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CONSILIUL LOCAL

in temeiul prevederilor pct. 183, 185 qi234 din Regulamentul privind organizarea gi
desfEgurarea activitetilor specifice Cu(ii de Conturi, precum gi valorificarea actelor rczultate
din aceste activiteti, aprobat prin Hotlrdrea Plenului Cu(ii de Conturi nr.l55l20l4, publicat in
M.O. nr. 547 din 24 iulie 2014, vd, inaintdm alSturat Decizia nr. 2312 de prelungire a
termenului pentru realizarea mlsurilor dispuse la pct. I.3, I.5, I.7 gi II.3 din Decizia nr.
23 din data de 8 noiembrie 2019 qi Raportul privind modul de ducere la indeplinire a
misurilor dispuse prin decizie nr.261313367 din rr decembrie2020.

De asemene4 in temeiul pct. 234 din Regulamentul privind organizarea gi
desftgurarea activitifilor specifice Curtii de Conturi, precum gi valorificarea actelor
rezultate din aceste activiteti, aprobat prin Hotirdrea Plenului Cu(ii de Conturi nr.
15512014, cu modificdrile qi completirile ulterioare, vi sesizim cu privire la neindeplinirea in
totalitate a mlsurilor dispuse la punctele I.3, I.5, I.7 gi II.3 din Decizia nr. 23 din data de 8
noiembrie 2019 qi vI solicitim c4 in cadrul atribuliilorcare v[ revin, si lua{i mdsuri care sd
asigure ducerea la indeplinire, de citre UAT Oraqul Mdcin, a mlsurilor dispuse de Curtea de
Conturi.

in termen de 30 de zile de la primirea prezentei ne veli comunica, in copie, procesul-
verbal al gedin{ei de consiliu local in care a fost prezentat Raportul privind modul de
ducere la indeplinire a mlsurilor dispuse prin decizie nr. 261313367 din 11 decembrie
2020, precum qi acfiunile intreprinse de cltre consiliul local pentru a asigura ducerea la
indeplinirea in totalitate a mdsurilor dispuse prin decizia nr. 23 din data de 8 noiembrie 2019.
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CAMERADECONTURI
TUTCBA

Nr.2312 din 29decembrie 2020

DECIZIE DE PRELUNGIRE A TERMENULUI
PENTRU REALIZAREA MASTIRILOR

dispuse prin Decizia nr.23 din data de 8 noiembrie 2019

in baza prevederilor Legii nr. 9411992 privind organizarea qi funclionarea Curfii de
Conturi, republicati qi ale pct. 234-236 din Regulamentul privind organizarea gi desfEgurarea
activitililor specifice Cu(ii de Conturi, precum qi valorificarea actelor rezultate din aceste
activiteti, aprobat prin Hotirdrea Plenului Cu(ii de Conturi nr. 15512014, se acordi
prelungirea pflni la data de 3l iulie 2021 a termenului pentru ducerea Ia indeplinire a
misurilor dispuse la pct. I.3, I.5, I.7 gi II.3 din Decizia nr.23 din data de 8 noiembrie
2019.

Totodatd, avdnd in vedere timpul scurs de la producerea abaterilor care au generat
prejudicii, vd atenlion6m cu privire la riscul de a nu recupera prejudiciile consemnate in actul
de control incheiat, din cauza prescrierii dreptului la ac(iune.
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Camera de Conturi Tulcea
Nr.26 1 3/33 67 I 11.12.2020

RAPORT
privind modul de ducere Ia indeplinire a misurilor dispuse prin decizie

(Raport de follow-up)
Localitatea Tulcea, I I decemb rie 2020

Subsemnatul Comiqan Mihai, av6nd func1ia de auditor public extern in cadrul Camerei de
Conturi Tulcea, in temeiul Legii nr. 9411992 privind organizarea gi funcfionarea Cu4ii de Conturi,
republicatd, a delegafiei nr.229 din data de 10.12.2020 gi a legitimaliei de servici uw. 3255 din data de
05.02.2019, am efectuat in perioada l0 - ll decembrie2020, acfiunea de "Verificare a modului de
indeplinire a mdsurilor dispuse prin Decizia nr. 2312079" la entitatea U.A.T. Oraq Mdcin, codul unic
de inregistrare 3839156, cu sediul in localitatea Mdcin, str. Florilor, nr. l, judlgul Tulcea, telefon
0240157.1354, fax. 02401573950, adresd de e-mail primaria_macin@yahoo.com.

in perioada verificdrii modului de ducere la ind-plinire a mSsurilor dispuse de Curtea de
Conturi, conducerea executivd, precum qi conducerea compartimentului financiar-iontabil al entit6tii
verificate au fost asigurate de cdtre:

in perioada supusd verificdrii qi pe parcursul acesteia, conducerea executivd a entitd{ii a fost
asiguratd de cdtre:

- Gheorgne VACARU - primar, incepdnd cu data de 14.10.2020 gi in prezent;
- Nicolae TOPOLEANU - administrator public incepdnd cu data de 18.01.2018, conform

Contractului de Management nr.643118.01.2018, cu atribu{ii de ordonator principal de
credite;

- Cristina VOICU - qef birou buget, finanfe - contabilitate

Urmare misiunii de audit financiar desfiquratd in perioada 09 septembie 2019 - l8 octombrie
2019, s-au constatat 14 nereguli cu caracter financiar-contabil qi prejudicii, consemnate in Raportul de
Audit Financiar m.2613 I 18. I 0.201 9.

Pentru inl6turarea deficienfelor constatate gi consemnate in actul sus menlionat, in baza
prevederilor Legii nr.9411992, cu modificdrile qi completdrile ulterioare qi ale Regulamentului privind
organizarea qi desfEqurarea activitdlilor specifice Cu4ii de Conturi, precum qi valorificarea actelor
rezultate din aceste activitdli, aprobat prin Hotdr6rea Plenului Cu4ii de Conturi nr.l55/2014,
conducerea Camerei de Conturi Tulcea a emis Decizia nr.23108.11.2019 cuprinz6nd l4 m6suri, av6nd
ca termen cel mai indepdrtat de realizare data de 3l martie 2020.

Urmare verificdrii modului de ducere la indeplinire a mdsurilor dispuse prin Decizia nr.
2312019, emisd de conducerea Camerei de Conturi Tulcea, a fost intocmit Raportul privind modul de
ducere la indeplinire a mdsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up) nr. 2613/930 din
01.04.2020, prin care s-a consemnat faptul cd din cele 14 mdsuri dispuse prin decizie, 8 mdsuri au fost

U.A.T. Oraqul Mlcin
Nr.15036/11.12.2020
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indeplinite in totalitate (I.7,I.2,I.4,I-6,1.8, I.10, II.2 qi lI.4),2 m6suri au fost indeplinite parlial (I.9 qi

II.l qi un numir de 4 mlsuri nu au fost duse la indeplinire (I.3, I.5,I.7 qi II.3).
Pentru mSsurile I.3, I.5, I.7,1.9, tl.l qi II.3 a fost emisd Decizia de prelungire a termenului

pentru realizarea m6surilor dispuse w. 23ll din 22.04.2020, prin care s-a acordat prelungirea
termenului pentru ducerea la indeplinire pdnd la data de 31 octombrie 2020.

Entitatea a adus la cunoqtinta conducerii Camerei de Conturi Tulcea modul de aducere la
indeplinire a mlsurilor dispuse, cu adresa nr. 13701102.11.2020 inregistratd la Camera de Conturi
Tulcea sub nr. 3068/06.11.2020 (Anexa nr.l). Documentele atagate au fost utilizate ca anexe la
prezentul Raport.

I. Prezentarea pe scurt a abaterilor care au fhcut obiectul mlsurilor dispuse prin
Dectzia nr.2312019

l. La UAT Oraqul Mdcin, in anul 2018, nu au fost publicate pe pagina de internet, unele
informalii publice, dupd cum urmeazS:

- proiectele de buget supuse consultdrii publice, inclusiv anexele acestora, in maxim doud zile
lucrdtoare de la supunerea spre consultanl5 public6 (inclusiv pentru cele doud imprumuturi accesate de

entitate);
- plalile restante, in maxim 5 zile lucrdtoare de la depunerea situafiilor financiare trimestriale la

Trezorerie;
- bugetul general consolidat al entitafii, intocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin

comun al ministrului administraliei Ei internelor gi al ministrului finanlelor publice, in maxim 5 zile de
la prezentarea in consiliul local (acestea sunt arhivate ca anexe la HCL de adoptare);

- registrul datoriei publice, precum qi registrul garanliilor locale, actualizate anual, pdnd la data
de 31 ianuarie a fiecdrui an.

2. Din verificarea situaliilor financiare trimestriale qi anuale qi a execuliei de casd de la
Trezoreria Oragului M5cin, s-a constatat cd, in anul 2018, la UAT Oragul Mdcin nu au fost respectate
in totalitate principiile execufiei bugetare, potrivit cdrora diferenla dintre suma veniturilor incasate qi

excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanlarea exerciliului bugetar curent, pe de o parte, qi suma
pl[1ilor efectuate gi a pldlilor restante, pe de altl parte, trebuia sd fie mai mare dec6t zero.

Astfel, suma veniturilor incasate qi a excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanlarea
exerciliului bugetar curent a fost de 14.039.543 lei, comparativ cu valoarea plSlilor efectuate de

entitatea auditatd gi a pldlilor restante (neraportate in evidenfa contabili) , care a fost de 15.040.198,83
lei, diferen[a rezr:Jtatd, de - 1.000.655 lei, fiind mai micd decdt zero.
De asemenea, la elaborarea qi fundamentarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2018, nu au

fost prev[zute distinct creditele bugetare destinate stingerii pl6filor restante de la finele anului 2017.

3. La UAT Oraqul M6cin, evidenfa contabild nu a fost condusd conform principiului
contabilitSlii de angajamente, potrivit cdruia efectele tranzacliilor sunt recunoscute atunci c6nd se

produc ,qi nu pe mdsurd ce numerarul este pl6tit. Astfel, cheltuieli in sumd totald de 667.225,57 lei,
aferente unor tranzacfii efectuate in anul 2018, nu au fost inregistrate in evidenla contabil5 qi nu au

fost raportate in situaliile financiare ale exerciliului corespunzdtor producerii acestora qi nici ca,,Pldti
restante".

4. Entitatea auditat6 a menlinut in contul contabil 23l,,Active fixe corporale in curs de

execufie", valoarea de 4.416.614,52 lei, aferentd unor obiective de investilii a clror execulie a fost
frnalizatd, conform proceselor verbale de recepfie la terminarea lucrdrilor, in perioada2015 - 2018.

5. Urmare reconcilierii datelor din evidenfa contabilI sinteticI, cu cele din evidenla analiticd qi

cu cele prezentate in situaliile financiare intocmite de UAT Oraqul M[cin la data de 31 decembrie
2018, au fost constatate neconcordanle dupd cum urmeaz6:

- in evidenla sinteticd qi in situaliile financiare, soldul contului 4l9,,Clienli creditori" este in
sumd de 351.236,58 lei, comparativ cu suma de 17.944,96 lei, inregistratd in evidenla analiticS.
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Astfel, se constati c6 suma inregistratd in contabilitatea sinteticd qi raportatl in situaliile financiare

este mai mare cu 333.241,621ei fala de suma inregistratS in evidenla analiticd;

- in evidenfa sinteticd qi in situaliile financiare, soldul contului 4l I ,,Clien!i" este in sumd de

301.653,61 lei, comparativ cu sumade 185.203 lei, reprezentdnd chirii concesiuni persoane juridice,

concesiuni p.rro*. frzice, chirii ANL qi terenuri persoane frzice, inregistratd in evidenla analiticl.

Astfel, se constata cd suma inregistratd in contabilitatea sinteticd qi raportatd in situaliile financiare

este mai mare cu 116.450.61 lei fa!6 de suma inregistratd in evidenla analitic6;

- in evidenla sinteticd qi in situaliile financiare, soldul contului 461 ,,Debitori" este in sumd de

515.036,93 lei, comparativ cu suma de 50.179 lei, reprezentdnd concesiuni persoane juridice,

persoane frzice, amenajament pastoral, din evidenla finut[ de Serviciul Venituri Buget Local' Astfel,

,rrnu inregistratd in evidenla sintetica qi raportatd in situaliile financiare era mai mare cu suma de

464.g57.g11ei faf6 de debitorii inregistrafi in evidenla linuti la Serviciul Venituri Buget Local. Este

de menfionat faptul cd, lanivelul Compartimentului Contabilitate nu este organizatd' evidenfa analiticd

a debitorilor.

6. potrivit organigramei aprobate prin HCL nr. 99129.11.2077,la nivelul UAT Oraqul M[cin

existd organizat un Io-purtiment de audit public intern propriu. Cu toate acestea, postul nu a fost

ocupat qi nl"i nu au fostintreprinse demersuri pentru ocuparea acestuia, ceea ce nu asigurd realizarea

acliunilor de audit intern asupra tuturor activitatilor desfbEurate at6t la nivelul U.A.T oraqul M6cin,

cAi qi la nivelul celor 7 entitali subordonate. De asemenea, sistemul de control intern/managerial nu a

fost organizat in conformitate cu prevederile ordinului S.G.G. nr. 400 din 12 iunie 2015 privind

aprobar-ea Codului controlului intern managerial al entitalilor publice qi, ulterior, ale Ordinului S.G.G.

nr.60012018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitdtilor publice.

in ceea ce priveqte activitatea de control financiar preventiv propriu, deEi aceasta a fost

organizatd, nu existd o evidenld a operafiunilor supuse vizei, registrul operaliunilor supuse CFPP nu

esie linut qi nu se asigur[ separarea atribuliilor in ceea ce priveqte angaiarea, lichidare, ordonanfarea,

plata cheltuielilor, etc.

7. In urma verific6rii modului de organizare ;i desftqurare a activitdlii de inventariere a

patrimoniului UAT Ora;ul Mdcin pe anul 2018, au fost constatate urm[toarele deficienfe:

- Comisiile numite in baza dispozilia ttr.4l3ll2.12.2}l8, nu au fost instruite cu privire la

procedurile privind efectuarea inventarierii ;

La inventarierea activelor fixe, in listele de inventariere nu sunt completate stocurile faptice;

- pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul nu a menfionat dac6 toate bunurile qi valorile

blneqti din gestiune au fost inventariate qi consemnate in listele de inventariere in prezen[a sa. De

asemenea, ,r, ug fost ftcute menfiuni dacd gestionarul are obieclii cu privire la modul de efectuare a

inventarierii;
- Nu au fost inventariali debitorii si creditorii importanli, cu confirmlri de solduri ;i punctaje

reciproce scrise;
- Nu au fost inventariate disponibilitdlile aflate in conturi la bdnci sau la unitdlile Trezorertet

Statului prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea

entitalii;
- Nu au fost inventariate investiliile in curs pe stadii de realizare a obiectivelor;

- Nu s-a intocmit situafia centralizatoare a rezultatelor inventarierii, respectiv centralizarea

inventarelor pe comisii de inventariere, pe categorii de bunuri inventariate din toate gestiunile, astfel

incit s6 poat, fi comparate cu situalia reflectatd in conturile contabile in vederea stabilirii rezultatelor

inventarierii.
- Rezultatele inventarierii nu au fost stabilite prin compararea datelor constatate faptic qi

inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenla tehnico-operativd qi cu cele din contabilitate.

- Nu s-a procedat la corelarea datelor din bilanl cu datele inregistrate in contabilitate, puse de

acord cu situalia reald a elementelor de natura activelor, datoriilor qi capitalurilor proprii stabilitl pe

baza inventarului.

8. Urmare verificdrilor efectuate asupra elementelor care compun cheltuielile efectuate la Titlul
II Bunuri Ei servicii in anul 2018, au fost identificate bunuri reprezentAnd active imobilizate cu o

Comiqan Mihai ,.---rzz
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valoare de 63.10g.2 lei (aplicafie informatic[, containere qi modernizare punct de agrement), care au

fost decontate eronat de la alineatul 20.01 .30 Alte bunuri Si servicii pentru intrelinere ;i funclionare.

