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Nr. 15209/08.12.2020

Citre,
U.A.T. Ora; M5cin

in aten(ia clomnului primar - Gheorghe ViCenU

Vi

transmitem aldturat un numdr de 2 (doua) exemplare din Raportul privind modul
de implementare a recomanddrilor transmise prin Scrisoarea cu recomandf,ri nr. 212019 nr.
15209/08.12.2020. incheiat in urma efectudrii ac{iunii Verificarea modului de implementare a
recomanddrilor transmise prin Scrisoarea nr. 212019, pe care Camera de Conturi l'ulcea a
efectuat-o in data de 08.12.2020,Ia entitatea pe care o reprezentafi.
Termenul pentru semnarea gi restituirea cdtre auditorul public extern a unui exemplar
din Raportul de fbllow-up este de 5 (cinci) zile calendaristice de la data inregistrdrii acestuia
la registratura entitatii.
Precizdm cd in cazul in care nu respectafi termenul previzut mai sus pentru semnarea
Raportului de fbllow-up acesta se consider5 "refuzat sd fie semnat" qi se procedeazd, la
valorificarea lui potrivit normelor Curlii de Conturi.
La constatdrile inscrise in prezentul Raport de follow-up pot fi fbrmulate obiecliuni
de cdtre conducf,torul entitatii gi depuse/transmise la sediul nostru din Tulcea, str. Slt.
Gavrilov Comeliu, nr. I 50. in termen de l5 zile calendaristice de la data inregistrdrii actului la
entitatea dumneavoastrd, in conformitate cu prevederile art. 35 din l-egea nr.9411992 privind
organizarea gi funclionarea Cur(ii de Conturi. republicatd. gi ale pct. 120 din Regulamentul
privind organizarea gi desfEqurarea activitdlilor specifice Curlii de Conturi, precum gi
valorificarea actelor rezultate din aceste activitAti, (aprobat prin Hotdrdrea Plenului Curlii de
Conturi nr. 155 din data de29.05.2014;i publicat in Monitorul Oficial nr.547 din 24 iulie
2014), cu modificarile Ei complet[rile ulterioare.
Dacd obiecliunile se depun/se transmit dupl expirarea acestui termen, acestea nu vor
mai fi avute in vedere la valorificarea constatdrilor.

Auditor public extern,
Comiqan
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Camera de Conturi Tulcea
N r. 259713 348 I 08.12.2020

Nr. 15209/08.12.2020

RAPORT
privind modul de implementare a
a recomanddrilor transmise prin Scrisoarea cu recomanddri nr. 212019
(Raport de follow-up)
Localitatea Tulcea, 08 decembrie 2020
Subsemnatul Comiqan Mihai, auditor public extern in cadrul Curlii de Conturi a Romdniei.
Camera de Conturi a judelului Tulcea, in temeiul Legii nr.9411992. republicat5, cu modificarile ;i
completirile ulterioare. a delegaliei nr.226 din data de 07.122020 qi a legitimaliei de serviciu nr. 3255
din data de 05.02.2019, am efectuat in data de 08.12.2020 acfiunea ,,VeriJicarea modului de
implementare fi recomanddrilor transmise prin Scrisoarea nr. 2/2019, la U.A.T. Oraq Mdcin, codul
unic de inregistrare 3839156. din localitatea Micin, str. Florilor. nr. l. jude(ul Tulcea, telefon
02401571354, fax 02401573950" adresa de mail primaria macin@yahoo.com, urmare acfiunii ,,Analizo
moclului in care realizares veniturilor proprii, la nivelul OraEului Mdcin, constituie o prioritate tn
stobilirea ;i men(ineres echilibrului bugetar" penlru perioada 2014-2018, pentru care a fost intocmit
Raportul de Audit al performanlei inregistrat sub nr.2597118.10.2019 la Camera de Conturi si sub nr.
126891 18. 1 0.201 9 la entitate.

in

perioada supusi verificdrii Ei pe parcursul acesteia, conducerea executiva a entitAtii a fbst

asiguratd de cdtre:

-

-

Gheorghe VACaRU - primar. incepAnd cu data de 14.10.2020 Ei in prezent;
Nicolae TOPOLEANU - administrator public incepdnd cu data de 18.01.2018, confbrm
Contractului de Management nr. 643118.01 .2018. cu atribufii de ordonator principal de credite:
Felicia TOADER - qef serviciu venituri buget local;
Cristina VOICU - gef birou buget" finanfe - contabilitate.

Scrisoarea cu recomanddri nr. 2112.11.2019 a fbst emisd in baza Raportului de audit al
perfbrman{ei inregistrat la entitate sub nr. 12689118.10.2019;i la Camera de Conturi J'ulcea sub nr. 2597
din 18.10.2019, incheiat in urma acfiunii de audit al performanlei cu tema .aLnalizct modului in care
realizarea venituriksr proprii, la nivelul Ora;ului Macin, consliluie o prioritate in 'stabilirca si
men{inereu echilibrului bugetar ". la entitatea UA'|C Micin.
Urmare misiunii de audit al perfbrmanlei deslEEurata in perioada 09.09.2019 - 18.10.2019. pentru
perioada 2014-ZOl8, s-au constatat anumite nereguli qi concluzii. drept pentru care Camera de Conturi
tl'rl..u a emis Scrisoureo cu recomonddri nr. 2/12.t1.2019. prin care s-au formulat un numdr de 5
recomandlri prev[zute la literele a, b. c, d ;i e.

Str. Slt. Clorneliu Gavrilov nr. 150. Mun.
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Prin adresa nr. 13565 din 30.10.2020 inregistratd la Camera de Conturi Tulcea sub nr.3003 din
30.10.2020. entitatea a adus la cunoEtinld conducerii Camerei de Conturi Tulcea stadiul implementf,rii
recomandirilor dispuse prin Scrisoarea cu recomandari nr. 2112.11.2019 (Anexa nr. 1,) .
Urmare verific6rii modului de implementare a recomandarilor dispuse prin Scrisoarea cu
recomand[ri nr.2 din 12.11.2019. literele a, b. c, d gi e" s-au constatat urmdtoarele:

I. Prezentarea pe scurt a abaterilor care au flcut obiectul resomandirilor date
prin scrisoarea cu recomandiri nr.2 din 12 noiembrie 2019
a. Cu privire la evaluarea performan{ei modului de fundamentare a veniturilor inscrise in
bugetul locat Ei analiza cauzelor care au condus la nerealizarea veniturilor proprii:
- fundamentarea veniturilor bugetului local s-a realizat cu eficacitate scdzut6, in sensul necesitalii
corelarii prevederilor bugetare cu posibilit[1ile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale. estimate a
se realiza. Din analiza modului de estimare a veniturilor proprii s-a constatat faptul cd prevederile
bugetare, iniliale qi definitive. au fost stabilite la o valoare mult n'rai ridicatd comparativ cu valoarea
incasdrilor efective.
- entitatea a publicat pe site-ul www.macin.ro bugetele de venituri qi cheltuieli aprobate fundamentarea prevederilor bugetare nu s-a realizat. intotdeauna si pe baza unor analize privind nivelul
drepturilor constatate rf,mase de incasat la f-rnele perioadei (trimestru. an) qi a cauzelor care au generat
un nivel scdzut de colectare a veniturilor proprii, in scopul stabilirii mdsurilor de eficientizare a activitatii
de colectare veniturilor proprii qi de fundamentare a prevederilor bugetare in stricti corelare cu
capacitatea de incasare a veniturilor proprii;
- nu s-au efbctuat analize asupra nivelului de colectare a veniturilor proprii din perioadele
antcrioare. aspcct care a intluenlat echilibrul bugetar prin evaluarea veniturilor peste posibilitatea de
incasare a acestora.

-

nu s-au efectuat analize in vederea identificirii factorilor care diminueazd capacitatea de

colectare a veniturilor bugetului local.

b. Cu privire la analiza performan(ei activiti(ii de administrare a veniturilor bugetare
(4eclararea, siabilirea, verificarea, inregistrarea

in eviden(e ;i

colectarea impozitelor 9i taxelor

locale, a dobinzilor, penalitl{ilor de intirziere sau a majoririlor):
- ROF-ul Ei fiqele de post nu sunt evaluate corect. mare parte a atribuliilor specifice indeplinirii
obiectivelor activitalii de colectare a impozitelor gi taxelor locale nu au fost actualiz.alelazii'
- nu a fost evaluatf, necesitatea elabordrii unei proceduri operalionale, sau includerea in fiqa
postului a unor atribulii clare. prin care sI se stabileascd modul in care sunt transmise informaliile qi
(de la
documentele intre compartimente, in scopul creqterii gradului de colectare a veniturilor proprii
registrul agricol, urbanism. contabilitate. stare civild catre Serviciul VBt- Ei invers). La nivelul
cJmpartimentelor/serviciilor cxistd un mod de colaborare qi de transmitere a unor informalii. ceea ce
un aspect pozitiv in activitatea entitatii. insa acest mod de lucru se realizeazf, ocazional. in

reprczint[
funclie de anumite probleme intervenite in activitatea curent6.
- nu a fost evaluatd necesitateaorganizdrii activitalii de inspecfie fiscald, in domeniul impozitelor
a capacitalii de colectare a veniturilor proprii.
Ei taxelor locale, ca fiind o mdsurf, de creEtere
personalul cu atribufiuni de administrare a veniturilor nu a participat la cursuri de perfec{ionare
prof-esionalI pe domenii specifice.
- managementul entitatii a stabilit prin ROF atribuliile Serviciului VBL. astfel inc6t sd se atingd
obiectivele specifice activitatii. insi nu i-a ef-ectuat evaluarea necesitAlii elaborlrii unor proceduri
opera[ionale de lucru pentru activitatea de constatare. stabilire, incasare qi urmdrire a impozitelor Ei
taxelor localel
- in perioada auditata. UAT Oraq M[cin. in vederea realizdrii obiectivelor propuse' a fost
proprii (surse de
dependent de sursele de finanlare a cdror stabilire qi colectare nu intrd in sfera atribuliilor
la bugetul de stat. surse de la alli donatori).

