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CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 

CAMERA DE CONTURI NEAMŢ romania2019-0 
Piatra Neamţ, Str. Petru Movilă nr. 115, cod 610 P,e5edin-Ha tomâr,iei la Cons!llul 

Uniunii Telefon: +(40) 233.219.599; Fax: +(40) 233.216 Website: 
www.curteadeconturi,ro E-mail: ccneamt@rcc.ro 

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR 

Roman, 13 martie 2019 

Subsemnatele Ciobanu Carmen Cornelia şi Leuştean Oana Maria având funcţia de auditori 

publici externi în cadrul Camerei de Conturi a Judeţului Neamţ, în temeiul prevederilor Legii nr. 

94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, a delegaţiilor nr. 

127/18.01.2019 şi 430/25.02.2019 a legitimaţiei de serviciu nr. 1099/2010 respectiv 2864/2012 am 
efectuat în perioadele 21.01.2019- 31.01.2019; 04.02.2019- 15.02.2019; 04.03.2019- 13.03.2019, 
respectiv 25.02-01.03.2019 auditul financiar asupra conturilor de execuţie bugetară pentru anul 2018, 

la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Roman, cu sediul în localitatea Roman str. Roman 

Vodă, nr.l, judeţul Neamţ, având codul de înregistrare fiscală nr. 2613583. 
în perioada supusă verificării, conducerea executivă, a entităţii verificate a fost asigurate de : 
Domnu Micu Lucian Ovidiu, în calitate de primar Domnul 
Alexandru Ciprian, în calitate de director economic. 

1. Responsabilitatea auditorilor publici externi: 
Responsabilitatea auditorului public extern este aceea de a planifica şi efectua auditul 

financiar astfel încât să se obţină o asigurare rezonabilă privind existenţa sau absenţa unor 

erori/abateri semnificative în activitatea desfăşurată de entitate şi reflectată în situaţiile financiare. 
Responsabilitatea auditorilor publici externi cu privire la misiunea de audit financiar 

presupune următoarele: 
a) efectuarea misiunii de audit financiar în conformitate cu prevederile Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea 

actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 

155/29.05.2014 şi ale standardelor de audit ale Curţii de Conturi; 
b) planificarea şi desfăşurarea misiunii de audit pentru certificarea acurateţei şi veridicităţii 

datelor din situaţiile financiare verificate, în condiţiile obţinerii unei asigurări rezonabile cu privire la 

îndeplinirea obiectivului general al auditului financiar; 
c) ca probele de audit obţinute să ofere o bază rezonabilă pentru susţinerea constatărilor, 

concluziilor, recomandărilor şi opiniei formulate de auditorii publici externi;
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2. Responsabilitatea conducerii entităţii auditate: 
Conducerea entităţii auditate răspunde pentru: 
a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu; 
b) angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare 

repartizate şi aprobate şi numai în legătură cu activitatea instituţiei publice respective şi cu respectarea 
dispoziţiilor legale; 

c) realizarea veniturilor; 
d) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; 
e) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei; 
f) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii, prezentarea la termen a situaţiilor financiare 

privind situaţia patrimoniului aflat în administrare şi privind execuţia bugetară; selectarea şi aplicarea 

politicilor contabile adecvate; 
g) întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în conformitate cu cadrul de 

raportare financiară aplicabil acestora; 
h) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a 

programului de lucrări de investiţii publice; 
i) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; 
j) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale; 
k) organizarea, implementarea şi menţinerea unui sistem de control intern corespunzător 

pentru întocmirea şi prezentarea corectă şi fidelă a situaţiilor financiare; 
l) monitorizarea performanţelor financiare şi nefinanciare ale entităţilor aflate în 

coordonare. 
3. Situaţiile financiare auditate 
La nivelul entităţii se întocmesc situaţii financiare consolidate care cumulează datele 

raportate de Primaria Municipiului Roman pentru activitatea proprie şi datele raportate de unităţile 

subordonate, finanţată din bugetul local. 
Auditorii publici externi au avut misiunea să analizeze şi să exprime o opinie independentă, 

obiectivă şi constructivă asupra integralităţii, acurateţei şi veridicităţii situaţiilor financiare pentru 
activitatea proprie a primăriei, în conformitate cu standardele proprii de audit ale Curţii de Conturi, 

elaborate în baza standardelor internaţionale de audit. 
Au fost supuse auditării: 
- bilanţul contabil pe anul 2018; 
- contul de rezultat patrimonial; 
- situaţia fluxurilor de trezorerie; 
- situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor; 
- anexele la situaţiile fmnaciare care includ politici contabile şi note explicative; 
- contul de, execuţie bugetară pe anul 2018; 
- balanţa de verificare la data de 31.12.2018; 
4. Obiectivele auditului financiar 
4.1. Obiectivul general. 
în conformitate cu prevederile din Secţiunea a 2-a, punctul 255 din Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor 
rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi a României 

nr.155/2014, „obiectivul general al auditului financiar” la instituţiile publice, obiectivul general al 

auditului este acela de a obţine o asigurare rezonabilă asupra faptului că: 
”a) situaţiile financiare auditate nu conţin denaturări semnificative ca urmare a unor 

 

 



abateri sau erori, permiţând astfel să se exprime o opinie cu privire la măsura în care acestea sunt 

întocmite de către entitate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România, 

respectă principiile legalităţii şi regularităţii şi oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a 

performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de entitatea 

respectivă; 
b) modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli al entităţii verificate 

sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost 

înfiinţată entitatea verificată şi respectă principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei 