Ori, avind in vedere faptul c6 bunurile respective constituie active fixe, acestea trebuiau cuprinse in

listele de investilii, iar ilata lor trebuia frcutd din sumele aprobate cu aceastd destinalie la Titlul XII

Active nefinanciare.

9. Din verificarea modului de stabilire qi platd a drepturilor salariale, a rezultat c[ entitatea

auditatl a fost prejudiciata, urmare acord6rii unui salariat a sporului lunar pentru gestionarea

fondurilor comunitare nerambursabile, fapt ce a condus la depdqirea indemniza[iei lunare a

viceprimarului.
Astfel, prin Dispozi[ia nr. 312108.10.2018 a viceprimarului cu atribulii de primar, privind

aprobarea reguiamentului de salarizare a personalului din proiectele finanfate din fonduri europene

nerambursabile, derulate prin aparatul de specialitate al primarului Oragului Mdcin, gefului de serviciu

i s-a acordat un spor lunar de 50% din salariu, ceea ce a condus la depdqirea indemnizafiei de

viceprimar, contrar prevederilor legale.

10. incepdnd cu luna decembrie 2018, UAT Oraqul Mdcin a acordat indemnizalie de hrana

personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primdriei oragului Mdcin, in cuantum de 317 lei

trut/ lunar/persoana angajatd, proporlional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioar6. Ori, acordarea

indemnizafiei de hrand pentruluna decembrie 2018 s-a realizat in mod nelegal, deoarece prevederile

legale in vigoare la acea dat[ interziceau acordarea de tichete cadou, premii, indemnizatii de hrand qi

indemnizafii de vacan!6.
Valoarea cerld aprejudiciului la data misiunii de audit a fost de 14.505 lei, la care se adaugl

dobdnzile ;i penalitdlile de intdrziere.

ll. Din verificarea modului de decontare a avansurilor in numerar prin casierie, s-a constatat

cd, in soldul contului 542 ,,Avansuri de trezorerie", se regdsea suma de 594 lei, diferenld rdmasd de

justificat din data de 04.06.2016. De asemenea, s-a constatat cd, in baza dispoziliei de platd citre
"casierie nr. 196123.08.2018, a fost acordat un avans in suml de 500 de lei pentru cheltuieli

gospoddreqti care nu au fost justificate cu documente, Ei care a fost inregistrat direct pe contul de

cheltuieli gospodlre;ti, cont contabil 628,, Alte cheltuieli".

12. Urmare verificirii realitdlii gi exactitSlii operaliunilor privind datoria publicd, s-a constatat

c6 in anul 2018, entitatea a inregistrat qi a raportat in mod eronat tranzacliile privind modul de

rambursare a datoriei publice, dupd cum urmeazd:
- conform extraselor de cont, soldul contului de credit deschis la CEC BANK SA - Sucursala

M6cin, pe seama UAT Oraqul Mdcin, pentru derularea operaliunilor privind rambursarea ratelor

scadente qi ptutu dobanzilor qi comisioanelor aferente, la data de 31.12.2018, era in sumd de 2.936,34

lei. Ori, .onfo.* evidenlei contabile, soldul contului contabil de disponibilitdfl 512.01.02 ,,Conturi

curente la b6nci" analitic distinct, raportatla3t.l2.2}l8, a fost de 15.520,85 lei, rezultdnd o diferenld

intre evidenla contabild gi evidenfa operativd de 12.584,51 lei.
Totodatd, conform graficului de rambursare emis de CEC Bank Sucursala Mdcin, soldul

creditului r6mas de rambursat la3l-12.2018 era de 1.979.616,20lei, in timp ce, in evidenfa financiar-

contabild, contul contabil 162l ,,Credite bancare pe termen lung" prezenta un sold creditor (datorie) in

sumS de 2.170.860,04 lei, inregistrandu-se o diferenla de 191 .243,84Lei.
- referitor la rambursarea ratelor scadente aferente imprumutului contractat, in anul 2018, in

contul 1621 ,,imprumuturi pe termen scurt " s-a inregistrat ca rambursat6 suma de 90.000 lei, sumd

czre a fost raportati qi la Ministerul Finanfelor Publice, in timp ce, conform extraselor de cont emise

de CEC Bank - Sucursala Mdcin, rambursdrile de credite au fost in sum6 de 166.032,49\ei, rezultAnd

o diferenld plStit6 in contul datoriei publice ;i neraportatd de 76.032,49 lei.
- dobdnda inregistratl in evidenla contabil6 in anul 2018 qi raportatd in situaliile financiare /

Ministerul Finanlelor Publice a fost de 109.500 lei, in timp ce, conform extraselor de cont emise de

CEC Bank Sucursala Macin, dobdnda datoratd qi plStitd a fost in sumd de 112.550,94 lei. De

asemenea, comisioanele plltite, aferente datoriei publice, au fost in anul 2018 in sumd de 16.473,75

Comiqan Mihai 
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lei, fiind contabilizate cu titlul de dob6nzi, astfel c5, in anul20l8 diferenfele totale privind dobdnzile qi

comisioanele plEtite qi neinregistrate in evidenla financiar-contabili sunt in sumd de 19.524,69lei-

13. Din analiza documentelor prezentate cu privire la planificarea, inilierea 9i derularea

achiziliilor publice la nivelul entitSlii auditate, s-au constatat urmdtoarele:

- entitatea nu qi-a indeplinit obligalia legald de a elabora, la nivelul anului 2018, un program

anual al achiziliilor publice Ei de a-l aclrtaliza ori de c6te ori este necesar, abaterea continudnd qi in

anul 2019;
- nu au fost puse la dispozilia echipei de audit referate de necesitate cu privire la

fundamentarea achiziliilor de lucrlri de intrelinere qi reparafii efectuate in anul 2018, conform

cerinfelor legale;
- nu au fost intocmite in toate cazurile note justificative privind determinarea valorii estimate

gi alegerea procedurii de achizilie;
din informafiile publicate in SEAP a rez:ultat cd entitatea nu Ei-a respectat obligalia de a

transmite in SEAP, trimestrial, o notificare cu privire la achiziliile directe.

De asemenea, referitor la achizi[iile de materiale gi lucrlri de intrelinere qi reparafii efectuate

in exerciliul financiar 2018, s-a constatat cd entitatea arealizat exclusiv achizilii directe in condiliile in
care valoarea estimat5 a acestora, ferd TVA, a fost mai micd decdt pragurile valorice prevlzute de

lege, fErd a respecta insd paqii procedurali ai acestui tip de achizilie.
in aceeaqi ordine de idei, procedurile operalionale cire vizeazd achiziliile publice elaborate la

UAT Ora;ul Mdcin nu au fost actualizate cu modificirile legale intervenite.

14. incepdnd cu luna decembrie 2018, Direc{ia de Asistenfd Sociald Mdcin - entitate

subordonata UAT Oraqul Mdcin, a acordat indemnizafie de hrana personalului din cadrul instituliei, in
cuantum de 317 lei brut/lunar/persoand angajatd, proporfional cu timpul efectiv lucrat in luna

anterioarE. Ori, acordarea indemniza[iei de hrand pentru luna decembrie 2018 s-a realizat in mod

nelegal, deoarece prevederile legale in vigoare la acea datd interziceau acordarea de tichete cadou,

premii, indemnizafii de hrana gi indemnizalii de vacanf6.

Valoarea certd a prejudiciului la data misiunii de audit a fost de 3.241 lei, la care se adaugd

dobAnzile qi penalit6lile de intdrziere.

II. Prezentarea abaterilor care au lIcut obiectul mlsurilor dispuse orin Decizia
nr.2312019.

Abatereal-MisuraI.l
a) Abaterea constatatl care a flcut obiectul misurii dispuse prin decizie:
La UAT Oragul Mdcin, in anul 2018, nu au fost publicate pe pagina de internet, unele informalii

publice, dupd cum urmeazd:
- proiectele de buget supuse consultdrii publice, inclusiv anexele acestora, in maxim doud zile

lucrdtoare de la supunerea spre consultanld public6 (inclusiv pentru cele doud imprumuturi accesate de

entitate);
- pldtile restante, in maxim 5 zile lucrdtoare de la depunerea situatiilor financiare trimestriale la

Trezorerie;
- bugetul general consolidat al entitAfli, intocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin

comun al ministrului administraliei qi internelor qi al ministrului finanfelor publice, in maxim 5 zile de

la prezentarea in consiliul local (acestea sunt arhivate ca anexe la HCL de adoptare);
- registrul datoriei publice, precum qi registrul garanfiilor locale, actualizate anual, p6nd la data

de 31 ianuarie a fiecdrui an.

hlMIsura I.1) dispusl nrin decizie nentru remedierea abaterii
inldturarea conform prevederilor ar1.43 lit.c) din Legea nr.9411992, republicatd a neregulilor

in activitatea financiar-contabilS qi/sau fiscalE controlatd, astfel:
"in vederea tnldturdrii abaterilor de la legalitate Ei regularitate re{inute la pct.l din partea de

constatare a deciziei, dispunerea de cdtre conducdtorul entitdtii UAT OraSul Mdcin a mdsurilor
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cuvenite pentru elaborarea ;i implementarea unei proceduri operalionale care sd asigure publicarea,

conform reglementdrilor legale, a tuturor informaliilor de interes public".
Termen derealizare: 31 decembrie 2019

c) Detalierea asnectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la
indeplinire a misurii dispuse prin decizie - Raport de follow-un nr. 2613/930/01.04.2020.

Impactul estimat de cdtre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastd m5sur6 dispus6, il reprezinti
imbundtalirea activitdtii entitdtii verificate, din punctul de vedere al evidenlei financiar-

contabile, fiscale, al sistemului informalional, al resurselor umane etc..

Prin Adresa nr.867130.03.2020, entitatea aduce la cunoqtinla conducerii Camerei de Conturi
Tulcea, faptul c5: "S-o tntocmit procedura opera{ionald care sd asigure publicarea tuturor
informaliilor de interes public".

Ca documente justificative a fost prezentatd Procedura de sistem privind asigurarea accesului la
informaliile de interes public.

Avdnd in vedere documentele justificative puse la dispozilia auditorului public extem, se

concluzioneazd faptul ca mdsura dispusd la punctul I.l din Decizia nr.23l2019 a fost integral

indeplinita.
Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei mdsuri il reprezintd imbundtdfirea activitdlii

entitAfi verificate, din punct de vedere al evidenfei financiar contabile, al sistemului informalional,
prin:

- elaborarea qi implementarea unei proceduri opera{ionale care sd asigure publicarea, conform
reglementdrilor legale, a tuturor informaliilor de interes public.

Mlsurile stabilite in plus de cltre entitate fatl de cele dispuse prin decizie.
Nu a fost cazul.

Mlsurile luate de conducerea entititii in timpul verificlrii modului de ducere la
indenlinire a deciziei.

Nu a fost cazul.

Abaterea2-MlsuraI.2
a) Abaterea constatati care a flcut obiectul misurii dispuse prin decizie:
Din verificarea situafiilor financiare trimestriale qi anuale qi a execufiei de casd de la Trezoreria

Oraqului Mdcin, s-a constatat c6, in anul 2018, la UAT Oraqul Mdcin nu au fost respectate in totalitate
principiile execuliei bugetare, potrivit cdrora diferenfa dintre suma veniturilor incasate qi excedentul
anilor anteriori utilizat pentru finanlarea exerciliului bugetar curent, pe de o parte, gi suma pldlilor
efectuate gi a plafilor restante, pe de altd parte, trebuia sd fie mai mare decdt zero.

Astfel, suma veniturilor incasate ;i a excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanlarea
exerciliului bugetar curent a fost de 14.039.543 lei, comparativ cu valoarea pl[1ilor efectuate de

entitatea auditat6 qi a plalilor restante (neraportate in eviden{a contabilS), care a fost de 15.040.198,83

lei, diferenla rezultatd, de - 1.000.655 lei, fiind mai micd decdt zero.

De asemenea, la elaborarea qi fundamentarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2018,
nu au fost prevdzute distinct creditele bugetare destinate stingerii pldlilor restante de la finele anului
2017.

Inldturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea w9411992, republicatd a neregulilor
in activitatea financiar-contabil5 qi/sau fiscald controlatd, astfel:

"- elaborarea ;i implementarea unei proceduri operalionale care sd asigure respectareo
prevederilor art.49 olin.(12) din Legea nr 273/2006 privindfinanlele publice locale, cu modificdrile Ei
completdrile ulterioare, potrivit cdrora ,,ln lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat,
si cel tdrziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligalia
de a prezenta in ;edinla publica, spre analiza si aprobare de cdtre autoritdlile deliberative, execu{ia

bugetelor tntocmite pe cele doua secliuni, cu exceplia bugetului tmprumuturilor externe si interne, cu
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scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectore a veniturilor, prin rectificare

bugetara locala, astfel tncdt la sfor;itul anului:
a) sa nu tnregistreze pldti restante;
b) diferenya dintre sumo veniturilor tncasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru

finanlarea exerciliului bugetar ctffent, pe de o parte, si suma plalilor efectuate si a plalilor restante,

pe de alta parte, safie mai mare decdt zero."
elaborarei ;i implementarea unei proceduri care sd asigure prevederea tn bugetul local a

creditelor bugetare destinate stingerii pldlilor restante de la finele anului anterior celui pentru core se

intocmeSte bugetul, tn condiliile legii".
fermen de realizarq31 decembrie 2019

c) Detalierea aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la
ininp q nris'rii disnnse nrin decizie - Ranort de follow-uo nr.26l

I*puctul estimat de cdtre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastd mdsur6 dispus6, il
imbundtSlirea activitAtii entitdli verificate, din punctul de vedere al evidentei

reprezintd
financiar-

v

contabile, fiscale, al sistemului informafional, al resurselor umane etc..

Prin Adresa m.867130.03.2020, entitatea aduce la cunoqtinla conducerii Camerei de Conturi

Tulcea, faptul cd: "5-a tntocmit procedura operalionald ce asigurd respectarea prevederilor art.49

alin.l2 dii Legea 273/2006 privindfinan[ele publice locale, potrivit cdreia ordonatorii principali de

credite prezintd tn ;edin[d publicd spre analizd Si aprobare execulia bugetelor tntocmite pe cele doud

secliuni la lunile aprilie, iulie, octombrie Ei decembrie".
Ca documente justificative a fost prezentatd Procedura OperafionalS privind intocmirea

situaliilor financiare lunare, trimestriale Ei anuale.

AvAnd in vedere documentele justificative puse la dispozilia auditorului public extern, se

concluzioneazd faptul g5 mAsura dispusd la punctul I.2 din Decizia nr.23l2019 a fost integral

indeplinitd.
Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei mdsuri il reprezintd imbundtdlirea activitdlii

entitllii verificate, din punct de vedere al evidenfei financiar contabile, al sistemului informalional,

prin:
- elaborarea qi implementarea unei proceduri operafionale care sd asigure respectarea

prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr 27312006 privind finanfele publice locale, cu modific6rile qi

iompletarile ulterioare, potrivit cSrora,,In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si

cel t6rziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obliga{ia de a

prezenta in qedinfa publica, spre analiza si aprobare de cdtre autoritElile deliberative, execulia

bugetelor intocmite pe cele doua secfiuni.

Mlsurile stabilite in plus de citre entitate fafl de cele dispuse prin decizie.

Nu a fost cazrlJ.

indeplinire a deciziei.
Nu a fost cazul.