laZcrmisan
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- activitatea de executare silitd a creanfelor bugetare a cunoscut un trend crescitor. daca in anul
2014 valoarea crean(elor executate silit erau in valoare de741.65 mii lei. acestea au crescut in anul 2016
La2.066.87 mii lei. iar in anul 2018 au ajuns la 2.303,29 mii lei;
-urmare acliunilor de executare silit[, au fost recuperate creante bugetare in valoare de 144,3 mii
lei in anul 2014, 144.92 mii lei in anul 2015. 457.91 mii lei in anul 2016. 521,93 mii lei in anul 2017 qi
416.16 mii lei in anul 2018.
- activitatea de administrare qi colectare a veniturilor bugetare poate fi evaluatd ca avdnd un
trend ascendent. exprin-ratf, prin nivelul gradului de colectare a veniturilor proprii: in anul 2014 a fost de
50,52%. in anul 2015 a lbst de 82.98%. in anul 2016 a fbst de 84.48oh,. iar in anul 2018 a fbst de 71,04%.
c. Cu privire la evaluarea performan(ei sistemului informatic utilizat pentru administrarea
veniturilor bugetare din punct de vedere al organizirii Ei conducerii eviden(ei fiscale analitice pe
plititori qi eviden(ei contabile a crean(elor bugetului local pe structura clasifica(iei bugetare:
- este implementatd aplicalie infbrmaticd de urm6rire. impunere si incasare a impozitelor gi taxelor
locale:

- programul infbrmatic corespunde din punct de vcdere func[ional cerinfelor legate de activitatea de
colectare qi administrare a veniturilor proprii. furnizeazd informafiile privind gestionarea bazelor de date.
eviden[a fiscald analitic[ a contribuabililor, rapoartelor specifice activitatii de executare silitl, editarea
rapoartelor in formatul specific activitdtii;
- pentru asigurarea securitAlii datelor stocate in programul informatic. se asigurd limitarca
accesului la date a persoanelor neautorizate prin furnizarea de chei de acces care identifica un utilizator de
aplicalic.
- responsabilitAtile persoanelor din cadrul Serviciului VBL in utilizarea programului nu sunt
detaliate in fiqele de post;
- bazele de date se salveazf, periodic de citre furnizorul aplicaliei, insd la nivelul entitatii nu sc
regdsesc aceste salvari.

d. Cu privire la evaluarea performan(ei modului de raportare, monitorizare qi realizare a
indicatorilor privind gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele locale
(gradul de realizare a veniturilor proprii; gradul de finan{are din veniturile proprii; gradul de
autonomie decizionali; gradul de dependen(I al bugetului local fa(I de bugetul de stat q.a.):
- la nivelul entitAlii nu existd un set de indicatori care sd mdsoare din punct de vedere cantitativ Ei
calitativ perfbrmanfa activitdlilor de colectare a impozitelor qi taxelor locale, care sd permita
managenlentului entitdlii identificarea cauzelor care au determinatnerealizdrile Ei adoptarea unor decizii

corespunzitoare pentru creqterea gradului de colectare :
- analiza execuliei veniturilor bugetare in perioada 2014 - 2018 a reliefat performan{e medii.
astfel:
a) nu s-a realizal incasarea veniturilor la nivelul prevederilor bugetare definitive, gradul de realizare
a veniturilor totale au avut o evolufie variabilf,, de la 86,4502 in anul 2014. la 95,64 o% in anul 2015"
89.51% in anul 2018;
b) gradul de realizare a veniturilor proprii a avut un trend ascendent in perioada 2014 - 2016. de la
68,38% in anul 2014,\a90,60oh in anul 2015 Ei in anul 201691.08%. in anul 2017 a scdzut la8l,69oh.
iar in anul 201 8 a ajuns la 85.7 5Yo'.
c) gradul de colectare a veniturilor proprii din impozite qi taxe locale in perioada analizatd, determinat
ca raport intre incasAri realizate qi drepturile constatate de incasat. a fbst de 50.5loh in anul 2014.82.98
in anul 2015, de 84.49%o in anul 2016. de 69,43 in anul 2017 qi de 71,03o/o in anul 201 8.
- bugetul local in perioada auditata a fost dependent de sumele redistribuite comunit6lii locale de
la bugetul de stat, astfel:
/cea rnai mare parte din veniturile orasului s-a constituit din Sumele defalcate din taxa pe
valoarea adaugata (8.714 mii lei in 2014.9.319 mii lei in 201 5.9.323 mii lei in 201 6, 11.097 mii lei in
2017 si 5.900 mii lei in 201 8):
/gradul de autofinantare a fost este destul de scdzut: 12.20% in 2014, 18,15 in 2015,22.94oA
in 2016,22.23% in 2017 qi27.96%oin2018..

Aro^iEan
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e. Cu privire la evaluarea eficien{ei gi a eficacitllii mlsurilor adoptate de cltre autoritl{ile
administra(iei publice locale pentru imbunitl(irea activitS{ii de stabilire, eviden(5 qi colectare de
cltre compartimentele de specialitate a autoritifilor administrafiei publice locale a impozitelor gi
taxelor locale.
in atingerea performunlei e./icienlei ;i u eficacitiilii mdsurilor adoptale de cdtre auloritd{ile
udministra|iei publice locqle pentru imbundtd{irea activitdlii de realizare aveniturilor proprii, ar.fi utile:
-intocmirea periodic de rapoarte scrise qi prezentarea in cadrul qedinlelor Consiliului local. a
infbrmaliilor cu privire la nivelul de performanfi a activitalii de administrare a veniturilor proprii alc
bugetului local. in vederea identificarii posibilitatilor de inibunatafire a acestei activit6ti ;i asigurdrii
continuitSlii activitatii UA'l';
- el'ectuarea de mlsuri care sd of.ere posibilitatea contribuabililor de a plati impozitele Ei taxele
locale electronic prin POS (plata cu cardul).

II.

Prezentarea abaterilor care au
Scrisoarea cu recomandlri nr. 2112.11.2019.

v

flcut obiectul

recomandlrilor transmise Drin

Abateri
Abaterea a. mlsura a).
a) Constatlri:

a. Cu privire la evaluarea performan(ei modului de fundamentare a veniturilor inscrise in
bugetul local qi analiza cauzelor care au condus la nerealizarea veniturilor proprii:
- fundamentarea veniturilor bugetului local s-a realizat cu eficacitate scizutf,, in sensul necesitalii
corelirii prevederilor bugetare cu posibilitdlile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a
se realiza. Din analiza modului de estimare a veniturilor proprii s-a constatat faptul ca prevederile
bugetare. iniliale qi definitive. au fbst stabilite la o valoare mult mai ridicatd comparativ cu valoarea
incasirilor efective.
- entitatea a publicat pe site-ul www.macin.ro bugetele de venituri qi cheltuieli aprobate Iundamentarea prevederilor bugetare nu s-a realizat, intotdeauna si pe baza unor analize privind nivelul
drepturilor constatate rdmase de incasat la finele perioadei (trimestru. an) si a catzelor care au generat
un nivel scdzut de colectare a veniturilor proprii, in scopul stabilirii mdsurilor de eficientizare a activitdtii
de colectare veniturilor proprii si de fundamentare a prevederilor bugetare in stricta corelare cu
capacitatea de incasare a veniturilor proprii;
- nu s-au ef-ectuat analize asupra nivelului de colectare a veniturilor proprii din perioadele
arrterioare. aspect care a inlluenfat echilibrul bugetar prin evaluarea veniturilor peste posibilitatea de
incasare a acestora.

-

nu s-au ef-ectuat analize in vederea identificarii factorilor care diminteazd capacitatea de

colectare a veniturilor bugetului local.

atingereo performan(ei funclomentdrii veniturilor proprii. u Ji utile anulize clin parteo
monagementului entitdlii privind eJicacitatea octivitd(ii de realizare o veniturilor proprii, respectiv,
anolize referitoore la atingerea gradului de indeplinire a bugetului programat cu maximizurecr
rezultatelor ocestei fictivitd{i, tn care or trebui sd se io tn considersre:
- evolufia materiei reale impozabile pe care sd se bazeze bugetul programat:
- identific[rii factorilor care diminueaza capacitatea de colectare a veniturilor bugetului programat;
- nivelul drepturilor constatate r6mase de incasat la finele perioadei (trimestru, an);
- gradul de realizare a veniturilor proprii din ultimii doi ani. astf-el ca prevederile bugetare sa fie stabilite
la nivelul incasdrilor din anul precedent;
- realizarea de evaluari periodice a veniturilor proprii gi prezentarea lor in consiliul local.

