contrară); 

 O altă concluzie care se desprinde este aceea că aplicarea unor indicatori de 

performanță ar fi un instrument indispensabil de management într-o administrație publică 

modernă. Societatea civilă solicită calitate în prestarea serviciilor publice și o mai eficientă 

gestionare a resurselor publice, pentru aceasta este necesar să se măsoare performanța.  

Cuantificarea performanței în sine nu poate obliga pe nimeni, însă acest instrument 

important de management la îndemâna instituțiilor publice îi poate convinge, în cele din 

urmă, chiar determina la performanță, acest lucru depinzând de credibilitatea pe care o au 

toți cei implicați în acest proces. Principiile care ghidează procesul și regulile trebuie să fie 

prezentate, discutate și agreate de către toți participanții la viața comunităţii în care își 

desfășoară activitatea instituția publică. 

Având în vedere abaterile de legalitate şi regularitate constatate, concluzia generală 

care se desprinde este aceea că, acestea se datorează unui management defectuos al 

activităţilor desfăşurate şi a fondurilor publice, datorat, pe de o parte, lipsei de 

preocupare/interes din partea conducerilor entităţilor verificate în ceea ce priveşte 

identificarea, înregistrarea şi urmărirea încasării veniturilor cuvenite bugetelor locale, 

acurateţea şi veridicitatea datelor din conturile de execuţie verificate, administrarea şi 

gestionarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, 

insuficienţei personalului de specialitate cu pregătire corespunzătoare, iar pe de altă parte, 

”interpretării forţate” a actelor normative sau „ignorării” anumitor prevederi ale acestora, în 

ceea ce priveşte efectuarea cheltuielilor bugetare. 

 

Recomandări formulate: 

Pentru înlăturarea neregulilor şi abaterilor din activitatea financiară şi fiscală a 

entităţilor auditate, precum şi pentru recuperarea prejudiciilor cauzate acestora, Camera de 

Conturi Cluj a recomandat conducerilor acestor entităţi întreprinderea de măsuri concrete în 

vederea remedierii acestora, care, prezentate sintetic se referă la următoarele:  

 fundamentarea bugetului inițial și a modificărilor aduse pe parcursul exercițiului 

bugetar pe cele două secțiuni (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare), având 

la bază inventarierea şi estimarea corectă şi reală a veniturilor posibile de realizat, în paralel 

cu stabilirea cheltuielilor avînd în vedere principiul bunei gestiuni financiare.  

De asemenea, se impune prezentarea periodică în cadrul autorităţilor publice locale 

deliberative şi executive a gradului de realizare a execuţiei bugetare, precum şi 

redimensionarea cheltuielilor în funcţie de veniturile efectiv realizate, pentru a se evita 

generarea plăţilor restante şi implicit a arieratelor; 

 reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare derulate, în funcţie 

de conţinutul economic al acestora şi cu respectarea principiilor şi regulilor contabilităţii de 

angajament, aspect care va conduce implicit la întocmirea situaţiilor financiare în 
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conformitate cu reglementările şi principiile contabile aplicabile, cu respectarea structurii şi 

conţinutului prevăzut de reglementările emise de Ministerul Finanţelor Publice;  

 elaborarea sistemului de control intern, în special a procedurilor de sistem şi a 

procedurilor operaţionale, pornind de la necesităţile identificate la nivelul entităţilor şi de la 

condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea, privind atât activităţile procedurabile, cât 

şi structura organizatorică, fluxul informaţiilor, politicile de comunicare, circuitul 

documentelor, etc., pentru ca aceste proceduri să fie clare, concise, implementabile, astfel 

încât să constituie un instrument de lucru util în cadrul entităţilor;  

 stabilirea corectă şi reală a veniturilor proprii ale bugetelor locale, atât a celor 

fiscale de natura impozitelor şi taxelor locale cât şi a celor nefiscale provenind din venituri de 

natura redevenţelor, chirii, amenzi, dividende, etc., în cuantumul şi la termenele prevăzute în 

prevederile legale cît şi în contractele de concesiune sau închiriere. 

Creşterea gradului de colectare a veniturilor proprii prin identificarea tuturor surselor 

de venit, întreprinderea măsurilor specifice pentru încasarea acestora, inclusiv a măsurilor 

de executare silită, pentru a se evita prescrierea dreptului la acţiune; 

 inventarierea elementelor de activ, datorii şi capitaluri proprii cu respectarea 

prevederilor legale, acordând atenţie cuvenită confirmării disponibilităţilor la trezorerie şi la 

terţe instituţii bancare, confirmarea soldurilor conturilor de creanţe şi datorii, inventarierea 

bunurilor aparținând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ – teritoriale în 

vederea cunoașterii situației reale a patrimoniului public, asigurarea integrităţii patrimoniului; 

 realizarea cheltuielilor publice cu respectarea condiţiilor de legalitate şi în 

conformitate cu principiile de economicitate, eficienţa şi eficacitatea în utilizarea fondurilor 

publice alocate pentru finanţarea acestora; 

 fundamentarea corectă a cheltuielilor bugetare prin elaborarea de politici publice 

coerente în fiecare domeniu, având în vedere necesitațile stricte și prioritățile funcționării 

normale a autorităților publice locale, precum și nevoile de finanțare a obiectivelor de 

dezvoltare în plan local, prin previzionarea impactului bugetar, cât şi prin asigurarea unei 

monitorizări constante a efectuării plăţilor pe parcursul execuției bugetare;  

 stabilirea prejudiciului integral cauzat entităţilor prin acceptarea la plată a unor 

cheltuieli neconforme cu legislaţia aplicabilă domeniului respectiv şi întreprinderea măsurilor 

legale pentru recuperarea integrală a acestuia; 

 prezentarea în ședinţele publice ale autorităţilor deliberative a abaterilor de la 

legalitate şi regularitate consemnate de către auditorii publici externi în actele de 

audit/control încheiate, analiza cauzelor şi luarea măsurilor pentru eliminarea acestora în 

scopul reducerii frecvenţei acestor neregului în viitor, precum şi creşterea gradului de 

conformare al autorităţilor publice locale la măsurile stabilite de către Camera de Conturi a 

judeţului Cluj. 

Abaterile de la legalitate şi regularitate constatate la nivelul entităţilor publice 

verificate, în cursul anului 2014, de Camera de Conturi a judeţului Cluj vor putea fi eliminate 

sau cel puţin diminuate în viitor, numai în măsura în care managementul la nivelul fiecărei 

entităţi publice locale va asigura respectarea legalităţii şi regularităţii, eficienţa şi eficacitatea 

utilizării şi valorificării resurselor materiale, umane, financiare şi informaţionale de care 

dispun. 