Abaterea3-MIsuraI.3
a) Abaterea constatatl care a flcut obiectul mlsurii dispuse nrin decizie:
I-u UAf Oragul Mdcin, evidenla contabili nu a fost condusd conform principiului contabilitAtii

de angajamente, potrivit cdruia efectele tranzacliilor sunt recunoscute atunci cdnd se produc, qi nu pe

mdsura ce numerarul este platit. Astfel, cheltuieli in sum6 totald de 667.225,57 lei, aferente unor

tranzac[ii efectuate in anul 2018, nu au fost inregistrate in evidenfa contabild qi nu au fost raportate in
situatiile financiare ale exerciliului corespunz6tor producerii acestora qi nici ca,,Pl6ti restante".

P) MIsura I.3) dispusl prin decizie pentru remedierea abaterii
inl6turarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea m9411991 republicatd a neregulilor

in activitatea financiar-contabild qi/sau fiscald controlatd, astfel:
"- actualizareafiselor de post pentru personalul cu atribu{iifinanciar-contabile;

Comisan Mihai

---€
Pagina 7 din 30



- tnregistrarea in evidenla contabild sinteticd Ei analiticd o tuturor obligayiilor de platd ale

entitd{ii, potr ivit principiului contabil itdlii de angai amente ;
- implementarea corespunzdtoare a procedurii privind circulalia documentelor tntre compartimentele

instituliei;
- raportarea la organul fiscal teritorial a situaliei pldsilor restante, tn conformitate cu

prevederile legale (anexa 30b la situaliile financiare)"
Termen de realizare: 31 decembrie 2019

c) Conform celor menfionate in Raportul de follow-uo nr.2613/930/01.04.2020.
Impactul estimat de cdtre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastl mdsurd dispus6, il reprezintd

imbundtalirea activit6tii entit[tii verificate, din punctul de vedere al evidenlei financiar-

contabile, fiscale, al sistemului informafional, al resurselor umane etc..

Prin Adresa nr.867130.03.2020, entitatea nu a pus la dispozilia auditorului public extern nici un

document justificativ din care sd rezulte modul de ducere la indeplinire a acestei mdsuri.

in concluzie. avdnd in vedere documentele justificative puse la dispozitia auditorului public

extern. se concluzioneazd faptul cd misura dispusd la punctul I.3 din Decizia nr.23l2019 nu a fost
indeplinit6.

Neimplementarea in totalitate a mlsurii dispuse la punctul I.3 a avut drept cauzd preocuparea

insuficientl a managementului entitalii ducerea la indeplinire a acestei mdsuri.
Avind in vedere prevederile punctului 238 subpunctul 5 din RODAS qi fin6nd cont de faptul cd

mdsura a fost parlial adusd la indeplinire, nu se poate aborda impactul estimat pentru mdsura in cauzd.

Prin neimplementarea in totalitate a acestei mdsuri, nu au fost respectate urmltoarele prevederi

legale:
- Legea m.9411992 privind organizarca qi funclionarea Curfii de Conturi, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, art.43 lit.c):
,,tnldturorea neregulilor constatate tn activitateafinanciar-contabild soufiscald controlatd".
- Regulamentul privind organizarea qi desfrqurarea activitdlilor specifice Cu(ii de Conturi,

precum qi valorificarea actelor rezultate din aceste activitdli, aprobat prin Hotdrdrea Plenului
rc.\ 55 12014, punctul 32 lit.d):

"ducereo la tndeplinire a mdsurilor de remediere a deficienyelor constatate de cdtre auditorii
publici externi tn urma acliunilor de verificare efectuate, precum ,sl a celorlalte mdsuri Ei
preintdmpinarea producerii unor asemenea deficienye in viitor, condiyie a realizdrii unei bune gestiuni

financiare".

c.1.) Detalierea aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la
indeplinire a misurii dispuse prin decizie.

Din analiza adresei rtr. 13701102.11.2020 prin care entitatea a adus la cunoqtinla Camerei de

Conturi Tulcea modul de indeplinire a mdsurilor din Decizia nr. 2312019 precum qi a documentelor
anexate, s-a constatat c5 entitatea nu a intreprins nicio misurl qi nu a prezentat niciun document
justificativ in scopul ducerii la indeplinire a mdsurii nr. I.3. din Decizia nr.2312019.

Astfel, s-a constatat cd entitatea nu a actualizat fiqele de post pentru personalul cu atribulii
financiar contabile, nu a inregistrat in evidenfa contabild sinteticl qi analiticd a tuturor obligafiilor de

plat5 ale entitdlii, potrivit principiului contabilitSlii de angajamente, nu a implementat procedura

privind circulafia documentelor intre compartimentele instituliei qi nu a raportat la organul fiscal
teritorial situafia plElilor restante.

in concluzie. avind in vedere cele mentionate anterior. se concluzioneazl faptul ci misura
disnusi la punctul I.3 din Decizia nr.23l2019 nu a fost indeplinitl.

Mlsurile stabilite in plus de cltre entitate fafl de cele dispuse prin decizie.
Nu a fost cazul.

Misurile luate de conducerea entititii in timpul verificlrii modului de ducere la
indeplinire a deciziei.

Nu a fost cazul.
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V

Abaterea4-MisuraI.4
a) Abaterea constatatl care a flcut obiectul misurii disnuse prin decizie:

Entitatea auditatd a menlinut in contul contabil 231,,Active fixe corporale in curs de execufie",

valoarea de 4.416.614,52 lei, aferentl unor obiective de investifii a cdror execulie a fost frnalizatd,
conform proceselor verbale de receplie la terminarea lucrdrilor, in perioada2015 - 2018.

b) Misura I.4) disnusl prin decizie pentru remedierea abaterii
tnlaturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea nr.9411992, republicatd a neregulilor

in activitatea financiar-contabili qi/sau fiscald controlat[, astfel:
"- inventarierea obiectivelor de investilii tn curs de execulie identificate de cdtre echipa de audit

;i a altor situalii similare Ei inregistrarea corectd a valorii acestora in eviden{a financiar-contabild,
precum ;i raportarea corespunzdtoare tn situa{iile financiare;

- actualizarea procedurii operalionale prin care sd se asigure receplionarea investiliilor in curs

finalizote ;i receplionate ;i transmiterea documenta{iei de receplie cdtre serviciul contabilitate, in
v e der ea tnr e gistr dr ii ace stor a ;

- actualizareafiEelor de post pentru personalul cu atribu{ii".
fermen de realizare:3 I decembrie 2019

c) Detalierea aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la
indeplinire a mlsurii dispuse prin decizie - Raport de follow-up nr.2613/930/01.04.2020.

Impactul estimat de c[tre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastl mlsurd dispusS, il reprezintf,
imbundtilirea activitAlii entitdtii verificate, din punctul de vedere al evidentei financiar-
contabile, fiscale, al sistemului informafional, al resurselor umane etc..

Prin Adresa rtr.867130.03.2020, entitatea aduce la cunogtinfa conducerii Camerei de Conturi
Tulcea, faptul cd: "5-a actualizat procedura operalionald privind receplionarea investiliilor tn curs

finalizate ;i receplionate ;i transmiterea documentaliei spre compartimentul contabilitate, de

asemeneo prezentdm ;i regularizarea situa{iei existente la data controlului, tn notele contobile
intocmite ;i situalia finqld a listei Investilii in curs de execulie".

Ca documente justificative a fost prezentatd Procedura Operafionald privind inventarierea
elementelor de activ qi de pasiv.

Av6nd in vedere documentele justificative puse la dispozilia auditorului public extern, se

concluzioneazd faptul cd mdsura dispusi la punctul I.4 din Decizia nr.23l2019 a fost integral
indeplinitd.

Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei mdsuri il reprezintd imbundtdlirea activitdlii
entitSlii verificate, din punct de vedere al evidenfei financiar contabile, al sistemului informalional,
prin:

- inventarierea obiectivelor de investilii in curs de execufie identificate de cdtre echipa de audit Ei

a altor situalii similare qi inregistrarea corectd a valorii acestora in evidenfa financiar-contabild,
precum ;i raportarea corespullzdtoare in situaliile financiare;

- actualizarea procedurii operalionale prin care sd se asigure receplionarea investiliilor in curs
finalizate qi recepfionate gi transmiterea documentaliei de receplie cdtre serviciul contabilitate, in
vederea inregistrdrii acestora;

- actualizarea fiqelor de post pentru personalul cu atribufii.

Misurile stabilite in plus de citre entitate fafi de cele dispuse prin decizie.
Nu a fost caz:ul.

Misurile luate de conducerea entitlfii in timpul verificirii modului de ducere la
indenlinire a deciziei.

Nu a fost cazul.

Abaterea5-MisuraI.5
a) Abaterea constatatl care a ficut obiectul misurii dispuse prin decizie:
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Urmare reconcilierii datelor din evidenla contabild sintetici, cu cele din evidenJa analitici qi cu

cele prezentate in situaliile financiare intocmite de UAT Oraqul Micin la data de 31 decembrie 2018,

au fost constatate neconcordanle dupi cum urmeaz5:
- in evidenJa sinteticd Ei in situaliile hnanciare, soldul contului 419 ,,Clien1i creditori " este in

sumd de 351.236,58 lei, comparativ cu suma de 17 .944,96 lei, inregistratd in evidenla analiticd.

Astfel, se constata cd suma inregistrati in contabilitatea sintetica qi raportatd in situaliile financiare

este mai mare cu 333.241,62|ei fald de suma inregistratd in evidenla analiticd;
- in evidenJa sinteticd gi in situaliile financiare, soldul contului 411 ,,Clienli" este in suml de

301.653,61 lei, comparativ cu sLtma de 185.203 lei, reprezentdnd chirii concesiuni persoane juridice,

concesiuni persoane fizice, chirii ANL Ei terenuri persoane fizice, inregistrati in evidenla analitic[.
Astfel, se constatA cd suma inregistratd in contabilitatea sinteticd ii raportaE in situaliile financiare

este mai mare cu 116.450.61 lei fa{d de suma inregistrata in evidenla analiticd;
- in evidenla sinteticd qi in situaliile financiare, soldul contului 461 ,,Debitori" este in sumd de

515.036,93 lei, comparativ cu suma de 50.179 lei, reprezentand concesiuni persoane juridice,
persoane fizice, amenajament pastoral, din evidenla linutA de Serviciul Venituri Buget Local. Astfel,
suma inregistratii in evidenla sinteticd qi raportati in situaliile financiare era mai mare cu suma de

464.857.93 lei fald de debitorii imegistrali in evidenla {inutd la Serviciul Venituri Buget Local. Este

de menlionat faptul ci, la nivelul Compartimentului Contabilitate nu este organizatd evidenla analitic6
a debitorilor.

b) Misura I.5) dispusl prin decizie nentru remedierea abaterii
inlSturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea nr.9411992, republicatd a neregulilor

in activitatea financiar-contabild qi/sau fiscali controlatd, astfel:
"- deschidereq Si linerea evidenlei analitice a debitorilor, precum;i a tuturor celorlalte conturi

pentru care dezvoltarea in analitic este prevdzutd de reglementdrile in vigoare;
- continuarea clarificdrii Si corectdrii neconcordanyelor dintre eviden{a conlabilii sinteticd ;i

cea analiticd;
- elaborarea unei proceduri operalionale prin care sd se osigure efectuarea lunard a

punctdjului tntre contabilitatea sinteticd Si cea analiticd, in vederea asigurdrii tnregistrdrii tuturor
operaliunilor in evidenla contabild Si asigurdrii acuratelei datelor raportate in situaliile financiare".

Termen de realizare prelungit: 31 octombrie 2020

c) Conform celor mentionate in Ranortul de follow-uo nr.2613/930/01.04.2020.
Impactul estimat de cdtre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastii m5sur6 dispusi, il reprezinti

imbundtdlirea activitilii entitarii verificate, din punctul de vedere al evidenlei financiar-
contabile, fiscale, al sistemului informa{ional, al resurselor umane etc..

Prin Adresa rr.867130.03.2020, entitatea nu a pus la dispozilia auditorului public extem nici un

document justificativ din care sd rezulte modul de ducere la indeplinire a acestei mlsuri.
in concluzie. avdnd in vedere documentele justificative puse la dispozitia auditorului public

extem. se concluzioneazi faptul cI mdsura dispusd la ounctul I.5 din Decizia nr.23l2019 nu a fost
indeplinitS.

c.1.) Detalierea aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la
indenlinire a misurii disnuse orin decizie.

Prin adresa 13701 din 02.11.2020 inregistratd la Camera de Conturi Tulcea sub nr. 3068 din
06.1 1.2020 entitatea a menlionat urmatoarele:

"Au fost intocmite Note contabile de regularizare a contului 419 - Clienli credilori, N.C. nr. 5
din 30.09.2019 cu sumct de 367.196,62 lei Ei a contului 461 Debitori, cu N.C. nr. 5 DIN 31.12.2019
:9.873 lei Apqrat propriu; N.C. nr.5 din 31.12.2019: -557.888,83 lei-Aparat propriu; N.C. nr.5
din 31.12.2019: 101 lei - Bibliotecd; N.C.5 din31.12.2019:64.910 lei Serviciul public".

in acert ."r, au fost prezentate urmdtoarele documente, (Anexa nr. 2)
-NC nr. 5 din 30.09.2019 prin care s-a inregistrat in debitul contului 419.00.00 Si in creditul

contului 117.00.00.2 valoarea de 367.196,62 lei, avAnd ca explicalie inscrisd "se inregistreazd

constituire ca venit a diferenlei de sold cont 419 la datq de 31.12.2018". Aferent NC nr. 5 din
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30.09.2019 au fost anexate doue situalii centralizatoare, respectiv: Situalie Garanlii 2018 qi

Componenla cont 419 - Clien{i creditori 1a31.12.2019;
-N.C. nr. 5 din 31.12.2019 prin care s-a inregistrat in debitul contului 461.01.01.1 9i in creditul

contului 117.00.00.2 valoarea de 9.873 lei, avAnd explicalia inscrisd "carslituire sume recuperate
conform decizie curte de conturi";

-N.C. nr. 5 din 31.12.2019 prin care s-a inregistrat in debitul contului 461.01.01.1 $i in creditul
contului 117.00.00.2 valoarea de -557.888,83 lei, avdnd explicalia inscrisd " inchidere cont 461 an
precedent sume provenind din imegistrari facturi vdnziri teren";

-N.C. nr. 5 din 31.12.2019 prin care s-a inregistrat in debitul contului 117.00.00.2 qi in creditul
contului 461.01.01.1 valoarea de 64.940 lei, av6nd explica{ia inscisd "inchidere cont 161 la
31.12.20I9".

-N.C. nr. 5 din 31.12.2019 prin care s-a inregistrat in debitul contului 1 17.00.00.2 qi in creditul
contului 461 .01 .01.1 valoarea de 101 lei, avdnd explicalia inscrisd"inchidere cont 46I an precedent" .

in concluzie. avind in vedere cele mentionate anterior. se concluzioneazi faotul ci miisura
disnusi Ia punctul I.5 din Decizia nr.23l2019 a fost indenliniti nartial.

Neimplementarea in totalitate a mesurii dispuse la punctul 1.5 a avut drept cauzd preocuparea
insuficientd a managementului entitdlii ducerea la indeplinire a acestei mlsuri.

Avdnd in vedere prevederile punctului 238 subpunctul 5 din RODAS 9i lindnd cont de faptul cd
mdsura a fost parfial adusd la indeplinire, nu se poate aborda impactul estimat pentru mdsura in cauz5.

Prin neimplementarea in totalitate a acestei misuri, nu au fost respectate urmitoarele prevederi
legale:

- Legea nr.94/1992 privind organizarea qi funclionarea Cudii de Conturi, cu modificirile qi

completirile ulterioare, art.43 lit.c):
,,inldturarea neregulilor constatate in activitatea financiar-contabild sauJiscald controlatd".
- Regulamentul privind organizarea qi desfi;urarea activitAlilor specifice Curlii de Conturi,

precum qi valorificarea actelor rezultate din aceste activitafi, aprobat prin Hotirirea Plenului
w.155/2014. punctul 32 lit.d 1:

"ducerea la indeplinire o mdsurilor de remediere a deJicienlelor constatate de cdtre auditorii
publici externi tn urma ac{iunilor de veriJicare efectudte, precum Si a celorlalte mdsuri Ei
preinldmpinarea producerii unor dsemenea deficienle in viitor, condilie a realizdrii unei bune gestiuni

financiare" .