in

b) Recomandarea de la litera a) din Scrisoarea nr.212019, pentru remedierea abaterii:

n Mihai
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Realizurea tle cdtre managementul UA'I' Ora;ul Mdc'in, a unei md:;uri care sd conducd lu
uting,ereu unui nit,el ridicat al gruclului de indeplinire a bugelului programal, prin pri.sma lutirii anual in
c'onsitlerare ;i u urntdtoarelor elemente:
- evolufiei materiei reale impozabile de la nivelul UA-f:
- identificdrii factorilor care diminueazf, capacitatea de colectare a veniturilor bugetului programat:
- nivelul drepturilor constatate rdmase de incasat la finele perioadei (trimestru, an);
- gradul de realizare a veniturilor proprii din ultimii doi ani. astfel ca prevederile bugetare sd fie
stabilite la nivelul incasirilor din anul precedent;
- realizarea de evaludri periodice a veniturilor proprii gi prezentarea lor in consiliul local.
Termenul de implementare a recomanddrilor: 3l octombrie 2020
c) Detalierea aspectelor rezultate in urma ac{iunii de verificare a modului de implementarc a
recomandlrilor date prin scrisoare, inclusiv acordarea unor prelungiri ale termenului de

implementare a acestora.
c.l) Conform celor men{ionate in Raportul de follow-up nr.25971965/03.04.2020
Ladalaverificdrilor. stadiul implementdrii recomandarii de la punctul a) se prezintd astfel:
- pentru elementul ,,evolu{ia materiei reale impozabile de la nivelul UAT" s-aincheiat Contractul
de Achizilie Publicl nr.1863/13.02.2020 privind inregistrarea sistematicd in sistemul integrat de cadastru
gi carle funciard a irnobilelor situate in sectoarele cadastrale extravilane apa(inand UA-f Macin:
- pentru elementul .,identiflcarii factorilor care diminueazd capacitatea de colectare a veniturilor
bugetului programat". entitatea nu a prezentat niciun document.
- pentru elementul ,,nivelul drepturilor constatate ramase de incasat la finele perioadei", serviciul
V.B.L. din cadrul UAT a incheiat procesul verbal de inventariere anualS a drepturilor constatate qi de
incasat la 3 I .l 2.2019, inregistrat sub nr. 805127 .01 .2020',
- pentru elementul ..prevederile br"rgetare sa fle stabilite la nivelul incas[rilor din anul precedent".
prcvederile bugetare pentru anul 2020 au fbst fEcute in funclie de gradul de realizare a veniturilor proprii
in anul precedent;
-pentru elementul ..realizarea de evaluf,ri periodice a veniturilor proprii gi prezentarea lor in
corrsiliul local". potrivit celor prezentate de entitate in adresa privind modul de implementare a
recomanddrilor date prin scrisoarea cu recomanddri (anexa nr.1), s-a men[ionat faptul cd s-a stabilit
prezentarea situaliei veniturilor proprii semestrial in Consiliul Local, dar pdna la data prezentei verificari.
entitatea nu a prezentat niciun document.
in concluzie. fafa de cele prezentate anterior. recomandirile formulate la litera a) din Scrisoarea cu
Rccomanddri nr. 2l2\l9 au fbst parlial implementate. entitatea a luat mdsuri care sd conducd la
atingerea unui nivel ridicat al gradului de indeplinire a bugetului programat. prin incheierea Contractului
dc Achizilie publica nr.l863/13.02.2020 privind inregistrarea sistematicd in sistemul integrat de cadastrr"r
qi carte funciara a imobilelor situate in sectoarele cadastrale extravilane apar[inAnd UAl- Mdcin; serviciul
V.B.L. din cadrul UAT a inchciat procesul verbal de inventariere anuald a drepturilor constatate 5i dc
incasat la 31.12.2019: prevederile bugetare pentru anul 2020 au fbst fEcute in funclie de gradul de
realizare a verriturilor proprii in anul preccdent: potrivit celor prezentate de entitate in adresa privind
rllodul de implementare a recomand[rilor date prin scrisoarea cu recomanddri (anexa nr. l ). s-a menlionat
laptul cd s-a .stabilit prezentarca situaliei veniturilor proprii scmestrial in Consiliul Local, dar pdn[ la data
prezentei verificari. entitatea nu a prezentat niciun document gi r-ru au fost identificali factorii care
diminueazd capacitatea de colectare a veniturilor bugetului programat.

MIsuri dispuse qi constatate la data prezentului control
prin adresu nr. 13563 din 30.10.2020. entitatea verificatd a transmis stadiul implementarii

c.2)

recomanddrilor la data et-ectudrii verif.ic[rilor. respectiv:
- pentru clernentul ..iderrtillcarea f-actorilor care diminueazd capacitatea de colectare a veniturilor
bLrgetului programat". entitatea a prezentat Rel'eratul nr.9885 din 12.08.2020 intocmit de Seful serviciului
V.B.L. qi care a lbst avizalde cdtre conducitorul instituliei (Anexa nr.2).
potrivit Referatului nr.9885 din 12.08.2020, s-au identificat urmatorii factori care diminuea'ti
capacitatea de colectare din cadrul UATO Mdcin, respectiv:

"4"^
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- nu au.fbst .finalizate sesizdrile pentru deschiderea procedurilor succesorale pentru persoanele decedate

lilulari de bunuri impozabile ,nu se cunosc mo;tenitorii ,motiv pentru care nu pot fi aplicate prevederile
art.23 din codul de procedura.fiscala care prevede: "(l) in cazul tn cqre obligayia.fiscald nu a.fost
tnrleplinitit de debitor, debitori devin, in condiliile legii, urmdtoarele persoane:
a) mo;tenitorul care a acceplat succesiunea debitorului, in condiliile dreptului comun;"
- pentru debitorii a cdror venituri sunt mai mici decat cuanlumul saktriului minim net pe ecorutmie,
popririle instituite pe acesle venituri nu pol ./i decontate sau sumele relinute sunt .foarte mici deourece
art.729 pcl.(3) din codul de procedura civila prevede:
"(3)Veniturile din muncd sau orice alle sume ce se pldte.sc periodic debitorului ;i .sunt destinate
tr,siguriirii mijloacelor de exislen{d ale acesluia, in cazul tn care sunt mai mici decat cuantumul salariului
minim nel pe ecorutmie, pot./i urmdrite numai qsupra pdrlii ce depd;e;tejumdlate din acest cuantum."
Pentru o parte din debitori, lipsa veniturilor cat si a altor bunuri mobile si imobile asupra cdrora
sa se poatd institui masuri de executare silita: Declan;area procedurilor prevdzute de legea privind
procedura insolventei in cazul societd{ilor comerciale ,.situalie in care de lu data la care inslanlu
holdra;le slarea de inrcltenla inceteazii oric'e activilale de executare silita demarata de qutoritotect
locala:
lmposibilitotea apliccirii de sechestre u,\upra unor mijloace de lransporl care nu mai exista.fizic
.lur proprietarii acesloru nu depun documenle doveclitoare pentru radierea din evidentele ./iscule a
uceslor mijloacelor de transport:
Incapdnd cu I6 marlie 2020 utn/brm Decretului 195/2020 data prin care s-a declan;ant starea cle
urgenta ,prelungilu prin Decretul nr.210/2020,urmala si in prezent de stareq de alerta ,nnfbrm
prevederilor OUG 29/2020 moddicata prin OUG 99/2020 prevede la art. VII "(3)Se suspendd sau nu
incepe exccutarea silitd prin infiinlurea popririi a creanlelor bugetare"
-pentru elementul ,.realizarea de evaludri periodice a veniturilor proprii Ei prezentarea lor in
consiliul local", potrivit celor prezentate de entitate in adresa privind modul de implementare a
recomanddrilor date prin scrisoarea cu recomanddri s-a dispus prezentarea situaliei veniturilor proprii in
Consiliul Local. in luna in care se supune spre aprobare nivelul impozitelor qi taxelor locale care se vor
aplica in anul urmdtor. In acest sens a fost emisa de catre primarul Oragului Mdcin Dispozilia nr.
355129.10.2020 (Anexa nr. 3).

tn concluzie, recomandarea de la punctul a) din Scrisoarea nr. 2l20lg a fost implementatl in
totalitate. respectiv au fbst luate mdsuri care s5 conducd la atingerea unui nivel ridicat al gradului de
indeplinire a bugetului programat. prin prisma ludrii anual in considerare a urm[toarelor elemente:
- evolufiei materiei reale impozablle de la nivelul UAT:
- identificdrii factorilor care diminueazd capacitatea de colectare a veniturilor bugetului programat;
- nivelul drepturilor constatate rf,mase de incasat la finele perioadei (trimestru, an);
- gradul de realizare a veniturilor proprii din ultimii doi ani. astlel ca prevederile bugetare si fle
stabilite la rrivelul incasdrilor din anul precedent;
- realizarea de evaludri periodice a veniturilor proprii qi prezentarea lor in consiliul local.
Impactul efectiv al mlsurilor luate de entitate:
Av6nd in vedere cd recomandarea dispus[ a fost implementata in totalitate, impactul efectiv
asupra activit6tii entitAlii este imbunitdfirea managementului pentru realizarea obiectivelor entiElii.
Mlsurile stabilite in plus de cltre entitate fa[I de cele dispuse prin decizie.
Nu au fost stabilite misuri in plus fa15 de cele dispuse prin decizie.
Misurile luate de conducerea entitl(ii in timpul verificlrii modului de implementare a
deciziei.
Nu au fost luate mdsuri in timpul controlului.
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Abaterea b. mlsura b).
a) Constatlri:

Cu privire Ia analua performan{ei activiti{ii de administrare a veniturilor
(declararea, stabilirea, verificarea, inregistrarea

in eviden{e qi colectarea

bugetare

impozitelor qi taxelor

locale, a dobinzilor, penalitl{ilor de intirziere sau a majorlrilor):
- ROF-ul qi fiqele de post nu sunt evaluate corect. mare parte a atribu{iilor specifice indeplinirii
obiectivelor activitalii de colectare a impozitelor qi taxelor locale nu au fost actualizatelazi
- nu a fost evaluatd necesitatea elabordrii unei proceduri operafionale. sau includerea in fiqa
postului a unor atribulii clare. prin care sa se stabileascd modul in care sunt transmise infbrmatiile gi
documentele intre compaftimente. in scopul cresterii gradului de colectare a veniturilor proprii (de la
registrul agricol, urbanism, contabilitate. stare civi16 citre Serviciul VBL qi invers). La nivelul
compartimentelor/serviciilor existd un mod de colaborare Ei de transmitere a unor informatii, ceea ce
reprezint6 un aspect pozitiv in activitatea entitAtii. insf, acest mod de lucru se realizeazd, ocazional. in
tuncIie de anumite problcme intervenite in activitatea curent6.
- nu a fost evaluati necesitatea organizarii activitatii de inspec[ie fiscala. in domeniul impozitclor
gi taxelor locale, ca fiind o m[sur5 de creqtere a capacitalii de colectare a veniturilor proprii.
- personalul cu atribuliuni de administrare a veniturilor nu a participat la cursuri de perfecfionare
profesionald pe domenii specifice.
- managementul entitalii a stabilit prin ROF atribuliile Serviciului VBL. astfel incdt sd se atinga
obiectivele specifice activitatii. insf, nu s-a efectuat evaluarea necesitalii elabordrii unor proceduri
operafionale de lucru pentru activitatea de constatare. stabilire. incasare qi urmdrire a impozitelor si
taxclor locale:
- in perioada auditata, UAT Oraq M[cin, in vederea realizdrii obiectivelor propuse, a fost
dependent de sursele de finan{are a cdror stabilire gi colectare nu intrd in sfera atribu[iilor proprii (surse de
la bugetul de stat, surse de la alli donatori).
- activitatea de executare silitl a creanfelor bugetare a cunoscut un trend crescdtor, daca in anul
2014 valoarea creantelor executate silit erau in valoare de 741.65 mii lei. acestea au crescut in anul 2016
\a2.066.87 rnii lei, iar in anul 2018 au ajuns la 2.303,29 mii lei:
-urmare acliunilor de executare silitd. au fost recuperate creante bugetare in valoare de 144.3 mii
lei in anul 2014. 144.92 mii lei in anul 2015,457,91 mii lei in anul 2016.521,93 mii lei in anul 2017 qi
416,16 mii lei in anul 201 8.
- activitatea de administrare gi colectare a veniturilor bugetare poate fi evaluatd ca avdnd un
trend ascendent. exprimatd prin nivelul gradului de colectare a veniturilor proprii: in anul 2014 a fbst de
50.52%. in anul 2015 a fost de 82.98%. in anul 2016 a fbst de 84"48%.. iar in anul 2018 a fost de 71.04%.
in otingerea performan(ei activitd(ii tte administrcrre a veniturilor bugetore proprii, ar fi utile
unalize din partea managementului entitdlii privind eJicienla administrdrii rezultfltelor sctivitd(ii de
reolizore a veniturilor proprii, care sd conducd lo ma-ximizurea activitdlii prin:
- fundamentarea structurii organizatorice qi a necesarului de personal (numdr, specializare.
pregatire profesionald, aclualizarea fiqelor de post cu atribuliile corespunzdtoare activitatii specifice.
conlorm competenfelor Ei complexitalii fiecarui post; q.a.) Eijustificarea oportunitAlii dezvoltarii structurii
existente Ei posturi noi in corelare cu obiectivele entitdlii, cu lintele de performan!f, asumate. cu
posibilitalile reale de finanfare qi cu mediul social si economic;
- crearea unui circuit de comunicare intre structuri. care si descrie fluxul intern al documentelor
de la primire/emitere p6nd la distribuire. cu detalierea exactd a termenilor gi datelor necesare.

b) Recomandarea datd la punctul b) din Scrisoarea nr.2/2019, pentru remedierea atraterii:
Realizareu de cdtre managementul UAT Ora;ul Mdcin, a unor miisuri cure sd conducd lcr
pe4fbrmanla activitiilii tle administrctre u venilurilor proprii hugeture. ;i care sd aibci in vedere si
urmdloarele:
- fundamentarea structurii organizatorice qi a necesarului de personal (numdr. specializare.
pregatire profesionald. actualizarea fiqelor de post cu atribufiile corespunzdtoare activitalii specifice.
conform competentelor qi complexitalii fiec[rui post: g.a.)..lustificarea oportunitdlii dezvoltarii structurii
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existente qi posturi noi in corelare cu obiectivele entitSlii, cu [intele de performanfd asumate. cu
posibilitalile reale de finanlare qi cu mediul social qi economic;
- crearea unui circuit de comunicare intre structurile implicate in activitatea de administrare a
veniturilor proprii. care sd descrie f'luxul intern al documentelor de la primire/emitere pdna la distribuire.
cu detalierea exactd a termenilor de predare. primire. a datelor necesare. etc..
Termenul de implementare a recomandirilor: 3l octombrie 2020
c) Detalierea aspectelor rezultate in urma ac{iunii de verificare a modului de implementare a
recomandlrilor date prin scrisoare, inclusiv acordarea unor prelungiri ale termenului de

implementare a acestora.
c.l) Conform celor men(ionate in Raportul de follow-up nr.25971965103.04.2020
[.a data verificdrii. stadiul implementirii recomanddrii de la punctul b) se prezinta astfel:
- fundamentarea structurii organizatorice si necesarul de personal s-a realizat prin aprobarea
organigramei qi a statului de funclii al aparatului de specialitate al primarului. conform H.C.L. nr.
3/30.01.2020 privind aprobarea modiflcarii ;i completirii anexei I qi a anexei nr. 2 din H.C.L. nr.
84128.11.2019 privind aprobarea organigramei qi a statului de funclii al aparatului de specialitate al
primarului qi din cadrul serviciilor publice de interes local IirI personalitate juridica al oragului Macin;
- entitatea nu a prezentat niciun document din care sI reiasd cI a lbst creat un circuit de
comunicare intre structurile implicate in activitatea de administrare a veniturilor proprii, care sd descrie
f'luxul intern al documentelor de la primire/emitere pdna la distribuire, cu detalierea exactl a termenilor de
predare, primire, a datelor necesare, etc..
In concluzie, recomandarea datd la litera b) este in curs de implementare. pdnd la data prezentei
verificari. fundamentarea structurii organizatorice si necesarul de personal s-a realizat prin aprobarea
organigramei qi a statului de funclii al aparatului de specialitate al primarului. conform H.C.l.. nr.
3/30.01.2020. dar nu a fbst prezentat niciun document din care sd reiasd cd a fbst creat un circuit de
comunicare intre structurile implicate in activitatea de administrare a veniturilor proprii, care sd descrie
lluxul intem al documentelor de la primire/emitere pAnd la distribuire, cu detalierea exactf, a termenilor de
predare. primire. a datelor necesare, etc.

MIsuri dispuse gi constatate la data prezentului control
Prin adresa nr. 13563 din 30.10.2020. entitatea veriflcata a transmis stadiul implementlrii

c.2)

recomandf,rilor la data efectuarii verificdrilor. respectiv:
- au fbst actualizate fiEele de post cu atribu{iile corespunzdtoare activitalii specifice conform
competenfei fiecdrui post, pentru toate cele 6 (Ease) persoane care activeazdla nivelul serviciului V.B.t..
(Anexa nr. 4)
- crearea unui circuit de transmitere a informa[iilor qi a documentelor intre compartimente, de la
Registrul Agricol. Urbanism, Contabilitate. Stare Civila cdtre Serviciul V.B.t-. este in curs de realizare.
In concluzie. recomandarea datl la litera b) este in implementatl par{ial. pdna la data
prezentei verificdri, fundamentarea structurii organizatorice ;i necesarul de personal s-a realizat prin
aprobarea organigramei Ei a statului de func{ii al aparatului de specialitate al primarului. conform H.C.L.
nr.3/-i0.01 .2020, dar nu a fbst prezentat niciun document din care si reiasi cI a fbst creat un circuit de
comunicare intre structurile implicate in activitatea de administrare a veniturilor proprii, care sd descrie
fluxul intern al documentelor de la primire/emitere pdna la distribuire. cu detalierea exactd a termenilor de
predare. primire. a datelor necesare. etc
Prin neimplementarea in totalitatc a recomandarilor de la litera b) din Scrisoare cu recomandlri nr.
212019 nu au fbst respectate urmdtoarele prevederi legale:
')r l-egea nr.9411992 privind organizarea qi funclionarea Curlii de Conturi. cu modificarile gi
completarile ulterioare. arl. 43 lit. c), care prevede:
"ln baza c'onstatiirilor sale, C'urteu de Conturi slubile;te:
t') fnlciturctreu neregulilor constutule in actit,iluleu./inunciar c'onlabild suu.fiscctlti conlrolatii".
r
punctul 32. literele d) din Regulamentul privind organizarea qi desldgurarea activitdlilor
spccifice Curlii de Conturi, precum qi valorificarea actelor rezultate din aceste activitali (RODAS).
aprobat prin Hotlrdrea Plenului Curlii de Conturi nr. 155 12014. unde se prevede:
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"('u privire lq uuditul public exlern e.fbcluut de Curtea clc Clonturi, conclucerea entitatii supuse
veri./ic'cit'ii are urmdtourele obI igu! ii :
d) duccrea la indeplinire a mci.surilor de remediere a de./icien{elor constatate de cdtre auditorii
publici externi in urma acliunilor de verificare ef.ectuale, precum ;i a celorlalle mdsuri pi
prcintampinaree producerii Ltnor asemenea de.ficienle in viitor. c'ondiyie a realiziirii unei bune ge.stiuni
.financiure.
Persoana cu

atribu(ii in indeplinirea recomanddrii date este domnul Gheorghe VScaru, primar al
tJ.A.'l'. Orag M5cin. care avea obligafia s[ duca la indeplinire recomandf,rile din Scrisoarea cu

reconrandf,ri nr. 212019.
Pentru clarificarea imprejurdrilor Ei cauzelor care au condus la neaducerea la indeplinire in
totalitate a recomanddrilor date prin scrisoare. in confbrmitate cu punctul 101 din Regulamentul privind
organiz.area qi desldqurarea activitAlilor specifice Curlii de Conturi. precum qi valorificarea actelor
rezultate din aceste activitdti. aprobat prin Hotirdrea plenului Cur(ii de Conturi nr. 155129.05.2014. cu
modiflcarile gi completarile ulterioare cLr adresa nr. 15210/08.12.2020 (Anexo nr.5) a fost solicitata Nota
de relatii primarului LJ.A.'t. Orag Macin.
Din rdspunsurile formulate la Nota de rela(ii solicitatl domnului Gheorghe Vf,caru (Anexo
nr.S), se aratd cd: ,.Vom lua toate mdsurile pentru implementureu in totalitute a recomanddrilor
transmise prin Scrisoarea nr. 2/2019. "

Explica{iile date nu schimba con{inutul constatdrii prezentate mai sus.