Miisurile stabilite in plus de cltre entitate fatii de cele disnuse nrin decizie.
Nu a fost cazul.

Misurile luate de conducerea entitltii in timoul verificirii modului de ducere la
indeolinire a deciziei.

Nu a fost cazul.

Abaterea6-MlsuraI.6
a) Abaterea constatati care a flcut obiectul misurii dispuse orin decizie:
Potrivit organigramei aprobate prin HCL nr. 99129.11.2017,la nivelul UAT Oraqul Mdcin existd

orgarizal un compartiment de audit public intem propriu. Cu toate acestea, postul nu a fost ocupat $i
nici nu au fost intreprinse demersuri pentru ocuparea acestuia, ceea ce nu asiguri realizarea acliunilor
de audit intem asupra tuturor activitdlilor deslEqurate atdt la nivelul U.A.T Oragul Mecin, cat qi la
nivelul celor 7 entitAli subordonate. De asemenea, sistemul de control intem/managerial nu a fost
organizat in conformitate cu prevederile Ordinului S.G.G. nr. 400 din 12 iunie 2015 privind aprobarea

Codului controlului intem managerial al entit5trilor publice gi, ulterior, ale Ordinului S.G.G. nr.

600/201 8 privind aprobarea Codului controlului intem managerial al entit5lilor publice.
In ceea ce prive$te activitatea de control financiar preventiv propriu, deqi aceasta a fost

orgatrizatd, nu existd o evidentd a operaliunilor supuse vizei, registrul operaliunilor supuse CFPP nu
este {inut 9i nu se asigurd separarea atribuliilor in ceea ce prive$te angajarea, lichidare, ordonanlarea,
plata cheltuielilor, etc.
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InlSturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea nr.9411992. republicatd a neregulilor
in activitatea financiar-contabilr si/sau fiscali controlatr. astfel:

"- orgonizarea ;i implementarea sistemului de control intern/managerial, potrivit prevederilor
legale;

- organizarea activitdlii de audit public
as i gurar e a funcyiondrii ac e steia ;

intern tn conformitate cu prevederile legale qi

- organizarea qi exercitqreo controlului financiar preventiv, cu respectarea prevederilor legale,
asigurarea deschiderii Ei linerii registrului cu operaliunile supuse vizei de CFPP ;i a celoilalte
registre prevdzute de reglementdrile legale qi asigurarea separdrii operaliunilor de ongajare,
lichidare, ordonanlare Ei platd a cheltuielilor bugetare, cu respectarea prevederilor legale".

Termen de realizare : 31 Martie 2020

c) Conform celor menfionate in Raportul de follow-up nr.2613/930/01.04.2020.
Impactul estimat de cdtre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastd mdsurd dispusd, il reprezintd

imbundtdfirea activitdfli entitdtii verificate, din punctul de vedere al evidenlei financiar-
contabile, fiscale, al sistemului informalional, al resurselor umane etc..

Prin Adresa nr.867130.03.2020, entitatea aduce la cunoqtinla conducerii Camerei de Conturi
Tulcea, faptul cd: "Au fost luate mdsuri de organizare a concursului pentru ocuporea postului de
auditor public tn cadrul UAT Mdcin. Astfel, transmitem documentalia tntocmitd cu ocazia-organizdrii
concursului tn data 16.03.2020, lo care nu s-o prezentat nimeni,,.

Av6nd in vedere documentele justificative puse la dispozilia auditorului
concluzioneazd' faptul cd mdsura dispusd la punctul I.6 din Decizia nr.23120
indeplinit[.

Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei mdsuri il reprezintd imbun6tdfirea activitdlii
entit6fi verificate, din punct de vedere al evidenfei financiar contabile, al sistemului informational,
prin:

- organizarea ;i implementarea sistemului de control
legale;

intern/managerial, potrivit prevederilor

- organizarea activitdlii de audit public intern in conformitate cu prevederile legale qi asigurarea
funcliondrii acesteia;

- organizarea qi exercitarea controlului financiar preventiv, cu respectarea prevederilor legale,
asigurarea deschiderii qi linerii registrului cu operaliunile supuse vizei de CFPP qi a celorlalte registre
prevdzute de reglementdrile legale qi asigurarea separdrii operafiunilor de angajare, lichidare,
ordonanlare qi platd a cheltuielilor bugetare, cu respectarea prevederilor legale.

Mlsurile stabilite in nlus de citre entitate fatl de cele dispuse prin decizie.
Nu a fost cazul.

Mlsurile luate de conducerea entitltii in timnul verificlrii modului de ducere la
indeplinire a deciziei.

Nu a fost cazul.

AbatereaT-MisuraI.T
a) Abaterea constatatl care a flcut obiectul mlsurii dispuse nrin decizie:
In urma verific[rii modului de organizare qi desfbqurare a activitalii de inventariere a

patrimoniului UAT Oraqul Mdcin pe anul 2018, au fost constatate urmdtoarele deficienle:
- Comisiile numite in baza dispozilia nr.413112.12.2018, nu au fost instruite cu privire la

procedurile privind efectuarea inventarierii;
- La inventarierea activelor fixe, in listele de inventariere nu sunt completate stocurile faptice;
- Pe ultima fi15 a listei de inventariere, gestionarul nu a menlionat dacd toate bunurile qi valorile

bdneqti din gestiune au fost inventariate qi consemnate in listele de inventariere in prezenla sa. De
asemenea, nu au fost frcute menfiuni dacd gestionarul are obieclii cu privire la modul de efectuare a
inventarierii;
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- Nu au fost inventariafi debitorii si creditorii importanfi, cu confirmiri de solduri qi punctaje
reciproce scrise;

- Nu au fost inventariate disponibilitafile aflate in conturi la bdnci sau la unitAlile Trezoreriei
Statului prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea
entitafii;

- Nu au fost inventariate investiliile in curs pe stadii de realizare a obiectivelor;
- Nu s-a intocmit situalia centralizatoare a rezultatelor inventarierii, respectiv centralizarea

inventarelor pe comisii de inventariere, pe categorii de bunuri inventariate din toate gestiunile, astfel
inc6t sd poatd fi comparate cu situalia reflectat[ in conturile contabile in vederea stabilirii rezultatelor
inventarierii.

- Rezultatele inventarierii nu au fost stabilite prin compararea datelor constatate faptic qi inscrise
in listele de inventariere cu cele din evidenla tehnico-operativd qi cu cele din contabilitate.

- Nu s-a procedat la corelarea datelor din bilanf cu datele inregistrate in contabilitate, puse de
acord cu situalia reald a elementelor de natura activelor, datoriilor qi capitalurilor proprii stabilita pe
baza inventarului.

P) Mlsura I.7) disp izie nentru remedierea abaterii
InlSturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea nr.9411992, republicatd a neregulilor

in activitatea financiar-contabilS qi/sau fiscald controlatd, astfel:
"in vederea inldturdrii abaterilor de la legalitate ;i regularitate relinute la pct.7 din parteo de

constatare a deciziei, dispunerea de cdtre conducdtorul entitdlii UAT Ora;ul Mdcin a mdsurilor
cuvenite pentru organizarea ;i efectuarea opera{iunii de inventariere a patrimoniului ;i tnregistrarea
rezultatelor inventarierii, cu respectarea tntrutotul a preve.derilor legale".

c.\co"form ceror m"rfio"ate i, Rapo.tut de forb*l:rx";:.t;i;7;f'ffii.301;;?;"brie2020
Impactul estimat de cltre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastd mdsurd dispusd, il reprezintd

imbundtdlirea activitdlii entit5lii verificate, din punctul de vedere al eviden{ei financiar-
contabile, fiscale, al sistemului informalional, al resurselor umane etc..

Prin Adresanr.867130.03.2020, entitatea nu a pus la dispozilia auditorului public extern nici un
document justificativ din care sd rezulte modul de ducere la indeplinire a acestei mdsuri.

In concluzie. av6nd in vedere documentele justificative puse la dispozitia auditorului public
extem. se concluzioneazd faptul cd mdsura dispusl la punctul I.7 din Decizia nr.23l2019 nu a fost
indeplinit6.

Neimplementarea in totalitate a mdsurii dispuse la punctul L7 a avut drept cauzd preocuparea
insuficientd a managementului entitAlii ducerea la indeplinire a acestei misuri.

Avdnd in vedere prevederile punctului 238 subpunctul 5 din RODAS qi lindnd cont de faptul cd
mdsura a fost parfial adus6 la indeplinire, nu se poate aborda impactul estimat pentru m[sura in cauzd".

c.1.) Detalierea aspectelor rezultate in urma acfiunii de verificare a modului de ducere la
indeplinire a misurii dispuse prin decizie.

Din analiza adresei nr. 13701102.11.2020 prin care entitatea a adus la cunoqtinfa Camerei de
Conturi Tulcea modul de indeplinire a mdsurilor din Decizia nr. 2312019 precum qi a documentelor
anexate, s-a constatat cd entitatea nu a intreprins nicio mdsurd qi nu a prezentat niciun document
justificativ in scopul ducerii la indeplinire a mlsurii nr.I.7 . din Decizia nr. 2312019.

In concluzie. av6nd in vedere cele mentionate anterior. se concluzioneazi faptul cI mlsura
dispusi la punctul I.7 din Decizia nr.23l2019 nu a fost indeplinitl.

Prin neimplementarea in totalitate a acestei mdsuri, nu au fost respectate urmdtoarele prevederi
legale:

- Legea nr.9411992 privind orgarizarea qi funclionarea Cu4ii de Conturi, cu modificarile qi

completdrile ulterioare, art.43 lit.c):
,,inldturarea neregulilor constatate in activitateofinanciar-contabild saufiscald controlatd".
- Regulamentul privind organizarea qi desfEqurarea activitAlilor specifice Cu4ii de Conturi,

precum gi valorificarea actelor rezultate din aceste activitdli, aprobat prin Hot6rdrea Plenului
nr.l55l20l4, punctul 32 lit.d):

"ducerea la tndeplinire a mdsurilor de remediere a deficienyelor constatate de cdtre auditorii
publici externi tn urma acliunilor de verificare efectuate, precum pi a celorlalte mdsuri $i
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pretntdmpinorea producerii unor qsemenea deficienle tn viitor, condilie a realizdrii unei bune gestiuni

finonciare".

Misurile stabilite in plus de cltre entitate fatl de cele dispuse prin decizie.
Nu a fost cazul.

Misurile luate de conducerea entitltii in timpul verificirii modului de ducere la
indeplinire a deciziei.

Nu a fost cazttl.

Abaterea8-MIsuraI.8
a) Abaterea constatati care a f5cut obiectul misurii dispuse prin decizie:
Urmare verificdrilor efectuate asupra elementelor care compun cheltuielile efectuate la Titlul II

Bunuri;i servicii in anul2018, au fost identificate bunuri reprezentdnd active imobilizate cu o valoare
de 63.108.2 lei (aplicafie informaticd, containere gi modernizare punct de agrement), care au fost
decontate eronat de la alineatul 20.01 .30 Alte bunuri Ei servicii pentru tntrelinere ;i funclionare. Ori,
avdnd in vedere faptul ci bunurile respective constituie active fixe, acestea trebuiau cuprinse in listele
de investifii, iar plata lor trebuia ftcutd din sumele aprobate cu aceasti destinalie la Titlul XII Active
nefinanciare.

medierea abaterii
nldturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea nr.9411992, republicatd a neregulilor

in activitatea financiar-contabilE qi/sau fiscal[ controlat6, astfel:
"dispunerea de cdtre conducdtorul entitdlii UAT OraEul Mdcin a mdsurilor cuvenite pentru

stabilirea exactd a sumelor reprezentdnd cheltuieli de capital decontate de la cheltuieli curente,
regularizarea ocestor sume precum ;i pentru respectarea procedurii operalionale prin care sd se
asigure efectuarea corectd a pldyilor de la Titlul II ,,Bunuri Ei servicii" precum Ei de la Titlul XII
,,Active nefinanciare", cuprinse tn buget, cu respectarea fntrutotul a prevederilor legale".

Termen de realizare: 31 Decembrie 2019

c) Conform celor mentionate in Raportul de follow-up nr.2613/930/01.04.2020.
Impactul estimat de cdtre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastd m[sur5 dispus6, il reprezintd

imbundtdfirea activitdfii entitdlii verificate, din punctul de vedere al evidenlei financiar-
contabile, fiscale, al sistemului informafional, al resurselor umane etc..

Prin Adresa nr.867/30.03.2020, entitatea aduce la cuno;tinfa conducerii Camerei de Conturi
Tulcea, faptul cd: "Au fost efectuate regularizdrile tn ceea ce priveEte pldyile efectuate de la titlul
Bunuri ;i Servicii corect fiind de la Titlul IX Active fixe. Astfel au fost efectuate regularizdrile la S.C.
Edilitar Salub Term S.A. contravaloare contoinere cu valoarea de 48.271,46 lei (OP 2236/19.12.2019,
S.C. Dinu Carmen S.N.C. cv uEd garaj cuvaloarea de 5.565,03 lei (OP 2235/19.12.2019), S.C. Mod
Vest S.R.L. cv tntocmire documentalie DALI cu valoarea de 16.552,90 lei (OP 2144/l1.12.2019 ;i OP
2143/t 1.12.2019)" .

Avdnd in vedere documentele justificative puse la dispozilia auditorului public extem, se

concluzioneazd" faptul cE mdsura dispusd la punctul I.8 din Decizia nr.23l2019 a fost integral
indeplinitS.

Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei m[suri il reprezintd imbundtilirea activitdlii
entit5lii verificate, din punct de vedere al evidenlei financiar contabile, al sistemului informafional,
prin:

- stabilirea exacti a sumelor reprezentdnd cheltuieli de capital decontate de la cheltuieli curente,
regularizarea acestor sume precum qi pentru respectarea procedurii operafionale prin care sd se asigure

efectuarea corecti a pldlilor de la Titlul II ,,Bunuri qi servicii" precum qi de la Titlul XII ,,Active
nefinanciare", cuprinse in buget, cu respectarea intrutotul a prevederilor legale.

Mlsurile stabilite in plus de cltre entitate fati de cele dispuse prin decizie.
Nu a fost cazul.
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Mlsurile luate de conducerea entitlfii in timpul verificlrii modului de ducere la
indeplinire a deciziei.

Nu a fost cazr;J.

Abaterea 12 - Misura I.9
a) Abaterea constatatl care a flcut obiectul mlsurii dispuse prin decizie:
Urmare verificdrii realitafli qi exactitdlii operaliunilor privind datoria public6, s-a constatat cd in

anul 2018, entitatea a inregistrat qi a raportat in mod eronat tranzac[ille privind modul de rambursare a

datoriei publice, dupd cum urrneazd;
- conform extraselor de cont, soldul contului de credit deschis la CEC BANK SA - Sucursala

Mdcin, pe seama UAT Oragul M[cin, pentru derularea operafiunilor privind rambursarea ratelor
scadente qi plata dob6nzilor qi comisioanelor aferente, la data de 31.12.2018, era in sumd de 2.936,34
lei. Ori, conform evidenlei contabile, soldul contului contabil de disponibilitdf 512.01.02 ,,Conturi
curente la bdnci" analitic distinct, raportat La31.12.2018, a fost de 15.520,85 lei, rezultdnd o diferenld
intre evidenla contabild qi evidenfa operativd de 12.584,51 lei.

Totodatd, conform graficului de rambursare emis de CEC Bank Sucursala Mdcin, soldul
creditului rimas de rambursat la31.12.2018 era de 1.979.616,20lei, in timp ce, in evidenla f,rnanciar-
contabilS, contul contabil 1621 ,,Credite bancare pe termen lung" prezenta un sold creditor (datorie) in
sumd de 2.170.860,04 lei, inregistrdndu-se o diferenld de 191 .243,84lei.

- referitor la rambursarea ratelor scadente aferente imprumutului contractat, in anul 2018, in
contul 162l ,,imprumuturi pe termen scurt " s-a inregistrat ca rambursatd suma de 90.000 lei, sumd
care a fost raportatd qi la Ministerul Finanlelor Publice, in timp ce, conform extraselor de cont emise
de CEC Bank - Sucursala Mdcin, rambursdrile de credite au fost in sumd de 166.032,49Lei, rezultdnd
o diferenfd pldtitd in contul datoriei publice qi neraportatd de 76.032,49 lei.

- dob6nda inregistratd in evidenfa contabilS in anul 2018 qi raportatl in situaliile financiare /
Ministerul Finanlelor Publice a fost de 109.500 lei, in timp ce, conform extraselor de cont emise de

CEC Bank Sucursala Mdcin, dob6nda datoratd qi pldtit5 a fost in sum[ de 112.550,94 lei. De
asemenea, comisioanele plStite, aferente datoriei publice, au fost in anul 2018 in sumd de 16.473,75
lei, fiind contabilizate cu titlul de dobdnzi, astfel cd, in anul 2018 diferenlele totale privind dob6nzile gi

comisioanele pldtite gi neinregistrate in evidenla financiar-contabild sunt in sumd de 19.524,69Lei.

neregulilor
in activitatea financiar-contabilS ;i/sau fiscald controlatd, astfel:

"invederea tnldturdrii abaterilor de la legalitate Ei regularitate relinute la pct.12 din partea de

constatare a deciziei, dispunerea de cdtre conducdtorul entitdlii UAT Ora;ul Mdcin o mdsurilor
cuvenite pentru elaborarea Si implementarea unei proceduri operalionale cu privire la tnregistrarea,
gestionarea Ei raportarea datoriei publice locale, instruirea persoanelor cu atribu{iuni in domeniu ;i
monitorizarea modului de respectare a procedurii respective".

Termen de realizare: 3l Decembrie 2019

c.) Conform celor mentionate in Raportul de follow-up nr.26l3l930/01.04.2020
Impactul estimat de cltre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastd mdsurd dispus6, il reprezintd

imbunltdlirea activit[fii entitdlii verificate, din punctul de vedere al evidenfei financiar-
contabile, fiscale, al sistemului informafional, al resurselor umane etc..

Prin Adresa nr.867130.03.2020, entitatea aduce la cunoqtinla conducerii Camerei de Conturi
Tulcea, faptul cd: "...A fost efectuotd regularizarea tmprumutului acordat de CEC Bank Tulcea

precum Ei raportarea corectd a datoriei publice, conform notelor contabile ;i a situaliei datoriei
publice a anilor 2017, 2018 ;i 2019".

Av6nd in vedere documentele justificative puse la dispozilia auditorului public extern, se

concluzioneazd faptul cE mdsura dispusd la punctul I.9 din Decizia nr.23l2019 a fost pa4ial
indeplinitd. avdnd in vedere faptul c5:

- Entitatea a efectuat regularizarea imprumutului acordat de CEC Bank precum qi

raportarea corectd a datoriei publice,
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- Nu a prezentat documente justificative din care sd rezulte elaborarea gi implementarea
unei proceduri operalionale cu privire la inregistrarea, gestionarea qi raportarea datoriei publice locale,
instruirea persoanelor cu atribufiuni in domeniu qi monitorizarea modului de respectare a procedurii
respective.

c.1.) Detalierea asoectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la
indeplinire a misurii disnuse prin decizie

Din analiza adresei nr. 13701102.11.2020 prin care entitatea a adus la cunostinta Camerei de
Conturi Tulcea modul de indeplinire a mdsurilor din Decizia nr.23/2019 precum qi a documentelor
anexate, s-a constatat ca entitatea procedat la realizarea qi aprobarea Procedurii Operalionale privind
inregistrarea, gestionarea qi raportarea datoriei publice locale. (Anexa nr. 3)

Avind in vedere documentele justificative puse la dispozilia auditorului public extem, se

concluzioneazi faptul ci misura disnusl la ounctul I.9 din Decizia nr.23l2019 a fost inteeral
indepliniti.

Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei mEsuri il reprezintd imbundtitirea activitdlii
entitelii verificate, din punct de vedere al eviden{ei financiar contabile, al sistemului informalional,
prin:

- elaborarea qi implementarea unei proceduri operalionale care sI asigure publicarea, conform
reglementdrilor legale, a tuturor informaJiilor de interes public.

Misurile stabilite in plus de citre entitate fatii de cele disouse orin decizie.
Nu a fost cazul.

Misurile luate de conducerea entitltii in timnul verificlrii modului de ducere la
indeplinire a deciziei.

Nu a fost cazul.

Abaterea 13 - Misura L10
a) Abaterea constatati care a lIcut obiectul mlsurii disouse prin decizie:
Din analiza documentelor prezentate cu privire la planificarea, inilierea gi derularea achiziliilor

publice la nivelul entitdlii auditate, s-au constatat urmitoarele:
- entitatea nu qi-a indeplinit obligalia legald de a elabora, la nivelul anului 2018, un program

anual al achiziliilor publice qi de aJ acl:.;a,liza ori de cdte ori este necesar, abaterea continu6nd qi in
anul 2019;

- nu au fost puse la dispozilia echipei de audit referate de necesitate cu privire la fundamentarea
achiziliilor de lucrlri de intrelinere qi reparalii efectuate in anul 2018, conform cerinlelor legale;

- nu au fost intocmite in toate cazurile note justificative privind determinarea valorii estimate Ei

alegerea procedurii de achizilie;
- din informaliile publicate in SEAP a rezultat cA entitatea nu gi-a respectat obligalia de a

transmite in SEAP, trimestrial, o notificare cu privire la achiziliile directe.
De asemenea, referitor la achiziliile de materiale qi lucr5ri de intretinere qi reparalii efectuate in

exerciliul financiar 2018, s-a constatat cd entitatea a realizat exclusiv achizilii directe in condiliile in
care valoarea estimatA a acestora, {Ard TVA, a fost mai micd decdt pragurile valorice prevlzute de

lege, ftrd a respecta insd pagii procedurali ai acestui tip de achizilie.
In aceeaEi ordine de idei, procedurile operafionale care vizeazd achiziliile publice elaborate la

UAT Oragul Micin nu au fost actualizate cu modificdrile legale intervenite.

b) M5sura I.10) disnusl prin decizie pentru remedierea abaterii
inldturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea ra.9411992, republicati a neregulilor

in activitatea financiar-contabild qi/sau fiscald controlatd, astfel:
"- elaborarea $i implementarea unei proceduri operayionale care sd asigure respectarea

prevederilor legale privind fundamentarea achiziliilor Si intocmirea programului de achizifii,
respectareq principiilor de transparenld;i publicitale in aplicarea procedurilor de achizilii publice,
precum ;i monitorizarea contractelor inche iale ;

Comiqan Mihai ,
a-{,t'

Pagina l6 din 30



\,

- monitorizarea, de cdtre mqnogementul entitdlii, a modului de aplicare o procedurilor de
achizilii implementate ;

- tntocmireo, cu respectarea prevederilor legale, a tuturor documentelor justificative care sd
ateste recep{ia bunurilor achizilionate/serviciilor prestate/lucrdrilor efectuate".

Termen de realizare: 3 1 Decembrie 2019

c) Detalierea aspectelor rezultate in urma acfiunii de verificare a modului de ducere la
indeplinire a misurii dispuse prin decizie - Raportul de follow-un nr. 26131930/01.04.2020 .

Impactul estimat de cdtre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceast5 mdsurd dispus6, il reprezintd
imbundtElirea activitAlii entitdii verificate, din punctul de vedere al evidenfei financiar-
contabile, fiscale, al sistemului informafional, al resurselor umane etc..

Prin Adresa nr.867130.03.2020, entitatea aduce la cunoqtinla conducerii Camerei de Conturi
Tulcea, faptul cd: "S-a tntocmit procedura de sistem privind elaborarea Programului Anual de
Achizilii".

Avdnd in vedere documentele justificative puse la dispozilia auditorului public extern, se

concluzioneazd, faptul cd mdsura dispusd la punctul I.10 din Decizia nr.23l2019 a fost integral
indeplinita.

Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei m6suri il reprezinti imbundtilirea activitdlii
entitSlii verificate, din punct de vedere al evidenfei financiar contabile, al sistemului informafional,
prin:

- elaborarea qi implementarea unei proceduri operalionale care sd asigure respectarea
prevederilor legale privind fundamentarea achiziliilor gi intocmirea programului de achizigii,
respectarea principiilor de transparenld Ei publicitate in aplicarea procedurilor de achizilii publice,
precum qi monitori zar ea contr actelor incheiate ;

- monitorizarea, de cdtre managementul entit6lii, a modului de aplicare a procedurilor de
achizilii i mpl ementate ;

- intocmirea, cu respectarea prevederilor legale, a tuturor documentelor justificative care sd
ateste recepfia bunurilor achizifionate/serviciilor prestate/lucrdrilor efectuate.

Mlsurile stabilite in plus de citre entitate fafi de cele dispuse prin decizie.
Nu a fost cazul.

Misurile luate de conducerea entititii in timpul verificlrii modului de ducere la
indeplinire a deciziei.

Nu a fost cazul.

Abaterea9-MlsuraII.l
a) Abaterea constatatl care a ficut obiectul mlsurii dispuse prin decizie:
Din verificarea modului de stabilire qi platd a drepturilor salariale, arezultat cd entitatea auditatd

a fost prejudiciatd, urmare acorddrii unui salariat a sporului lunar pentru gestionarea fondurilor
comunitare nerambursabile, fapt ce a condus la dep5girea indemnizaliei lunare a viceprimarului.

Astfel, prin Dispozilia nr. 312108.10.2018 a viceprimarului cu atribulii de primar, privind
aprobarea regulamentului de salaizare a personalului din proiectele finanfate din fonduri europene
nerambursabile, derulate prin aparatul de specialitate al primarului Oraqului Mdcin, Eefului de serviciu
i s-a acordat un spor lunar de 50%o din salariu, ceea ce a condus la depfuirea indemnizafiei de

viceprimar, contrar prevederilor legale.
Valoarea certd a prejudiciului la data misiunii de audit a fost de 58.819 lei, la care se adaugd

dobdnzile qi penalitdlile de intdrziere.

b) Misura II.1) disnusl orin decizie pentru remedierea abaterii
Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) din Legea nr.9411992, republicatd Ei ale pct.174 din

RODAS:
"- stubilireo tntinderii prejudiciului (pierderea efectivd suferitd, dobdnzile ;i penalitdlile de

tntdrziere), produs ca urmare a stabilirii ;i pld;ii unor venituri salariale mai mari decdt cele prevdzute
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de lege, dispunerea mdsurilor de recuperare a prejudiciului ;i recuperarea efectivd a acestuia, cu

re spe ct areo preveder ilor le gale ;- 
- recaicularea salariului de bazd;i a tuluror celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de

care beneJiciazd personalul ale cdrui venituri de naturd salariqld au fost stabilite eronqL cu

re spe ctarea preveder ilor le gal e ;
- elaborarea qi implementarea unor proceduri operasionale care sd asigure stabilirea corectd a

drepturilor salariale, in concordanld cu prevederile legale fn domeniu".
Termen de realizare'. 3l octombrie 2020

Impactul estimat de cdtre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastd mdsure dispusd, il reprezintd

oblinerea unor rezultate economico-financiare mai bune, reducerea cheltuielilor, etc'

Prin Adresa nr.867130.03.2020, entitatea aduce la cunoEtinla conducerii Camerei de Conturi

Tulcea, faptul cd "in ceea ce prive$te acordarea unor drepturi salariale mai mari decdt cele

prevdzute de lege, tlAT Mdcin a emis Dispozilia nr.454/18.12.2019 pentru recuperarea prejudiciului

de 58.819 lei, dispozilie care a fost contestatd la Tribunalul Tulcea Si penlru care a fost stabilit lermen

de judecatd pe data de 06.04.2020 conform citaliei din data de 04.03.2020".
Avfind in vedere documentele justificative puse la dispozifia auditorului public extem, se

concluzioneazd faptul cE mdsura disousd la ounctul ILI din Decizia nr.23l2019 a fost partial

indeolinitd. avdnd in vedere faptul c5:
- Entitatea a stabilit intinderea prejudiciului (pierderea efectivi suferitd, dobdnzile qi

penalitiilile de int6rziere), produs ca urrnare a stabilirii qi plitii unor venituri salariale mai mari decdt

cele prevdzute de lege,
- PanA la data prezentei verificiri, avdnd in vedere termenul acordat de citre instanre, nu

a recuperat prejudiciul in cauzd.
- Nu a elaborat qi implementat procedura operalionalA care si asigure stabilirea corecte a

drepturilor salariale, in concordanji cu prevederile legale in domeniu.

c.1.) Detalierea asoectelor rezultate in urma actiunii de verilicare a modului de ducere la
indeolinire a misurii disnuse prin decizie

Din analiza adresei nr. 13701102.11.2020 prin care entitatea a adus la cunoqtinla Camerei de

Conturi Tulcea modul de indeplinire a misurilor din Decizia nr.2312019 precum qi a documentelor

anexate, s-a constatat cd pe rolul Tribunalului Tulcea, in dosarul 118188/2020 care are ca obiect

anulare act administrativ, s-a emis HotdrArea 467 /2020 diln 02.07.2020 prin care: Solulia pe scurt:
Admite in pctrte cererea. Anuleazd Dispozilia nr. 454/18.12.2019 emisd de pdrdtd. Respinge in rest

cererea, ca nefondatd. Obligd pdrdta la plata cdtre reclamantd o sumei de 2000 lei reprezentdnd

cheltuieli de judecatd. Cu recurs in I5 zile de la comunicare, ce se vo depune la Tribunalul Tulcea.

Pronuntatd la data de 02 iulie 2020 prin punerea soluliei la dispozilia pdrlilor de cdtre grefa

instan{ei.
Document: Hotdrdre 467/2020 02.07.2020.

Potrivit celor menlionate in adresa 13701102.11.2020, entitatea urmeazd sd primeascd sentinlS qi

sd formuleze recurs.
Din analiza informaliilor disponibile pe site-ul "portaljust.ro s-a constatat cI entitatea nu a

formulat recurs la Hotdrdrea 46712020 din 02.07 .2020. Potrivit informa{iilor existente la dosarul

cauzei, Recurentul Reclamant a depus recurs la Hotdrdrea 46712020 din 02.07.2020 in data de

12.11.2020. (Anexa nr. 4)
Conform celor menlionate in Nota de Relalii datd de domnul Gheorghe VACARU, entitatea

verificat6 nu a depus pAni la data controlului, recurs la Hot[rArea 467 12020 din 02.07 .2020.
Din analiza Hotlrdrea 46712020 din 02.07.2020 s-a constatat cd Dispozilia nr. 454 din data de

18.12.2019 a fost emisd dupd termenul de 30 de zile de la constatarea pagubei (conform art. 500, alin.

(1) din Codul Administrativ.
Avind in vedere cele mentionate anterior, se constati ci mlsura nu este indepliniti'

deoarece:
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- Entitatea a stabilit intinderea prejudiciului (pierderea efectivd suferitd, dob6nzile Ei

penalitdlile de int6rziere), produs ca urnare a stabilirii qi plAlii unor venituri salariale mai mari decAt

cele prevdzute de lege,
- Entitatea nu a formulat recurs la Hotdrdre a 467 12020 din 02.07 .2020 .

- Nu a elaborat qi implementat procedura operalionali care sd asigure stabilirea corect6 a

drepturilor salariale, in concordanfl cu prevederile legale in domeniu.

Neimplementarea in totalitate a m6surii dispuse la punctul II.1 a al'ut drept catzd preocuparea

insuficientd a managementului entitAii ducerea la indeplinire a acestei m6suri.