Impactul efectiv al mlsurilor luate de entitate:
Avdnd in vedere ci mf,sura dispusd nu a fbst dusa la indeplinire in totalitate, nu se pot face ref-eriri
cu privire la impactul efbctiv al misurilor luate.
Misurile stabilite in plus de cltre entitate fa{i de cele dispuse prin decizie.
Nu au fost stabilite m[suri in plus fald de cele dispuse prin decizie.
Misurile luate de conducerea entitifii in timpul verificlrii modului de implementare
^
deciziei.
Nu au lost luate mdsuri in timpul controlului.
Abaterea c. mlsura c).
a) Constatlri:

Cu privire la evaluarea performan(ei sistemului informatic utilizat pentru administrarea
veniturilor bugetare din punct de vedere al organizlrii qi conducerii eviden(ei fiscale analitice pe
plltitori qi evidenfei contabile a creanfelor bugetului local pe structura clasifica(iei bugetare:
- cste irnplementatd aplicalie infbrmatic[ de urmlrire" impunere qi incasare a impozitelor Ei taxelor
locale;
- programul infbrmatic corespunde din punct de vedere funclional cerinfelor legate de activitatea de
colectare Ei adrninistrare a veniturilor proprii, fwnizeaz.d. informaliile privind gestionarea bazelor dc date.
eviderr[a fiscala analitica a contribuabililor, rapoartelor specifice activitAtii de executare silita. editarea
rapoartelor in fbrmatul specilic activitalii:
- pentru asigurarea securit6lii datelor stocate in programul inlormatic. se asigurd limitarea
accesului la date a persoanelor neautorizate prin lurnizarea de chei de acces care identifica un utilizator de
aplica[ie.
- responsabilitatile persoanelor din cadrul Serviciului VBL in utilizarea programului nu sunt
detaliate in figele de post;
- bazele de date se salvcazi periodic de cdtre furnizorul aplicaliei. insa la nivelul entitAtii nu se

salviri.
otingereo performon(ei sistemului informatic utilizat pentru administrarea veniturilor
bugetare proprii, ar fi utile snolize din portea monogementului entitd(ii privind eficienla sistemului
informotic care sd conducd lo moximizorea utilizdrii sistemului IT prin:
-realizarea periodica a pregdtirii profesionale a personalului pe linie de utilizare a sistemului
infbrmatic delinut si in corelalie cu capacitatea reald a acestuia si actualizarea fiqelor de post cu atribuliile
corespunzdtoare utilizdrii sistemr"rlui I-l':
regf,sesc aceste
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- generarea la timp. periodic, anual gi salvarea electronicd a tuturor rapoartelor editabile
privind veniturile bugetare proprii qi stabilirea atributiilor qi responsabilitdlilor, in acest sens prin figa
postului.

b) Recomandarea dati la litera c) din Scrisoarea nr.2/2019 pentru remedierea abaterii:
Realizarea cle cdlre managementul UAT Orasul Macin, u Ltnor mdsuri cure sri contlucd lu
maximizarea utilizdrii sislemului IT ;i care sd aibd in vedere si urmdtoarele:
- pregdtirea profesionalS a personalului in corelalie cu capacitatea sistemului infbrmatic.
actualizarea fiqelor de post cu atribu{iile corespunzdtoare sistemului IT;
- generarea la timp. periodic. anual Ei salvarea electronici a tuturor rapoartelor editabile privind
venituri le bugetare proprii,.
Termenul de implementare a recomandlrilor: 3l octombrie 2020

c) Detalierea aspectelor rezultate in urma ac(iunii de verificare a modului de implementare a
recomandlrilor date prin scrisoare, inclusiv acordarea unor prelungiri ale termenului de
implementare a acestora.

c.l) Conform celor men(ionate in Raportul de follow-up

nr.25971965103.04.2020
La data controlului, stadiul implement[rii recomandarii de la punctul c) se prezint6 astfel:
Potrivit celor prezentate de entitate in adresa privind modul de implementare a recomandf,rilor date
prin scrisoarea cu recomanddri, entitatea menlioneazd cd:
- in prima rectificare bugetard ce va avea loc, se vor avea in vedere prevederi bugetare pentru
pregatirea profbsionald a personalului. iar
- salvarea electronicd a tuturor rapoartelor editabile privind veniturile bugetare proprii, se face zilnic
in cadrr.rl Serviciului V.B.l..
Se face precizarea ca. pdna la data prezentei veriflcari nu au fbst prezentate alte documente de cdtre
entitate. din care sd reiasd cele mentionate in anexa nr. l.
in concluzie. recomandarea datl la litera c) este in curs de implementare. pAna la data
prezentei verificlri. potrivit celor prezentate de entitate in adresa privind modul de implementare a
recomandirilor date prin scrisoarea cu recomanddri. entitatea menlioneazd cd, in prima rectificare
bugetara ce va avea loc. se vor avea in vedere prevederi bugetare pentru pregitirea profesionala a
personalului, iar salvarea electronicd a tuturor rapoartelor editabile privind veniturile bugetare proprii. se
tace zilnic in cadrul Serviciului V.B.t-.. dar nu au fost prezentate alte documente din care si reiasd cele
menfionate.

c.2) MIsuri dispuse gi constatate la data prezentului control
La data verificdrii. stadiul implementdrii recomandarii de la punctul c) se prezinta astf'el
- salvarea electronicf, a tuturor rapoartelor editabile privind veniturile bugetare proprii se face
zilnic in cadrul Serviciului V.B.l-.. salvare electronicd sub forma de arhiva "zip" in acest sens. entitatea a
anexat situalia salvirilor pe perioada octombrie 2019 - octombrie 2020 (Anexa nr. 6).

in concluzie, recomandarea de la punctul c) din

Scrisoarea nr. 2l20lg a fost implementatl
parfial. respectiv entitatea nu a procedat la actualizarea figelor de post cu atribuliile corespunzdtoare
sistemului IT utilizat qi nu au fbst prezentate documente din care sd reiasd a au avut loc sesiuni de
pregatire prof'esionalS a personalului in corelalie cu capacitatea sistemului infbrmatic utilizat in cadrul
cntitatii

Impactul efectiv al mlsurilor luate de entitate:
AvAnd in vedere cd recomandarea dispusa a fbst dusd la implementata in totalitate. impactul
efectiv asupra activitAtii entitatii este imbunat[(irea managementului pentru realizarea obiectivelor
entiratii.

Misurile stabilite in plus de cltre entitate fa(d de cele dispuse prin decizie.
Nu au lbst stabilite mdsuri in plus fa{a de cele dispuse prin decizie.
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Mlsurile luate de conducerea entitifii in timpul
deciziei.
Nu au fost luate misuri in timpul controlului.

verificlrii modului de implementare a

Abaterea d. mlsura d).
a) Constatlri:

Cu privire la evaluarea performan(ei modului de raportare, monitorizare qi realizare a
indicatorilor privind gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele locale
(gradul de realizare a veniturilor proprii; gradul de finan{are din veniturile proprii; gradul de
autonomie decizional5; gradul de dependen{d al bugetului local fa{i de bugetul de stat q.a.):
- [a nivelul entitAtii nu existd un set de indicatori care si mdsoare din punct de vedere cantitativ gi
calitativ performan[a activitl1ilor de colectare a impozitelor Ei taxelor locale, care sd permita
managementului entitdlii identificarea cauzelor care au determinat nerealizdrile qi adoptarea unor decizii
corespunzdtoare pentru creqterea gradului de colectare

-

analiza execuliei veniturilor bugetare

:

in perioada 2014

-

2018 a reliefat performanle mcdii.

astf-el:

c) nu s-a realizat incasarea veniturilor la nivelul prevederilor bugetare deflnitive, gradul de realizare
a veniturilor totale au avut o evolulie variabila. de la 86,45%o in anul 2014. la 95,64 oZ in anul 2015.
89.51% in anul 2018:
d) gradul de realizare a veniturilor proprii a avut un trend ascendent in perioada 2014 - 2016, de la
68.38% in anul 2014.\a90.600/o in anul 2015 Si ?n anul 201691.08%. in anul 2017 a sclzut \a81.690/,.
iar in anul 2018 a a.iuns la 85,75oh:
c) gradul de colectare a veniturilor proprii din impozite qi taxe locale in perioada analizatd, determinat
ca raport intre incasdri realizate;i drepturile constatate de incasat. a fbst de 50,51o/o in anul 2014. 82.98
in anul 2015, de84.49oh in anul 2016, de 69,43 in anul 2017 qi de71,03o/o in anul 2018.
- bugetul local in perioada auditatl a lbst dependent de sumele redistribuite comunitf,lii locale de
la bugetul de stat. astfbl:

/cea mai mare parte din veniturile oragului s-a constituit din Sumele def-alcate din taxa pe
valoarea adaugata (8.714 mii lei in 2014.9.319 mii lei in 2015.9.323 mii lei in 2016.11.097 mii lei in
20 I 7 qi 5.900

/

mii lei in 201 8);
gradul de autofinanfare a fost este destul de scdzut: 12,20oh in 2014, 18,15 in 2015,22,940.

in 2016, 22,23% in 2017 si27 "96 Yoin2018;
in otingerea pedorman(ei moclului de raportare, monitorizore ;i reolizore a unor indicatori
privind gradul de realizare o veniturilor proprii progromote prin bugetul local, or li util ca
monagementul entitdlii sd procedeze lo:
- fundamentarea, elaborarea" irnplementarea unui sistem de indicatori de performan![
cuantificabili, pentru activitatea de realizare a veniturilor bugetare proprii, de exemplu: gradul de realizare
a veniturilor proprii; gradul de finanfare din veniturile proprii; gradul de autonomie decizional[; gradul de
dependen![ al bugetului local fala de bugetul de stat, gradul de incasare a drepturilor constatate -venituri
proprii curente. etc.
- analizarea eflcientd periodic. trimestrial si anual, a gradului de realizare a indicatorilor cu
idcntiflcarea cauzelor reale de nerealizare gi eliminarea acelor cauze care conduc la un sistem ineficicnt
de realizare a veniturilor proprii;
b) Recomandarea datd la litera d) din Scrisoarea nr.2/2019, pentru remedierea abaterii:
Realizarea de cdlre managgmentul LIAT Ora;ul Mdc'in, a unor mdsuri core sd conduc'd lct
pefiirmanlct modului de raporlare, monilorizare ;i realizare a venilurilor proprii programate prin
bugetul locul, si cara sd aibd in vedere ;i urmiikrurele:
- fundamentarea. elaborarea. implementarea unui sistem de indicatori de performan{l cuantificabili,
pentru activitatea de realizare a veniturilor bugetare proprii. de exemplu'. gradul de realizare a veniturilor
pntprii: gratlul tle .finunlctre din venilurile proprii: gradul de uutonomie clecizionald; gradul de
dependenld al bugetului local .faya de bugetul de stat, gradul de tncasare u dreplurilor constatate veniluri proprii curente, elc.