AvAnd in vedere prevederile punctului 238 subpunctul 5 din RODAS qi lin6nd cont de faptul cd

mdsura a fost parlial adusi la indeplinire, nu se poate aborda impactul estimat pentru mdsura in cauzd.

Prin neimplementarea in totalitate a acestei m6suri, nu au fost respectate urmdtoarele prevederi

legale:
- Legea rc.9411992 privind organizarea qi funclionarea Curlii de Conturi, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, art.33 alin.(3):
,,in situaliile in care se constatd existenla unor abateri de la legalitate ;i regularitate, core ou

determinat producerea unor prejudicii, se comunicd conducerii entitdlii auditate aceastd store de fapt.
Stabilirea tntinderii prejudiciului ;i dispunerea mdsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligalie
a conducerii entitdlii auditate. "

- Regulamentul privind organizarea qi desfrEurarea activitAtilor specifice Cur,tii de Conturi,
precum qi valorificarea actelor rezultate din aceste activitdli, aprobat prin Hotdrdrea Plenului
nr.l 5 5 12014, punctul 32 lit.e):

,,32. Cu privire la controlul/auditul public extern efectuat de Curtea de Conturi, conducerea

entitdlii supuse verificdrii rdspunde, potrivit legii, pentru:(...)
(e) stabilirea tntinderii prejudiciului (dacd este cazul) Ei dispunerea mdsurilor pentru

recuperorea acestuia, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din lege;".

Mlsurile stabilite in plus de citre entitate fatl de cele dispuse prin decizie.
Nu a fost cazul

Mlsurile luate de conducerea entitltii in timnul verificirii modului de ducere la
indeplinire a deciziei.

Nu a fost caz:ul.

ncepdnd cu luna decembrie 2018, UAT Oraqul Mdcin a acordat indemnizafie de hrana

personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primariei oragului Mdcin, in cuantum de 317 lei
brut/ lunar/persoan5 angajatd, proporlional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioar6. Ori, acordarea

indemnizaliei de hrand pentru luna decembrie 2018 s-a realizat in mod nelegal, deoarece prevederile

legale in vigoare la acea datd interziceau acordarea de tichete cadou, premii, indemnizafii de hrand qi

indemniza{ii de vacan!6.
Valoarea certd a prejudiciului la data misiunii de audit a fost de 14.505 lei, la care se adaugd

dob6nzile qi penalitSlile de intdrziere.

b) MIsura II.2) disnusl prin decizie nentru remedierea abaterii
Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) din Legea nr.9411992, republicatd Ei ale pct.174 din

RODAS:
"dispunerea de cdtre conducdtorul entitd{ii UAT Oraqul Mdcin, a mdsurilor cuvenite pentru

stabilirea intinderii prejudiciului (pierderea efectivd suferitd, dobdnzile qi penalitdyile de tntdrziere),

produs cq ttrmore a pldlii tn luna decembrie 2018 a indemniza{iei de hrand, contrar interdicliei
legale, dispunerea mdsurilor de recuperore a prejudiciului ;i recuperarea efectivd a acestuia, cu

r e spect ar e a pr ev e derilor I e gale " .
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c) Detalierea aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la
indeplinire a mlsurii dispuse nrin decizie - Raport de follow-un nr. 26131930/01.04.2020.

Impactul estimat de cdtre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastd m5sur6 dispusd, il reprezintd
oblinerea unor rezultate economico-financiare mai bune, reducerea cheltuielilor, etc.

Prin Adresa nr.867 130.03 .2020, entitatea aduce la cuno$tinla conducerii Camerei de Conturi
Tulcea, faptul cd: "in ceea ce prive$te recuperarea sumelor acordate drept hrand salarialilor UAT
Mdcin in luna decembrie 2018, ordonatorul de credile a dispus recuperorea acestoro, precum qi a
dobinzilor ;i penalildlilor la acestea, co4form notelor contabile intocmite ca urmare a relinerilor din
situaliile recapitulative ale statelor de platd,...precum Ei OP-urile de platd a penalitdlilor aferente
acestora" .

Avind in vedere documentele justificative puse la dispozilia auditorului public extem, se

concluzioneazd faptul cd mdsura dispusl la punctul IL2 din Decizia nr.23l2019 a fost indeolinitd in
totalitate.

Impactul efectiv pentru aceastd misurd dispusl, il reprezintd oblinerea unor rezultate
economico-financiare mai bune, reducerea cheltuielilor, prin:

- Entitatea a stabilit intinderea prejudiciului (pierderea efectiv6 suferitS, dobdnzile qi

penalitdlile de intdrziere), produs ca urrnare a plilii in luna decembrie 2018 a indemnizatiei de hrani,
contrar interdicliei legale, la valoarea de 14. I 86 lei la care se adaugf, accesorii in sumd de 1 .285 lei.

- A dispus mlsuri de recuperare Ei a recuperat efectiv prejudiciul creat, in sumd totald de
15.471lei.

Misurile stabilite in plus de citre entitate fati de cele dispuse prin decizie.
Nu a fost cazul.

Mlsurile luate de conducerea entititii in timnul verificirii modului de ducere la
indeplinire a deciziei.

Nu a fost cazul.

Abaterea l1 - Misura II.3
a) Abaterea constatatl care a fdcut otriectul misurii dispuse prin decizie:
Din verificarea modului de decontare a avansurilor in numerar prin casierie, s-a constatat c5, in

soldul contului 542 ,,Avansuri de trezorerie", se regdsea suma de 594 lei, diferenlA rAmasd de justificat
din data de 04.06.2016. De asemenea, s-a constatat c6, in baza dispoziliei de platl citre casierie nr.
196/23.08.2018, a fost acordat un avans in sumd de 500 de lei pentru cheltuieli gospoddreEti care nu au
fost justificate cu documente, ;i care a fost inregistrat direct pe contul de cheltuieli gospodireqti, cont
contabil 628,, Alte cheltuieli".

b) MIsura II.3) disousl nrin decizie nentru remedierea abaterii
Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) din Legea nr.9411992, republicatd qi ale pct.174 din

RODAS:
..i"In vederea inldturdrii abaterilor de la legalitate ;i regularitate relinute la pct.l l din partea de

constatare a deciziei, dispunerea de cdtre conducdtorul entitdlii UAT OraSul Mdcin, a mdsurilor
cuvenite pentru extinderea veriJicdrilor asupro operaliunilor de decontdri in numerar prin casierie. pe
perioada de prescriere, pentru identificarea eventualelor cazuri similare cu cele constatate de echipa
de audit, stabilirea intinderii prejudiciului (pierderea efectivd suferitd, dobdnzile $i penalitdlile de

intdrziere), produs ca urmare a nejustificdrii cu documente sau justificdrii cu inldrziere a avansurilor
acordate, dispunerea mdsurilor de recuperare a prejudiciului ;i recuperorea efectivd a ocestuict, cu
r espec tare o preve der ilor le gale".

Termen de realizare: 31 octombrie 2020

c) Detalierea aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la
indeolinire a miisurii disouse orin decizie - Raport de follow-un nr. 2613/930/01.04.2020.

Impactul estimat de catre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastd mdsurd dispusd, il reprezinti
oblinerea unor rezultate economico-financiare mai bune, reducerea cheltuielilor, etc.
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Prin Adresa rt.867130.03.2020, entitatea nu a pus la dispozilia auditorului public extern nici un

document justificativ din care sE rezulte modul de ducere la indeplinire a acestei mdsuri.

extern. se concluzioneazd faptul cd mdsura dispusd la punctul II.3 din Decizia nr.23l2019 nu a fost

indeplinitd.

c.1.) Detalierea asnectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la
indeplinire a misurii disnuse prin decizie

Din analiza adresei nr. 13701102.11.2020 prin care entitatea a adus la cunoqtinla Camerei de

Conturi Tulcea modul de indeplinire a mdsurilor din Decizia nr. 2312019 precum qi a documentelor

anexate, s-au constatat urmdtoarele, (Anexa nr. 6)
Cu chitanla nr. 415116.09.2019 a fost achitatd c6tre UATO Mdcin suma de 1.000 lei,

reprezentdnd contravaloare avans nejustificat. Suma de 1.000 lei a fost depusd la Trezoreria Mdcin
prin chitanfa seria T5642 nr. I 00000 5264 din 17 .09 .2019 iar prin chitanla nr . 456110 .10 .2019 a fost
incasatd de UATO M6cin suma de 100 lei reprezent6nd contravaloare recuperare avans spre decontare,

aceasta fiind depusd la Trezoreria Mdcin prin chitanlaTS642 nr. 10000053152.11.10.2019.
Totodatd, entitatea a prezentat chitanla nr. 467115.10.2019 prin care s-a achitat cdtre entitate

contravaloare recuperare majordri qi penalit5li cv decont in valoare de 1.088 lei
De asemenea, a fost intocmitd si prezentatd echipei de audit o situalie centralizatoare de calcul

penalitali aferente avansurilor nedecontate. Potrivit acestei situafii, s-au calculat penalitdfi in valoare
totald de 1.556,40lei (583,81 lei aferent anului 2018 gi 972,59lei aferent anului 2019).

Avind in vedere cele men{ionate anterior, se constati ci misura este indeplinitl par{ial,
deoarece entitatea nu a procedat la extinderea verificfilor asupra operaliunilor de decontdri in
numerar prin casierie, pe perioada de prescriere, pentru identificarea eventualelor cazuri similare cu
cele constatate de echipa de audit, stabilirea intinderii prejudiciului (pierderea efectivd suferitd,
dobdnzile gi penalitdlile de intdrziere), produs ca unnare a nejustificdrii cu documente sau justific6rii
cu intdrziere a avansurilor acordate, dispunerea mdsurilor de recuperare a prejudiciului gi recuperarea

efectiv5 a acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Neimplementarea in totalitate a mdsurii dispuse la punctul II.3 a avut drept cauzd preocuparea

insuficientd a managementului entitAlii ducerea la indeplinire a acestei mdsuri.
Av6nd in vedere prevederile punctului 238 subpunctul 5 din RODAS gi lindnd cont de faptul cd

mdsura a fost parlial adusd la indeplinire, nu se poate aborda impactul estimat pentru mEsura in catzd.
Prin neimplementarea in totalitate a acestei mdsuri, nu au fost respectate urmdtoarele prevederi

legale:
- Legea nr.9411992 privind organizarea qi funcfionarea Curfii de Conturi, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare, art.33 alin.(3):
,,in situaliile tn care se constatd existenla unor abateri de la legalitate ;i regularitate, care au

determinat producerea unor prejudicii, se comunicd conducerii entitdlii auditate aceastd stare de fapt.
Stabilirea tntinderii prejudiciului ;i dispunerea mdsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligayie
a conducerii entitdlii auditate."

- Regulamentul privind organizarea qi desfrEurarea activitalilor specifice Cur,tii de Conturi,
precum qi valorificarea actelor rezultate din aceste activitAli, aprobat prin Hotdrdrea Plenului
nr.15512014, punctul 32 lit.e):

,,32. Cuprivire la controlul/auditul public extern efectuat de Curtea de Conturi, conducerea
entitdlii supuse verificdrii rdspunde, potrivit legii, pentru:(...)

(e) stabilirea tntinderii prejudiciului (dacd este cazul) qi dispunerea mdsurilor pentru
recuperarea acestuia, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din lege;".

Mlsurile stabilite in plus de cltre entitate fati de cele dispuse prin decizie.

Nu a fost cazul.

Misurile luate de conducerea entititii in timpul verificlrii modului de ducere la
indeplinire a deciziei.

Nu a fost cazul.
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Abaterea L4 - Misura II.4
a) Abaterea constatati care a flcut obiectul mlsurii dispuse prin decizie:
incepAnd cu luna decembrie 2018, Direclia de Asistenla Sociald M5cin - entitate subordonat5

UAT Oraqul Mdcin, a acordat indemnizafie de hrana personalului din cadrul instituliei, in cuantum de

317 lei brut/ lunar/persoand angajatd, proporlional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioard. Ori,
acordarea indemnizatiei de hrand pentru luna decembrie 2018 s-arealizat in mod nelegal, deoarece
prevederile legale in vigoare la acea datdinterziceau acordarea de tichete cadou, premii, indemnizalii
de hrand qi indemnizalii de vacanfd.

Valoarea certd a prejudiciului la data misiunii de audit a fost de 3.241 lei, la care se adaugd

dobdnzile qi penalitdlile de intdrziere.

b) Misura II.4) dispusi nrin decizie nentru remedierea abaterii
Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) din Legea nr.9411992, republicatd qi ale pct.174 din

RODAS:
"Dispunerea de cdtre conducdtorul entitd{ii UAT Oraqul Mdcin, cdtre ordonatorul terliar de

credite al Direcliei de Asistenld Sociald Mdcin, a mdsurilor cuvenite pentru stabilirea intinderii
prejudiciului (pierderea efectivd suferitd, dobdnzile ;i penalitdyile de tntdrziere), produs co urmare a
pldtii tn luna decembrie 2018 a indemnizaliei de hrand, contrar interdic;iei legale, dispunerea
mdsurilor de recuperare a prejudiciului ;i recuperarea efectivd a ecestuia, cu respectarea
prevederilor legale ; virarea la bugetul din care s-a /dcut finantarea, a sumelor recuperote " .

Termen de realizare 3l martie 2020

c) Detalierea aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la
indeplinire a mlsurii disnuse prin decizie Raport de follow-un nr.2613/930/01.04.2020.

Impactul estimat de cdtre Camera de Conturi Tulcea, pentru aceastd m[sur6 dispus6, il reprezintd
oblinerea unor rezultate economico-financiare mai bune, reducerea cheltuielilor, etc.

Prin Adresa nr.867130-03.2020, entitatea aduce la cunogtinfa conducerii Camerei de Conturi
Tulcea, faptul cd: "in ceeo ce priveEte recuperarea sumelor acordate nelegal ca hrand salariolilor
DASC din subordinea CL Mdcin, ordonatorul terliar de credite a dispus recuperarea acestora, drept
pentru care prezentdm situalia recapitulativd ;i nota contabild salarii octombrie 2019 transmisd de

aceEtia".
AvAnd in vedere documentele justificative puse la dispozilia auditorului public extem, se

concluzioneazd faptul cd misura dispusl la punctul II.4 din Decizia nr.23l2019 a fost indeplinitd in
totalitate.

Impactul efectiv pentru aceastd mdsurd dispusd, il reprezint6 oblinerea unor rezultate
economico-financiare mai bune, reducerea cheltuielilor, prin:

- Ordonatorul terliar de credite a stabilit intinderea prejudiciului (pierderea efectivd
suferitd, dobdnzile qi penalitSlile de intdrziere), produs ca urnare a plafi in luna decembrie 2018 a

indemnizafiei de hran6, la valoarea de 3.170 lei la care se adaugd accesorii in sumd de 290 lei.
- A dispus mdsuri de recuperare qi a recuperat efectiv prejudiciul creat, in suml totalf, de

3.460Iei.

Mlsurile stabilite in plus de citre entitate fafl de cele dispuse prin decizie.
Nu a fost cazul.

Mlsurile luate de conducerea entititii in timpul verificlrii modului de ducere la
indeplinire a deciziei.

Nu a fost cazul.

Persoana cu atribufii in indeplinirea mdsurilor date este domnul Gheorghe Vdcaru, primar al

U.A.T. Oraq Mdcin, care avea obligalia sd ducl la indeplinire mdsurile din Deciziartr.232/2019
Pentru clarificarea imprejurdrilor qi cauzelor care au condus la neaducerea la indeplinire in

totalitate a recomand6rilor date prin scrisoare, in conformitate cu punctul 101 din Regulamentul
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privind orgartizarea qi desftgurarea activitdfilor specifice Curlii de Conturi, precum qi valorificarea
actelor rezultate din aceste activitSli, aprobat prin Hotdrdrea plenului Cu4ii de Conturi nr.