AromiEan

Mihai

l)agina

ll

din

16

-

analizarea eficienta periodic, trimestrial qi anual, a gradului de realizare a indicatorilor cu
identificarea cauzelor reale de nerealizare gi eliminarea acelor cavze care conduc la un sistem ineficient
de realizare a veniturilor proprii.
'l'ermenul de implementare a recomanddrilor: 31 octombrie 2020

c) Detalierea aspectelor rezultate in urma ac{iunii de verificare a modului de implementare a

recomandlrilor date prin scrisoare, inclusiv acordarea unor prelungiri ale termenului

de

implementare a acestora.
c.l) Conform celor men{ionate in Raportul de follow-up nr.25971965103.04.2020
La data verif'rcirii, stadiul implementhrii recomandarii de la punctul d) se prezintd astfel:
Potrivit celor prezentate de entitate in adresa privind modul de implementare a recomanddrilor date
prin scrisoarea cu recomandiri, entitatea menlioneazd c6:
- cu privire la evaluarea performantei modului de raportare. monitoriz.are qi realizare a indicatorilor
privind gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele locale. periodic vor fi
identificate cauzele reale de nerealizare a veniturilor Ei vor 1i dispuse m5suri de eliminare a factorilor
care conduc la neincasarea veniturilor. in acest sens. serviciul V.B.L. va colabora cu celelalte structuri ale
LIAT OraEului Macin in vederea identifrcarii prezumtivilor moEtenitori ai persoanelor decedate proprietari de imobile cladiri ;i teren. bunuri generatoare de venituri bugetare;
- s-a dispus intensificarea gradualI a acfiunilor de executare silita, acliuni prevdzute de codul de
procedur[ fiscal5 qi codul civil;
- pe mdsura posibilitafilor bugetare. se va incerca ocuparea posturilor vacante existente conform
statului de funclii la nivelul Serviciului V.ts.L.
In concluzie, recomandarea dat[ la litera d) este in curs de implementare. pdnd la data prezentei
verif-rciri. potrivit celor prezentate de entitate irr adresa privind modul de implementare a recomandarilor
date prin scrisoarea cu recomanddri. se menlioneazd c5" periodic vor 1l identiflcate cauzele reale de
nerealizare a veniturilor qi vor fi dispuse mdsuri de eliminare a factorilor care conduc la neincasarea
veniturilor; serviciul V.B.L. va colabora cu celelalte structuri ale UAT Oraqului Mdcin in vederea
identificlrii prezumtivilor moEtenitori ai persoanelor decedate -proprietari de imobile cladiri ;i teren,
bunuri generatoare de venituri bugetare; s-a dispus intensificarea gradualS a ac{iunilor de executare silitS.
ac1iuni previzute de codul de procedura fiscal[ Ei codul civil; pe mf,sura posibilitalilor bugetare. se va
incerca ocuparea posturilor vacante existente conform statului de funclii la nivelul Serviciului V.B.L., dar
pAna la data prezentei verif-rcari, nu au fost prezentate documente din care sd reiasd cele men[ionate.
c.2) Misuri dispuse;i constatate la data prezentului control
La data verificarii. stadiul implementlrii recomand[rii de la punctul d) se prezint6 astfel conform
in adresa nr. 13563/30.10.2020, respectiv:
menlionate
celor
"Cu privire la evaluarea performantei modului de raporlare, monilorizure ;i realizare ct
intlicatorilor privind grudul de realizare a veniturilor proprii progruntate prin bugetcle locale, perioclic'
wtr .fi itlenti/icate c'uuzele reale tle nereulizure a veniturilor ;i vor .fi dispuse mdsuri de eliminctre a
luctorilor care conrhrc lu netncosarea veniturilor. i, c,cest.sens,.serviciul V.B.L. a tntocmit re.ferutul
nr.9885/t2.08.2020 prin care identi/ica principalele cauze reale care conduc la neincasarea veniturilor.
Pe viitor, pe mdsurd psibilitayilor bugetare se va incerca ocuparea posturilor vacante existente
utnform statului de.funclii la nivelul Serviciului V.B.L."
Din analiza documentelor justificative anexate la adresa nr. 13563/30.10.2020. s-a constatat cd
entitatea nu a intreprins nicio acliune in sensul implementarii recomanddrilor trimise prin Scrisoarea nr.
212019. respectiv nu a elaborat Ei nu a implementat un sistem de indicatori de performanla cuantificabili
in activitatea de realizare a veniturilor bugetare proprii.
in concluzie, recomandarea datl la litera d) este implementatl par{ial, deoarece p6ni la
momentul verificdrii entitatea a procedat doar la elaborarea Referatului nr.9885/12.08.2020 prin care se
identifrca principalele cavze reale care conduc la neincasarea veniturilor proprii ale entitalii.
Prin neimplementarea in totalitate a recomanddrilor date la litera d) din Scrisoare cu recomand[ri
nr 212019 nu au lbst respectate urmdtoarele prevederi legale:
/
Legea nr. 9411992 privind organizarea qi functionarea Curlii de Conturi, cu modificdrile
qi complet[rile ulterioare, art. 43 lit. c), care prevede:
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"in baza constatdrilor l;ale, Curtea de Conturi stabile;te;
c) inldturarea neregulilor conslatate in activitateafinanciar

- conrabild sau./iscald

controlatd".

specifice Curlii de Conturi, precum gi valorificarea actelor rezultate din aceste activitdti (RODAS),
aprobat prin HotdrArea Plenului Curlii de Conturi nr. 155 12014. cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare. unde se prevede:
"Cu privire la auditul public exlern efectuat de Clurtea de ()onturi, conducerea entitd{ii supuse
veri/iciirii are urmdtoareIe obIi54atii:
d) ducerea la indeplinire a mdsurilor de remediere a deficien{elor constatate de cdtre auditorii
publici externi in urma acliunilor de veri/icare e.fectuate, precum ;i a celorlalte mdsuri .pi
preintdmpinarea producerii unor asemeneu deficien{e in viitor, condi1ie a realizdrii unei bune gestiuni
/inanciure.
Persoana cu atribu(ii in indeplinirea recomanddrii date este domnul Gheorghe Vdcaru. primar al
tJ.A.'l'. Orag Micin. care avea obligalia sa duca la indeplinire recomanddrile din Scrisoarea cu
recomand[ri nr. 212019.
Pentru clarificarea imprejurdrilor qi cauzelor care au condus la neaducerea la indeplinire in
totalitate a recomandf,rilor date prin scrisoare, in conformitate cu punctul l0l din Regulamentul privind
organizarea gi desfEEurarea activitlfilor specifice Curlii de Conturi. precum qi valorificarea actelor
rezultate din aceste activitati, aprobat prin HotdrArea plenului Curlii de Conturi nr. 155129.05.2014, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare cu adresa nr.4492103.04.2020 (Anext nr.S) a fost solicitatlNota
de relalii primarului LJ.A.'f. OraE Macin.
Din rlspunsurile formulate la Nota de rela{ii solicitati domnului Gheorghe V6caru (Anexo
nr.S), se aratd cd; ,,Vom lua toate mdsurile pentru implemenlarea in totalitate a recomanddriktr
lrcrnsmise prin Scrisoqrea nr. 2/2019."
Explicafiile date nu schimba con{inutul constatarii prezentate mai sus.

Impactul efectiv al mlsurilor luate de entitate:
Avdnd in vedere cd mdsura dispusa nu a fost dusa la indeplinire in totalitate. nu se pot face referiri
cu privire la impactul efectiv al mdsurilor luate.
Misurile stabilite in plus de citre entitate fa{i de cele dispuse prin decizie.
Nu au fost stabilite mf,suri in plus fala de cele dispuse prin decizie.