155129.05.2014, cu modificdrile qi completdrile ulterioare cu adresa nr. 15037111.12.2020 (Anexa
nr.6) a fost solicitat[ Noti de relalii primarului U.A.T. Oraq Mdcin.

Din rlspunsurile formulate la Nota de relafii solicitati domnului Gheorghe Vdcaru (Anexa

nr.S), se aratd cd; ,, Vom lua toate mdsurile pentru ducerea la tndeplinire a mdsurilor dispuse. "
Explicaliile date nu schimb6 confinutul constat[rii prezentate mai sus.

III. Sinteza aspectelor rezultate in urma acfiunii de verificare a modului de ducere la indeplinire
a mlsurilor dispuse prin decizie.

A. MIsuri integral indeplinite:
Dintre cele 14 mdsuri dispuse prin Decizia nr.2312019, 9 m[suri au fost integral aduse la

indeplinire, rezult6nd un grad de implementare de 64,28 o/0, respectiv:

Abatereal-MIsuraI.l
La UAT OraEul Mdcin, in anul 2018, nu au fost publicate pe pagina de intemet, unele informalii

publice, dupd cum urmeaz6:
- proiectele de buget supuse consultlrii publice, inclusiv anexele acestora, in maxim douS zile

lucrdtoare de la supunerea spre consultanl[ publicd (inclusiv pentru cele doud imprumuturi accesate de

entitate);
- pl5lile restante, in maxim 5 zlle lucrdtoare de la depunerea situaliilor financiare trimestriale la

Trezorerie;
- bugetul general consolidat al entitdlii, intocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin

comun al ministrului administrafiei gi internelor qi al ministrului finan{elor publice, in maxim 5 zile de

la prezentarea in consiliul local (acestea sunt arhivate ca anexe la HCL de adoptare);
- registrul datoriei publice, precum qi registrul garanliilor locale, actualizate anual, pdnd la data

de 3l ianuarie a fieclrui an.

Inldturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea nr.9411992, republicatd a neregulilor
in activitatea financiar-contabild qi/sau fiscald controlatd, astfel:

"invederea tnldturdrii abaterilor de la legalitate ;i regularitate relinute la pct.l din partea de

constatare a deciziei, dispunerea de cdtre conducdtorul entitdlii UAT Ora;ul Mdcin a mdsurilor
cuvenite pentru elaborarea ;i implementorea unei proceduri opera{ionale care sd asigure publicarea,
conform reglementdrilor legale, a tuturor informaliilor de interes public".

Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei misuri il reprezintl imbun6tdlirea
activitAfi entitIlii verificate, din punct de vedere al evidenlei financiar contabile, al sistemului
informafional, prin:

- elaborarea qi implementarea unei proceduri operalionale care sd asigure publicarea, conform
reglementdrilor legale, a tuturor informaliilor de interes public.

Abaterea2-MisuraI.2
Din verificarea situaliilor financiare trimestriale qi anuale qi a execufiei de casd de la Trezoreria

Oraqului Mdcin, s-a constatat c6, in anul20l8, la UAT Oraqul Mdcin nu au fost respectate in totalitate
principiile execuliei bugetare, potrivit cdrora diferenla dintre suma veniturilor incasate qi excedentul
anilor anteriori utilizat pentru finanlarea exerciliului bugetar curent, pe de o parte, qi suma plSlilor
efectuate qi a pldlilor restante, pe de alt6 parte, trebuia sd fie mai mare decdt zero.

Astfel, suma veniturilor incasate qi a excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanfarea
exerciliului bugetar curent a fost de 14.039.543 lei, comparativ cu valoarea pldlilor efectuate de

entitatea auditatd qi a plElilor restante (neraportate in evidenfa contabil6), care a fost de 15.040.198,83
lei, diferen[a rentltatd, de - 1.000.655 lei, fiind mai micd dec6t zero.

De asemenea, la elaborarea qi fundamentarea bugetului de venituri ;i cheltuieli pe anul 2018,

nu au fost prev6zute distinct creditele bugetare destinate stingerii plElilor restante de la finele anului
2017.
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Inl5turarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea nr.9411.992, republicatd a neregulilor
in activitatea financiar-contabilS gi/sau fiscald controlatd, astfel:

elaborarea ;i implementareo unei proceduri operalionale care sd asigure respectareq
prevederilor art.49 alin.(12) din Legeo nr 273/2006 privindfinanlele publice locale, cu modfficdrile Ei
completdrile ulterioare, potrivit cdrora ,,In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat,
si cel tdrziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligalia
de a prezenta in ;edinla publica, spre analiza si aprobare de cdtre autoritdlile deliberative, execu{ia
bugetelor tntocmite pe cele doua secliuni, cu exceplia bugetului tmprumuturilor externe si interne, cu

scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectfficare
bugetora locala, astfel tncdt la sfar;itul anului:

a) sa nu tnregistreze pldti restante;
b) diferenla dintre suma veniturilor

finan{area exerciliului bugetar curent, pe de
pe de alta parte, safie mai mare decdt zero."

,,,ou,i"i'tlwliJ,"#::;T:,r;::,71#i,"!iff!*i,i,'i'f,'i"iiJrlli,:::;r!:,::,:;,iff;';!"':;:,' :
intocmeEte bugetul, tn condiyiile legii".

Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei mlsuri il reprezintl imbundtdlirea

\- activitdfii entitafli verificate, din punct de vedere al evidenlei financiar contabile, al sistemului
informafional, prin:

- elaborarea qi implementarea unei proceduri operafionale care sE asigure respectarea
prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile ;i
completdrile ulterioare, potrivit cdrora,,In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si
cel tdrziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligafia de a
prezenta in qedinla publica, spre analiza si aprobare de citre autoritafile deliberative, execulia
bugetelor intocmite pe cele doua secfiuni.

Abaterea4-MisuraI.4
Entitatea auditatd a menfinut in contul contabil 231,,Active fixe corporale in curs de execufie",

valoarea de 4.416.614,52 lei, aferentl unor obiective de investilii a cdror execulie a fost frnalizatd",

conform proceselor verbale de recepfie la terminarea lucrdrilor, in perioada2015 - 2018.

nldturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea nr.9411992, republicatl a neregulilor
in activitatea financiar-contabild qi/sau fiscalI controlatS, astfel:

"- inventarierea obiectivelor de investi{ii tn curs de execulie identificate de cdtre echipa de audit
Ei a altor situalii similare Ei tnregistrarea corectd a valorii acestora tn evidenla financiar-contabild,
precum Ei raportarea corespunzdtoare tn situaliile financiare;

- actuolizarea procedurii operalionale prin care sd se asigure receplionarea investiliilor in curs

finalizate Ei receplionate qi transmiterea documentaliei de recep{ie cdtre serviciul contabilitate, tn
vederea tnr e gi str dr ii ace stor a ;

- actualizareafi;elor de post pentru personalul cu atribu{ii".
Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei misuri il reprezintd imbundtdfirea

activitAtii entit6tii verificate, din punct de vedere al evidentei financiar contabile, al sistemului
informa{ional, prin:

- inventarierea obiectivelor de investilii in curs de execulie identificate de cdtre echipa de audit qi

a altor situalii similare gi inregistrarea corecti a valorii acestora in eviden{a financiar-contabil5,
precum qi raportarea corespunzdtoare in situaliile financiare;

- actualizarea procedurii operafionale prin care sd se asigure receplionarea investifiilor in curs

ftnalizate gi recepfionate qi transmiterea documentafiei de recepfie cdtre serviciul contabilitate, in
vederea inregistr[rii acestora;

- actualizarea fiEelor de post pentru personalul cu atribufii.

Abaterea6-MisuraI.6

tncasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru
o parte, si suma plalilor efectuate si o plalilor restante,
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PotrivitorganigrameiaprobateprinHCLnr.ggl2g.ll.20lT,lanivelulUATOraqulMlcin exist[
organizat un compartiment de audit public intern propriu. Cu toate acestea, postul nu a fost ocupat qi

nici nu au fost intreprinse demersuri pentru ocuparea acestuia, ceea ce nu asigurd realizarea acfiunilor
de audit intern asupra tuturor activitSlilor desf5qurate atdt la nivelul U.A.T Oraqul Mdcin, cdt qi la

nivelul celor 7 entitAti subordonate. De asemenea, sistemul de control intern/managerial nu a fost

organizatin conformitate cu prevederile Ordinului S.G.G. nr. 400 din 12 iunie 2015 privind aprobarea

Codului controlului intem managerial al entitElilor publice qi, ulterior, ale Ordinului S.G.G. nr.

60012018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitAflor publice.

in ceea ce priveEte activitatea de control financiar preventiv propriu, deqi aceasta a fost

organizatl, nu existd o eviden!6 a operafiunilor supuse vrzei, registrul operaliunilor supuse CFPP nu

este finut qi nu se asigurl separarea atribufiilor in ceea ce priveqte angajarea, lichidare, ordonanfarea,

plata cheltuielilor, etc.

MIsura dispusl prin decizie pentru remedierea abaterii
inldturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea nr.9411992, republicatd a neregulilor

in activitatea financiar-contabild Ei/sau fiscald controlat6, astfel:
"- organizarea Si implementarea sistemului de control intern/managerial, potrivit prevederilor

legale;
- organizarea activitdlii de audit public intern tn conformitate cu prevederile legale ;i

asi gurar e a funcliondr ii ace st e ia ;
- organizarea Si exercitarea controlului financiar preventiv, cu respectarea prevederilor legale,

asigurorea deschiderii Si linerii registrului cu operaliunile supuse vizei de CFPP ;i a celorlalte

registre prevdzute de reglementdrile legale Ei asigurarea separdrii operaliunilor de angajare,

lichidare, ordonan{are Si platd a cheltuielilor bugetare, cu respectarea prevederilor legale".
Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei mlsuri il reprezint6 imbun[tdfirea

activitAfli entitatii verificate, din punct de vedere al evidenlei financiar contabile, al sistemului

informalional, prin:
- orgatizarea qi implementarea sistemului de control intern/managenal, potrivit prevederilor

legale;
- organizarea activitd{ii de audit public intern in conformitate cu prevederile legale gi asigurarea

funcfionirii acesteia;
- organizarea qi exercitarea controlului financiar preventiv, cu respectarea prevederilor legale,

asigurarea deschiderii qi linerii registrului cu operatiunile supuse vizei de CFPP Ei a celorlalte registre

prevdzute de reglementdrile legale Ei asigurarea separ[rii operaliunilor de angajare, lichidare,

ordonanlare qi platd a cheltuielilor bugetare, cu respectarea prevederilor legale.

Abaterea8-MIsuraI.S
Urmare verificdrilor efectuate asupra elementelor care compun cheltuielile efectuate la Titlul II

Bunuri Ei servicii in anul 2018, au fost identificate bunuri reprezentdnd active imobilizate cu o valoare

de 63.108.2 lei (aplicafie informaticd, containere qi modernizare punct de agrement), care au fost

decontate eronat de la alineatul 20.01 .30 Alte bunuri ;i servicii pentru tntrelinere Si funclionare. Ori,
av6nd in vedere faptul cd bunurile respective constituie active fixe, acestea trebuiau cuprinse in listele

de investilii, iar plata lor trebuia fbcutd din sumele aprobate cu aceastd destinatie la Titlul XII Active

nefinanciare.

Mlsura dispusi orin decizie pentru remedierea abaterii
inldturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea m941199Z republicatd a neregulilor

in activitatea financiar-contabil5 Ei/sau fiscald controlat6, astfel:
"dispunerea de cdtre conducdtorul entitdlii UAT Oraqul Mdcin a mdsurilor cuvenite pentru

stabilirea exactd a sumelor reprezentdnd cheltuieli de capital decontate de la cheltuieli curente,

regularizarea acestor sume precum ;i pentru respectareo procedurii operalionole prin care sd se

asigure efectuarea corectd a pldyilor de la Titlul II ,,Bunuri Ei servicii" precum;i de la Titlul XII
,,Active ne.financiare", cuprinse tn buget, cu respectarea tntrutotul a prevederilor legale".

Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei mlsuri il reprezintd imbundt5lirea

activitelii entitatii verificate, din punct de vedere al evidentei financiar contabile, al sistemului

informalional, prin:
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- stabilirea exactl a sumelor reprezent6nd cheltuieli de capital decontate de la cheltuieli curente,

regularizarea acestor sume precum qi pentru respectarea procedurii operafionale prin care sd se asigure

efectuarea corectd a pldfilor de la Titlul II ,,Bunuri qi servicii" precum gi de la Titlul XII ,,Active
nefinanciare", cuprinse in buget, cu respectarea intrutotul a prevederilor legale.

Abaterea 13 - MIsura I.10
Din analiza documentelor prezentate cu privire la planificarea, inifierea qi derularea achiziliilor

publice la nivelul entit6tii auditate, s-au constatat urmitoarele:
- entitatea nu qi-a indeplinit obligalia legalS de a elabora, la nivelul anului 2018, un program

anual al achiziliilor publice Ei de a-l actualiza ori de c6te ori este necesar, abaterea continu6nd qi in
anul 2019;

- nu au fost puse la dispozifia echipei de audit referate de necesitate cu privire la fundamentarea

achizifiilor de lucrdri de intrefinere qi repara{ii efectuate in anul2018, conform cerinlelor legale;
- nu au fost intocmite in toate cazurile note justificative privind determinarea valorii estimate qi

alegerea procedurii de achizilie;
- din informaliile publicate in SEAP a rezultat cd entitatea nu qi-a respectat obligafia de a

transmite in SEAP, trimestrial, o notificare cu privire la achiziliile directe.
De asemenea, referitor la achizi\iile de materiale qi lucrdri de intrefinere qi reparalii efectuate in

exerciliul financiar 2018, s-a constatat cd entitateaarealizat exclusiv achizilii directe in condiliile in
care valoarea estimatd a acestora, fer5 TVA, a fost mai micd decdt pragurile valorice prev6zute de

lege, fErd a respecta insd pa;ii procedurali ai acestui tip de achizilie.
In aceeaqi ordine de idei, procedurile operalionale care vizeazd, achiziliile publice elaborate la

UAT Oragul M6cin nu au fost actualizate cumodificdrile legale intervenite.

InlSturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea rr.9411992, republicatd a neregulilor
in activitatea financiar-contabild qi/sau fiscald controlatd, astfel:

"- elaborqrea ;i implementarea unei proceduri operalionale care sd asigure respectarea
prevederilor legale privind fundamentarea achizi{iilor Ei intocmirea programului de achizilii,
respectarea principiilor de transparenld ;i publicitate tn aplicarea procedurilor de achizilii publice,
precum ;i monitorizarea contractelor tncheiate ;

- monitorizarea, de cdtre managementul entitd{ii, a modului de aplicare a procedurilor de

achizi{ii implementate ;
- tntocmireo, cu respectarea prevederilor legale, a tuturor documentelor justificative care sd

ateste receplia bunurilor achizilionate/serviciilor prestate/lucrdrilor efectuate".
Impactul efectiv al ducerii la indeplinire a acestei misuri il reprezintd imbun6tSlirea

activit6tii entitefli verificate, din punct de vedere al evidenlei financiar contabile, al sistemului
informafional, prin:

- elaborarea qi implementarea unei proceduri operalionale care sd asigure respectarea
prevederilor legale privind fundamentarea achiziliilor qi intocmirea programului de achizilii,
respectarea principiilor de transparenld qi publicitate in aplicarea procedurilor de achizilii publice,
precum qi monitori zar ea contractelor incheiate ;

- monitorizarea, de cdtre managementul entitdlii, a modului de aplicare a procedurilor de

achizilii implementate;
- intocmirea, cu respectarea prevederilor legale, a tuturor documentelor justificative care sd

ateste receplia bunurilor achizilionate/serviciilor prestate/lucrdrilor efectuate.

lncepdnd cu luna decembrie 2018, UAT Oragul M6cin a acordat indemnizalie de hrana

personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primdriei ora;ului Mdcin, in cuantum de 317 lei
brut/ lunar/persoand angajatS, propo(ional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioard. Ori, acordarea

indemnizafiei de hrand pentru luna decembrie 2018 s-a realizat in mod nelegal, deoarece prevederile

legale in vigoare la acea datd interziceau acordarea de tichete cadou, premii, indemnizalii de hrand gi

indemnizalii de vacanld.
Valoarea certi a prejudiciului la data misiunii de audit a fost de 14.505 lei, la care se adaugd

dob6nzile qi penalitdlile de intdrziere.
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MIsura dispusi prin decizie pentru remedierea abaterii
Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) din Legea m.94/1992, republicatl qi ale pct.l74 din

RODAS:
"dispunerea de cdtre conducdtorul entitdlii UAT OraEul Mdcin, a mdsurilor cuvenite pentru

stabilirea tntinderii prejudiciului (pierderea efectivd suferitd, dobdnzile ;i penalitdsile de intdrziere),

produs co urmare a pldyii in luna decembrie 2018 a indemnizaliei de hrand, contror interdicliei

legale, dispunerea mdsurilor de recuperare a prejudiciului ;i recuperarea efectivd a acestuia, cu

r e spe ctar ea pr eveder il or le gal e " .

Impactul efectiv pentru aceasti misurl dispusi, il reprezintd oblinerea unor rezultate

economico-financiare mai bune, reducerea cheltuielilor, prin:
- Entitatea a stabilit intinderea prejudiciului (pierderea efectivd suferitd, dobdnzile qi

penalitdlile de int6rziere), produs ca urrnare a plilii in luna decembrie 2018 a indemnizaliei de hran6,

iontrar interdicfiei legale, la valoarea de 14.186 lei la care se adaugd accesorii in sumd de 1 .285 lei.

- A dispus mdsuri de recuperare qi a recuperat efectiv prejudiciul creat, in sumd totalS de

15.471 lei.

Abaterea 14 - Misura II.4
incepdnd cu luna decembrie 2018, Direcfia de Asistenfd Sociald M6cin - entitate subordonatd

UAT Oraqul Mdcin, a acordat indemnizalie de hrana personalului din cadrul instituliei, in cuantum de

317 lei brut/ lunar/persoand angajatd, proporlional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioar6. Ori,

acordarea indemnizaliei de hrand pentru luna decembrie 2018 s-a realizat in mod nelegal, deoarece

prevederile legale in vigoare la acea datd, interziceau acordarea de tichete cadou, premii, indemnizalii

de hran6 qi indemnizafii de vacan!5.
Valoarea certd a prejudiciului la data misiunii de audit a fost de 3.241 lei, la care se adaugl

dobdnzile gi penalitdlile de intdrziere.
Misura dispusi prin decizie oentru remedierea abaterii
Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) din Legea rc.9411992, republicatd qi ale pct.174 din

RODAS:
"Dispunerea de cdtre conducdtorul entitdfii IJAT Ora;ul Mdcin, cdtre ordonatorul ter{iar de

credite al Direcliei de Asistenld Sociald Mdcin, a mdsurilor cuvenite pentru stabilirea tntinderii
prejudiciului (pierderea efectivd suferitd, dobdnzile ;i penalitdlile de tntdrziere), produs co urmare a
pldlii tn luna decembrie 2018 a indemnizaliei de hrand, contrar interdicliei legale, dispunerea

mdsurilor de recuperore a prejudiciului ;i recuperarea efectivd a acestuia, cu respectareq

prevederilor legale; virarea la bugetul din care s-a /dcut finanlarea, a sumelor recuperote ".

Impactul efectiv pentru aceastl misuri dispusi, il reprezintd oblinerea unor rezultate

economico-financiare mai bune, reducerea cheltuielilor, prin:
- Ordonatorul te(iar de credite a stabilit intinderea prejudiciului (pierderea efectiv6

suferita, dobdnzile qi penalitafile de intArziere), produs ca urmare a pl61ii in luna decembrie 2018 a

indemnizafiei de hran6, la valoarea de 3.170 lei la care se adaugd accesorii in sumd de 290 lei.
- A dispus mdsuri de recuperare qi a recuperat efectiv prejudiciul creat, in sumd totald de

3.460 lei.

Abaterea 12 - Misura I.9
Urmare verificirii realitafli qi exactitdlii operafiunilor privind datoria publicd, s-a constatat cd in

anul 2018, entitatea a inregistrat gi a raportat in mod eronat tranzacliile privind modul de rambursare a

datoriei publice, dupd cum urmeaz6:
- conform extraselor de cont, soldul contului de credit deschis la CEC BANK SA - Sucursala

Mdcin, pe seama UAT Oragul Mdcin, pentru derularea operaliunilor privind rambursarea ratelor

scadente qi plata dobAnzilor qi comisioanelor aferente, la data de 31.12.2018, era in sumd de 2.936,34

lei. Ori, conform evidenlei contabile, soldul contului contabil de disponibilit6l 5l2.0l.02,,Conturi
curente labdnci" analitic distinct, raportat La31.12.2018, a fost de 15.520,85 lei, rezultdnd o diferenld
intre evidenla contabild qi evidenla operativd de 12.584,51 lei.

Totodatd, conform graficului de rambursare emis de CEC Bank Sucursala Mdcin, soldul

creditului r[mas de rambursat la 31.12.2018 era de 1.979.616,20 lei, in timp ce, in evidenfa financiar-
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contabild, contul contabil 1621 ,,Credite bancare pe termen lung" prezenta un sold creditor (datorie) in
sumd de 2.170.860,04 lei, inregistrdndu-se o diferen!5 de 191 .243,84Lei.

- referitor la rambursarea ratelor scadente aferente imprumutului contractat, in anul 2018, in
contul 1621 ,,imprumuturi pe termen scurt " s-a inregistrat ca rambursati suma de 90.000 lei, sumd
care a fost raportatd Ei la Ministerul Finanfelor Publice, in timp ce, conform extraselor de cont emise
de CEC Bank - Sucursala M6cin, ramburslrile de credite au fost in sumd de 166.032,49lei, rezultdnd
o diferenld plStita in contul datoriei publice si neraportatd de 76.032,49 lei.

- dobdnda inregistratl in evidenla contabili in anul 2018 ;i raportatd in situaliile financiare /
Ministerul Finanlelor Publice a fost de 109.500 lei, in timp ce, conform extraselor de cont emise de
CEC Bank Sucursala M6cin, dob6nda datorati Ei platita a fost in sumd de 112.550,94 lei. De
asemenea, comisioanele pl6tite, aferente datoriei publice, au fost in anul 2018 in sumd de 16.473,75
lei, fiind contabilizate cu titlul de dobdnzi, astfel c5, in anul 2018 diferenlele totale privind dob6nzile qi
comisioanele pldtite qi neinregistrate in evidenla financiar-contabil5 sunt in sumd de 19.524,69\ei.

Inldturarea conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea nr.9411992, republicat5 a neregulilor
in activitatea financiar-contabilS qi/sau fiscal5 controlat[, astfel:

"invederea tnldturdrii abaterilor de la legalitate;i regularitate relinute la pct.12 din partea de
constatare a deciziei, dispunerea de cdtre conducdtorul entitdlii UAT Ora;ul Mdcin a mdsurilor
cuvenite pentru elaborarea ;i implementarea unei proceduri opera{ionale cu privire la tnregistrarea,
gestionarea ;i raportarea datoriei publice locale, instruirea persoanelor cu atribuliuni tn domeniu ;i
monitorizarea modului de respectore a procedurii respective".

B. Misuri indeplinite parfial:

Abaterea5-MlsuraI.5
Urmare reconcilierii datelor din evidenfa contabild sinteticd, cu cele din evidenla analiticd qi cu

cele prezentate in situaliile financiare intocmite de UAT Oraqul Mdcin la data de 31 decembrie 2018,
au fost constatate neconcordanle dupd cum urmeaz6:

- in evidenla sinteticS qi in situaliile financiare, soldul contului 419,,Clienfi creditori" este in
sumd de 351.236,58 lei, comparativ cu suma de 17.944,96 lei, inregistrat[ in eviden]a analiticd.
Astfel, se constatd cd suma inregistratd in contabilitatea sinteticd gi raportat[ in situaliile financiare
este mai mare cu 333.241,621ei fala de suma inregistratd in evidenla analiticS;

- in evidenfa sinteticd qi in situaliile financiare, soldul contului 411 ,,Clien!i" este in sumd de

301.653,61 lei, comparativ cu sumade 185.203 lei, reprezentdnd chirii concesiuni persoane juridice,

concesiuni persoane frzice, chirii ANL Ei terenuri persoane frzice, inregistratd in evidenfa analiticd.

Astfel, se constatd cd suma inregistratd in contabilitatea sintetici qi raportat6 in situaliile financiare

este mai mare cu I16.450.61 lei fa!6 de suma inregistratd in evidenla analiticS;
- in evidenla sinteticd qi in situa{iile financiare, soldul contului 461 ,,Debitori" este in sumd de

515.036,93 lei, comparativ cu suma de 50.179 lei, reprezentdnd concesiuni persoane juridice,

persoane frzice, amenajament pastoral, din evidenfa linutd de Serviciul Venituri Buget Local. Astfel,

suma inregistratd in evidenfa sinteticd qi raportatS in situafiile financiare era mai mare cu suma de

464.857.93lei fald de debitorii inregistrafi in evidenfa linut5 la Serviciul Venituri Buget Local. Este

de menfionat faptul cd, lanivelul Compartimentului Contabilitate nu este orgarizatdevidenla analiticd

a debitorilor.
Abaterea ll - Mlsura II.3
Din verificarea modului de decontare a avansurilor in numerar prin casierie, s-a constatat c6, in

soldul contului 542 ,,Avansuri de trezorerie", se regdsea suma de 594lei, diferenld rlmasd de justificat

din data de04.06.2016. De asemenea, s-a constatatcd,inbaza dispoziliei de platd cltre casierie nr.

196123.08.2018, a fost acordat un avans in sumd de 500 de lei pentru cheltuieli gospoddreEti care nu au
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fost justificate cu documente, gi care a fost inregistrat direct pe contul de cheltuieli gospoddreqti, cont

contabil 628,, Alte cheltuieli".

C. Misuri neindeplinite:

Abaterea3-MisuraI.3
La UAT Oraqul Mdcin, evidenla contabilS nu a fost condusd conform principiului contabilitdlii

de angajamente, potrivit cAruia efectele tranzacliilor sunt recunoscute atunci cdnd se produc, qi nu pe

misurd ce numerarul este platit. Astfel, cheltuieli in sumd totald de 667.225,57 lei, aferente unor

tranzaclii efectuate in anul 2018, nu au fost inregistrate in evidenfa contabild qi nu au fost raportate in
situaliile financiare ale exerciliului corespunzdtor producerii acestora qi nici ca ,,P16ti restante".

AbatereaT-MIsuraI.T
In urma verificdrii modului de organizare qi desfE;urare a activitetii de inventariere a

patrimoniului UAT Oraqul M6cin pe anul 2018, au fost constatate urmltoarele deficienfe:

- Comisiile numite in baza dispozilia nr.413112.12.2018, nu au fost instruite cu privire la
procedurile privind efectuarea inventarierii;

- La inventarierea activelor fixe, in listele de inventariere nu sunt completate stocurile faptice;

- Pe ultima hl6 a listei de inventariere, gestionarul nu a men{ionat dacd toate bunurile qi valorile
baneqti din gestiune au fost inventariate qi consemnate in listele de inventariere in prezen[a sa. De

asemenea, nu au fost frcute menliuni dacd gestionarul are obieclii cu privire la modul de efectuare a

inventarierii;
- Nu au fost inventariali debitorii si creditorii importanfi, cu confirm6ri de solduri ;i punctaje

reciproce scrise;
- Nu au fost inventariate disponibilitSlile aflate in conturi la bdnci sau la unitSlile Trezoreriei

Statului prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea

entit{ii;
- Nu au fost inventariate investiliile in curs pe stadii de realizare a obiectivelor;
- Nu s-a intocmit situafia centralizatoare a rezultatelor inventarierii, respectiv centralizarea

inventarelor pe comisii de inventariere, pe categorii de bunuri inventariate din toate gestiunile, astfel

inc6t sI poatS fi comparate cu situalia reflectatd in conturile contabile in vederea stabilirii rezultatelor

inventarierii.
- Rezultatele inventarierii nu au fost stabilite prin compararea datelor constatate faptic qi inscrise

in listele de inventariere cu cele din evidenfa tehnico-operativi qi cu cele din contabilitate.

- Nu s-a procedat la corelarea datelor din bilanf cu datele inregistrate in contabilitate, puse de

acord cu situalia reald a elementelor de natura activelor, datoriilor qi capitalurilor proprii stabilitd pe

baza inventarului.

Abaterea9-MIsuraII.l
Din verificarea modului de stabilire qi plat5 a drepturilor salariale, a rez:ultat cd entitatea auditatd

a fost prejudiciatd, urmare acorddrii unui salariat a sporului lunar pentru gestionarea fondurilor
comunitare nerambursabile, fapt ce a condus la depaqirea indemniza\iei lunare a viceprimarului.

Astfel, prin Dispozilia w.312108.10.2018 a viceprimarului cu atribulii de primar, privind

aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finanfate din fonduri europene

nerambursabile, derulate prin aparatul de specialitate al primarului Oragului Mdcin, qefului de serviciu
i s-a acordat un spor lunar de 50% din salariu, ceea ce a condus la depdqirea indemnizafiei de

viceprimar, contrar prevederilor legale.
Valoarea certd a prejudiciului la data misiunii de audit a fost de 58.819 lei, la care se adaugl

dobdnzile gi penalitalile de intdrziere.
MIsura disousl prin decizie pentru remedierea abaterii
Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) din Legea nr.9411992, republicatd qi ale pct.174 din

RODAS:
"- stabilirea tntinderii prejudiciului (pierderea efectivd suferitd, dobdnzile Ei penalitdyile de

intdrziere), produs co urmare a stabilirii Ei pldyii unor venituri sqlariale moi mari decdt cele prevdzute

de lege, dispunerea mdsurilor de recuperare a prejudiciului ;i recuperarea efectivd a acestuia, cu

r e spe ct are a prev eder il or I e gal e ;
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- recalculareq sqlariului de bazd gi a tuturor celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de

care beneficiazd personalul ale cdrui venituri de naturd salariald au fost stabilite eronat, cu

r e spe ctar e a pr ev e derilor le gol e ;
- eloborareo Si implementarea unor proceduri opera{ionale core sd asigure stabilirea corectd a

drepturilor salariale, in concordanld cu prevederile legale tn domeniu".

Prezentul raport de verificare a modului de ducere la-indeplinire a mlsurilor dispuse prin
decizie, care confine impreund cu anexele un numlr de 6f, pagini, a fost intocmit in trei
exemplare qi a fost inregistrat sub nr. 15036 din 1l .12.2020 la entitatea verificat6 qi la nr. 122

din data de 11.12.2020 in registrul unic de control. Din acestea, un exemplar se lasd entitdlii, iar doud

exemplare se vor restitui echipei de control in termen de pdn6 la 5 zile calendaristice de la data

inregistrdrii acestora la entitatea verihcat[ sau de la data confirmdrii lor de primire.
Prin semnarea raportului de follow up se recunoaqte restituirea tuturor actelor qi documentelor

puse la 9ispozilie auditorilor publici externi.
Impotriva prezentului raport de verificare a modului de ducere la indeplinire a mlsurilor

dispuse prin decizie pot fi formulate obieclii de cdtre conducdtorul entitAlii in termen de 15 zile
calendaristice de la data inregistrlrii actului la entitatea verificatd sau de la data confirm6rii de primire
a acestuia.

Auditor public extern Reprezentantul legal
U.A.T. Oragul Micin

V5caru Gheorghe - Primar
Comisan Mihaiz(
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