Misurile luate de conducerea entitl(ii in timpul
deciziei.
Nu au lbst luate mdsuri in timpul controlului.

verificirii modului de implementare

^

Abaterea e. misura e).
a) Constatlri:
Cu privire la evaluarea eficien(ei qi a eficacit5lii misurilor adoptate de citre autoritlfile
administra{iei publice locale pentru imbunitS(irea activitn(ii de stabilire, evidenfl qi colectare de
citre compartimentele de specialitate a autoritl(ilor administra(iei publice locale a impozitelor qi
taxelor locale.
in atingerea performanlei eJicien(ei ;i a eficacitdlii mdsurilor ocloptate de cdtre outoritittile
odministru(iei publice locsle pentru imbundtd(irea rctivitirlii de realizare a veniturilor proprii, ar Ji
utile:
-intocmirea periodic de rapoarte scrise si prezentarea in cadrul qedinlelor Consiliului local. a
infbrmafiilor cu privire la nivelul de performanlE a activitalii de administrare a veniturilor proprii ale
bugetului local, in vederea identificarii posibilitalilor de imbunatilire a acestei activitali ;i asigurarii
continuit[1ii activitatii UAT;
- efectuarea de mlsuri care si ofere posibilitatea contribuabililor dc a plati impozitele qi taxclc
locale electronic prin POS (plata cu cardul).

a
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b) Recomandlri date la litera e) din Scrisoarea nr.212019, pentru remedierea abaterii:
Realizarea de cdtre muna€{ementul UAT Ora;ul Mdcin, u unor miisuri care sd conducd la
per/brmun{tt e./icienlei ;i a e/ic'crcilatii miisurilor adoptate tle cdtre autorita{ile atlministraliei public.e
locale penlru tmbunatdlirea activilalii de realizare a veniturilor proprii, ;i care sa aiba in vecJere si
urmdl ortrele:
- intocmirea unor rapoarte scrise Ei prezentarea in cadrul qedinlelor Consiliului local, a informaliilor
cu privire la nivelul de performan\da activitAtii de administrare a veniturilor proprii ale bugetului local"
in vederea identificarii posibilita!ilor de imbun[tdfire a acestei activitali qi asigurarii continuitdlii
activitatii tJAT;
- ef'cctuarea de mdsuri care sa of.ere posibilitatea contribuabililor de a pldti impozitele qi taxele
locale electronic prin POS (plata cu cardul).
Termen prelungit de implementare a recomanddrilor: 31 octombrie 2020
c) Detalierea aspectelor rezultate in urma ac(iunii de verificare a modului de implementare a
recomandirilor date prin scrisoare, inclusiv acordarea unor prelungiri ale termenului de

implementare a acestora.
c.l) Conform celor men(ionate in Raportul de follow-up nr.2597/965103.04.2020
La data veriflc[rilor. stadiul implementdrii recomandarii de la punctul e) se prezinta astfel:
Potrivit celor prezentate de entitate in adresa privind modul de implementare a recomanddrilor date
prin scrisoarea cu recomanddri, entitatea menlioneazl c6:
- anual, la momentul supunerii spre aprobare Consiliului Local a nivelului impozitelor gi taxelor
locale, se va prezenta in cadrul Eedinfei Consiliului Local raport cu privire a activitAlii de administrare a
veniturilor proprii ale bugetului local. in vederea identificdrii posibilitafilor de imbun6tdfire a acesrei
activitati, dar pdn[ la data prezentei verificiri, entitatea nu a prezentat nicio dispozilie/hot6r6re din care s6
reiasi cele precizate de aceasta.
- Prin contractul nr.15355/30.12.2019 incheiat intre Primf,ria Macin qi Banca Transilvania S.A.sucursala Tulcea. s-a facilitat acceptarea cardurilor la plata impozitelor qi taxelor locale prin terminale
POS instalate la ghi;eele proprii ale UATO Mdcin.
In concluzie. reconlandarea data la litera e) este in curs de implementare, pdn6 la data prezentei
verificdri. entitatea a preciz.at c5. va prezenta in cadrul qedinfei Consiliului Local raport cu privire a
activitalii de administrare a veniturilor proprii ale bugetului local. in vederea identifrcarii posibilitalilor de
imbundtafire a acestei activit5ti. dar pdni la data prezentei veriflcari. entitatea nu a prezentat nicio
dispozilie/hot[rdre din care si reiasd celc precizate de aceasta; a fost incheiat contractual
nr.15355/30.12.2019 intre Primdria Macin qi Banca Transilvania S.A.- sucursala fulcea prin care s-a
tacilitat acceptarea cardurilor la plata impozitelor gi taxelor locale prin terminale POS instalate la ghigeele
proprii ale TJATO Mdcin.
c.2) MIsuri dispuse qi constatate la data prezentului control

in concluzie, recomandarea de la punctul a) din Scrisoarea nr. 2l20lg a fost implementatl in
totalitate, respectiv entitatea a luat mdsuri care sd conducd la performanla eficien[ei qi a eficacitalii
mdsurilor adoptate de cf,tre autoritatile administraliei publice locale pentru imbundtSlirea activitilii de
realizare a veniturilor proprii. ;i care sa aiba in vedere gi urmdtoarele:
- intocmirea unor rapoarte scrise qi prezentarea in cadrul qedinfelor Consiliului local. a informafiilor

cu privire la nivelul de performanti a activitatii de administrare a veniturilor proprii ale bugetului local,
in vederea identificlrii posibilita(ilor de imbunatdfire a acestei activitali gi asigurdrii continuitdlii

activitatii UAT;

- efectuarea de misuri care sd ofere posibilitatea contribuabililor de a pl6ti impozitele gi taxele
locale electronic prin POS (plata cu cardul).
Impactul efectiv al mlsurilor luate de entitate:
Avdnd in vedere c[ recomandarea dispusd a fost implementatd in totalitate. impactul efbctiv
asupra activitatii entitAtii este imbundtalirea managementului pentru realiz,area obiectivelor entitAtii.
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Misurile stabilite in plus de citre entitate fa(I de cele dispuse prin decizie.
Nu au fost stabilite misuri in plus fap de cele dispuse prin decizie.
Mlsurile luate de conducerea entitl{ii in timpul verificirii modului de implementare a
deciziei.
Nu au fost luate mdsuri in timpul controlului.
3. Sinteza aspectelor rezultate in urma acfiunii de verificare a modului de
implementare a recomandirilor date prin Scrisoarea nr,2l20l9

il

Recomanddri care
a. Cu privire la evaluarea performanfei modului de fundamentare a veniturilor inscrise in
bugetul local Ei analiza cauzelor care au condus la nerealizarea veniturilor proprii:
Realizarea de ccilre munogementul UAT Orasul Mut'in, u unai mci.suri c.are sd c.ontlucd lct
ulingerea unui nivel ridicut al gradului de intleplinire u bugetului progruntat, prin prismu luarii ctrutal in
considerare ;i a urmdloarelor elemente;
- evolu[iei materiei reale impozabile de la nivelul UAT';
- identificdrii factorilor care diminueazd capacitatea de colectare a veniturilor bugetului programat:
- nivelul drepturilor constatate rdmase de incasat la finele perioadei (trimestru. an);
- gradul de realizarc a veniturilor proprii din ultimii doi ani. astf-el ca prevederile bugetare sa fle
stabilite la nivelul incasdrilor din anul precedent;
- realizarca de evaluiri periodice a veniturilor proprii gi prezentarea lor in consiliul local.
e. Cu privire la evaluarea eficienfei qi a eficacitlfii misurilor adoptate de cltre autoritl(ile
administrafiei publice locale pentru imbunlt5(irea activitn(ii de stabilire, eviden{i ;i colectare de
citre compartimentele de specialitate a autoriti{ilor administra(iei publice locale a impozitelor gi
taxelor locale.
Realizareu de ctilre managementul UAT Orasul Mdcin, u t,tnor mcisuri c:are sd concJucd lu
pcr.fbrmanla e.fic'ientei ..si a e.fic'ac'itdtii miisurilor atloptate de cdtre autoritiitile uclministraliei public.e
locale pentru imbundtalirea aclivitatii de realizare a veniturilor pntprii, ;i c,are sa uiba in vetlcre .yi
urmdtoarele:
-intocmirea unor rapoarte scrise qi prezentarea in cadrul gedin{elor Consiliului local" a
informafiilor cu privire la nivelul de perfbrmanfE a activitdlii de administrare a veniturilor proprii ale
bugetului local. in vederea identif-rcarii posibilit5lilor de imbunata[ire a acestei activitlti gi asigurdrii
continuitSli i acrivitati i UAT:
- ef'ectuarea de mdsuri care sa of-ere posibilitatea contribuabililor de a plati impozitele si taxele
locale electronic prin POS (ptata cu cardul).

b) Recomanddri care au fost implementate partial (sunt in curs de implementarel
b. Cu privire la analiza performanfei activitlfii de administrare a veniturilor bugetare
(declararea, stabilirea, verificarea, inregistrarea in eviden(e Ei colectarea impozitelor qi taxelor
locale, a dobinzilor, penalitdfilor de intirziere sau a majorlrilor):
Realizareu de cdlrc managementul UAT Orasul Mdcin, u Ltnor mii.suri c'are sd utnduc.d lu
per.formunla aclivitalii de administrure u venilurilor proprii bugeture, ..si cure :;d aibd in t,etlere .si
urmdtoarele:
- fundamentarea structurii organizatorice Ei a necesarului de personal (numar. specializare.
pregatire profesionald,. actualizarea fiEelor de post cu atribufiile corespunzdtoare activitAtii specifice.
conform competentelor Ei complexitatii ficcirui post; s.a.), justificarea oportunita(ii dezvoltdrii structurii
cxistente si posturi noi in corelare cu obiectivele entitalii. cu [intele de performanff, asumate. cu
posibilitalile reale de finanlare gi cu mediul social $i cconomic;
- crearea unui circuit de comunicare intre structurile implicate in activitatea de administrare a
veniturilor proprii, care sd descrie fluxul intern al documentelor de la primire/emitere pAna la distribuire.
cu detalierea exactf, a termenilor de predare, primire. a datelor necesare. etc..
c. Cu privire la evaluarea performanfei sistemului informatic utilizat pentru administrarea
veniturilor bugetare din punct de vedere al organizlrii qi conducerii eviden{ei fiscale analitice pe
plltitori si eviden{ei contabile a crean(elor bugetului local pe structura clasifica(iei bugetare:
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Realizareq de cdtre managementul UAT Orasul Mdt'in, ct unor mci.suri c'ure sci conducci lcr
aibii in vedere si urmiiloarele:
- pregdtirea prol'esionala a personalului in corela{ie cu capacitatea sistemului infbnnatic.
actualizarea fiqelor de post cu atribuliile corespunzdtoare sistemului Il';
- generarea la tintp, periodic. anual qi salvarea electronicd a tuturor rapoartelor editabile privind
veniturile bugetare propri i.
d. Cu privire la evaluarea performan{ei modului de raportare, monitorizare ;i realizare a
indicatorilor privind gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele locale
muximizareo utilizariisislentului IT si c'ure sci

(gradul de realizare a veniturilor proprii; gradul de finanfare din veniturile proprii; gradul cle
autonomie decizionali; gradul de dependen{i al bugetului local fa(i de bugetul de stat;.a.)
Realizcu'ea tle ciitre managementul UAT Orusul Mac'in, a unor mdsuri care .sd conclucci lu
per/itrmun{a modultti de ruporlare. monilorizare si realizare a veniturilor proprii programate prin
bugetul local, si cura sd uibii in yedere ;i urmcitoarele:
- fundamentarea. elaborarea. implementarea unui sistem de indicatori de performan[d
cuarrtificabifi. pentru activitatea de realizare a veniturilor bugetare proprii. de exemplu: grutlul cla
reulizarc a veniturilor proprii; grudul de /inan!ure clin tteniturilc pntprii; gruclul tle at,rtonomic
decizionulii; S4radul de dependen{u al bugetului locul ./ittci cle bugclul de .stcrt, grutlul tle tnc.u.sare
drepturilor constalule -venituri proprii curente, etc.
- analizarea eficientd periodic. trimestrial ;i anual. a gradului de realizare a indicatorilor cu
u

identificarea cauzelor reale de nerealizare si eliminarea acelor cauze care conduc la un sistem ineflcient
de realizare a veniturilor proprii.

c)

Mdsuri nejndeplinite (neimplementote).

Prezentul raport de veriflcare a modului de implementare a recomandarilor date prin scrisoare.
care con[ine impreund cu anexele un numdr de ____ pagini, a fbst intocmit in 3 (trei) exemplare qi a
fost inregistrat sub nr. 15209 din 08.12.2020 la entitatea verificatd Ei la nr. 120 din data de 08.12.2020
in registrul unic de control. Din acestea un exemplar se lasd entit[1ii, iar doud exemplare se vor restitui
auditorului public extern in termen de pdni la 5 zile calendaristice de la data inregistrarii acestora la
entitatea veriflcatd sau de la data confirmdrii lor de primire.
Prin semnarea raportului de follow-up se recunoaEte restituirea tuturor actelor gi documentelor
puse la dispozilie auditorului public extern.
Impotriva prezentului raport de verificare a modului de implementare a mdsurilor dispuse prin
decizie pot fi formulate obiec{ii de cdtre conducitorul entitAtii in termen de l5 zile calendaristice de la
data inregistrf,rii actului la entitatea verificatd sau de la data confirmdrii de primire a acestuia.

Auditor Public Extern
Comisan Mihai

Z

-..--?

U.A.-l'.O. Micin
PRIMAR

4)a.3;
Comigan Mihai

w

CURTM DE
CONTURI A

ROMANIEI

CAN,II,,RA DE CON'I'URI

TULCEA

Nr. 15210/08.12.2020

\/

CItre UAT Oraq MIcin
in atenlia domnului Gheorghe VACARU
Ca urmare a intAlnirii auditorului public extern cu conducerea UATO Micin, organizatdin data
de
08.12.2020 la sediul Camerei de Conturi 'l'ulcea, intAlnire in cadrul clreia v-au fost udur. la cunoqtinfa
deficienlele constatate urmare a efbctudrii misiunii de verificare a modului de implementare o
recomtnddrilor transmise prin Scrisoarea nr. 2/2019, vi inaintdm Nota de relalii in care vf, rugdm a v[
exprima punctul de vedere cu privire la motivelelcauzele neaducerii la indeplinire a mdsurilor dispuse.
In temeiul prevederilor pct.l02 din Regulamentul privind organizarea gi desf;quru..u u.iiritalilo.
specifice Curlii de Conturi. precum Ei valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, va rugdm ca
raspunsurile la intrebdrile formulate de cltre auditorul public extern. sa fie puse la dispozilia acestuia
pdna la data de 08.12.2020, ora 12:00.

Va mullumim pentru colaborare.

\,
Auditor Public Extern,
Comisan Mihai

CURTEA DE

CONTURI A
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Nr . 15210 din 08.12.2020

NOTA DE RELATII

\,

Macin. in
Solicitatd domnului Gheorghe VACARU. avAnd calitatea de primar al UATO
qi funclionarea Curlii
temeiul prevederilor art. 5 alin.(2) Jin L.g"u nr.9411992 privind organizarea
de Conturi, republicata, cu modific[rile 5i completarile ulterioare.
qi
Aspeciele in legaturi cu care vi se solicita relafii, se referd la clarificarea imprejur[rilor
212019.
nr.
la neimplementarea recomanddrilor transmise prin Scrisoarea
care au
cauzelor
--.1. -intrebare:
"ondui
Va rugdm sa explicali cauzele gi imprejurdrile pentru recomandf,rile b. c $i d nu
a fost implementate in totalitate. respectiv:
bugetare
n. Cu privire la analiza performantei activiti{ii de administrare a veniturilor
qi
impozitelor
gi
colectarea
(declarareu, ,tubili.ea, verifi&rea, inregistrarea in eviden(e
iaxelor locale, a dobflnzilor, penaliti(ilor de intflrziere sau a majorlrilor):
sd conducd la
Realizarea tle cdtre managementut UAT Ora;ul Mdcin, a unor mdsuri care
aibd in vedere ;i
per./irmanlcr ttctivitdlii de culministrure a tteniturilor proprii hugetare, ;i care sa
urmdtoarele:
- fundamentarea structurii organizatorice ;i a necesarului de personal (numir. specializare'
activitatii
pregatire prof-esionala. actualizarea fiEelor de post cu atribu!iile corespunzdtoare
opoftunitatii
specifice. confbrm competenlelor Ei complexit[1ii fiecarui post: 9'a'), iustificarea
entit[1ii. cu ]intele de
dezvoltarii structurii existente gi posturi noi in corelare cu obiectivele
perlbrmanfi asumate, cu posibilitalile reale de finanlare 9i cu mediul social Ei economic;
de administrare
- crearea unui circuit de comunicare intre structurile implicate in activitatea
pdnd la
prin-rire/emitere
la
de
a ve.iturilor proprii. care sd descric fluxul intern al documentelor
datelor necesare' etc"
distribuire, cu detalierea exactd a termenilor de predare, primire, a
pentru
c. Cu privire la evaluarea performan{ei sistemului informatic utilizateviden(ei
qi conducerii
administrarea veniturilor bugetare din punct de vederc al organizdrii
local pe structura
bugetului
fiscale analitice pe plititori .Ji eviden{ei contabile a crean(elor

clasificafiei bugetare:
(t
mdsuri care sd conducd la
Realizarea cle cdtre ntanagementul (lAT Oru,yul Macin. unor
si urmdtoctrele"
murintizareu tttilizdrii sistemultti IT si care sci aiha in vedere
- pregatirea prof-esionali a personalului in corelalie cu capacitatea sistemului infbrmatic'
IT;
actualizaiea figelor de post cu atribuliile corespunzdloare sistemului
a
- generarea la timp. periodic. anual ;i salvarea electronicd tuturor rapoartelor editabile
privind veniturile bugetare proprii.
qi
d. Cu priviie la evaluarea performan{ei modului de raportare, monitorizare
proprii programate prin
realizare a indicatorilor privind gradul de realizare a veniturilor
gradul de finan{are din veniturile
bugetele locale (gradul de realizare a veniturilor proprii;

Pagina 1 din 2

proprii; gradul de autonomie decizional5; gradul de dependen{I al bugetului local fafi

de

bugetul de stat q.a.)
Realizarea de cdtre managementul UAT Orct;ul Mdcin, a unor mdsuri care sd conducd la
per.fbrmanlu modului de raporlare, monitorizare ;i reulizare a venirurilor proprii programate prin
bugetul local, ;i c'ure sii aibd fn vedere ;i urmdtoarele;
- fundamentarea, elaborarea. implementarea unui sistem de indicatori de performanta
cuantificabili. pentru activitatea de realizare a veniturilor bugetare proprii. de exemplu: gradul tle
realizare a veniturilor proprii: gradul de .finanyare din veniturile proprii,. gradul de autonomie
decizionala: gradul de clependenld al bugetului tocat /-a{a de bugerul cti .stat,- gradul de incasare a
drepturilor constatate -venituri proprii curente, etc.
- analizarea eficientl periodic, trimestrial gi anual. a gradului de realizare a indicatorilor cu
identificarea cauzelor reale de nerealizare qi eliminarea acelor cauze care conduc la un sistem
ineficient de realizare a veniturilor proprii.
l. Rispunsz Vom lua toote mdsurile penlru implemenlarea tn totalitare a recomanddrilor tran.smi.\-e
prin Scrisoarea nr. 2/2019
2. Intrebare: Mai ave[i ceva de addugat?
2. Rlspuns: Nu

Vd rugdm sd prezentali orice documente sau acte justificative care sd probeze afirmafiile
lbcute. De asemenea, puteli prezenta ;i alte informalii considerate de dumnlavoastrd necesare
clariflcarii imprejurdrilor in care s-au produs deficien{ele constatate.
Nota de relalii completatd cu rdspunsurile la intrebarile adresate. va fi prezentat[ echipei de
audit pana la data de 08. 12.2020.2020 ora 12:00.
Data

Numele si prenumele persoanei
care a fbrmulat rf,spunsurile

Semnltura

AN,a
o
u)

t5

Pagina 2 din 2