şi eficacităţii; ” 
4.2. Obiectivele specifice 
Auditorul public extern a planificat şi a efectuat auditul astfel încât, să obţină o asigurare 

rezonabilă privind existenţa sau absenţa unor erori semnificative în situaţiile financiare. 
în auditarea conturilor de execuţie, misiunea de audit financiar urmăreşte, în principal: 

1) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu, precum şi autorizarea, 

legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse prevederilor iniţiale ale bugetelor publice. în cadrul 
acestui obiectiv, se au în vedere, în principal, următoarele: 

- elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu; 
- legalitatea, necesitatea şi oportunitatea modificărilor aduse prevederilor iniţiale ale 

bugetelor; 
- efectuarea virărilor de credite bugetare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare; 
- organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; 
2) exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare. în cadrul acestui 

obiectiv, se au în vedere, în principal, următoarele: 
- organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale; 
- înregistrarea veniturilor şi a cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetare; 
- organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale; 
- concordanţa datelor înregistrate în evidenţa tehnico-operativă cu cele din evidenţa 

financiar-contabilă şi cu cele preluate în balanţele de verificare şi înscrise în situaţiile financiare; 
- reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor financiar-contabile în bilanţurile contabile şi 

conturile anuale de execuţie bugetară; 
- încheierea exerciţiului bugetar; 
-prezentarea la termen a situaţiilor financiare privind situaţia patrimoniului aflat în 

administrare şi privind execuţia bugetară; selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate; 
3) organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern 

(inclusiv audit intern şi stabilirea legăturii de cauzalitate între rezultatele acestei evaluări şi 

deficienţele constatate de către Curtea de Conturi în activitatea entităţii respective; 
4) modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general 

consolidat, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, precum şi identificarea cauzelor care au 

determinat nerealizarea acestora; 
A m 

5) calitatea gestiunii economico-financiare. In cadrul acestui obiectiv, se au în vedere, în 
principal, următoarele: 

a) efectuarea inventarierii şi a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul 
prevăzut de lege, înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acestora, precum şi înregistrarea în 

evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară; 

asigurarea integrităţii bunurilor patrimoniale; 
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b) modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, precum şi ale reglementărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al 
statului; 

c) constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi conform scopului, 

obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea; 
d) angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform 

reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi a destinaţiei stabilite.  In 
cadrul acestui obiectiv, se au în vedere, în principal, următoarele: 

i- angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi numai 

în legătură cu activitatea instituţiei publice respective; 
4 efectuarea cheltuielilor în conformitate cu legislaţia care le reglementează, cu încadrarea în 

limita angajamentelor asumate, cu aprobarea ordonatorului de credite, cu avizul compartimentului de 
specialitate şi viza pentru CFP; 

4 existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii care atestă exactitatea şi 

realitatea sumelor datorate; 
4 efectuarea plăţilor în structura prevăzută de clasificaţia bugetară, în limita creditelor 

bugetare aprobate şi a angajamentelor legale; 
4 în cazul cheltuielilor de personal, auditorii publici externi vor mai urmări şi respectarea 

următoarelor obiective: 
• Concordanţa politicilor şi acordurilor salariale cu principiile responsabilităţii fiscale, 

regulile fiscale, precum şi cu obiectivele şi limitele din strategia fiscal bugetară; 
• Modul de fundamentare a organigramei şi a numărului de posturi; 
• Modul de stabilire a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor şi altor drepturi 

acordate funcţionarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcţii de conducere şi 

personalului care ocupă funcţii de demnitate publică; 
• Modul de stabilire şi virare la bugetul statului a impozitului pe venit precum şi a 

contribuţiilor datorate de angajaţi şi de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat bugetul 

FNUASS, bugetul Foindului de şomaj. 
I în cazul contractelor de achiziţii publice, se vor mai urmări şi obiectivele prevăzute la 

punctul 40 lit d3) alin 2 din ROD AS. 
e) acordarea şi utilizarea conform destinaţiilor stabilite a alocaţiilor bugetare pentru 

investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor, precum şi a altor forme de sprijin financiar din partea 
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 

4 înscrierea obiectivelor de investiţii în continuare şi a celor noi în PAAP pe baza 

documentaţiilor tehnico-economice aprobate; 
4 Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 

încheierea şi administrarea contractelor, conform prevederilor pct. 40 lit d3) alin (2) din ROD AS; 
4- Evidenţa angajamentelor din care derivă obligaţii de plată; 
4 Angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate 

numai în legătură cu activitatea instituţiei publice respective şi pentru obiectivele cuprinse în lista de 

investiţii; 
4 Modul de întocmire a Notelor de fundamentare privind solicitarea alocaţiilor, subvenţiilor şi 

a celorlalte forme de sprijin financiar. 
J) formarea şi gestionarea datoriei publice, situaţia garanţiilor guvernamentale pentru 

credite interne şi externe, contractarea împrumuturilor, rambursarea ratelor scadente ale 
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acestora şi plata dobânzilor aferente. în cadrul acestui obiectiv, se au în vedere, în principal, 
următoarele: 

- formarea şi gestionarea datoriei publice; 
- garantarea împrumuturilor; 
- încadrarea în limitele şi condiţiile aprobate prin acte a acordurilor (contractelor) de 

împrumut; 
- încheierea acordurilor (contractelor) de împrumut şi respectarea clauzelor contractuale; 
- rambursarea ratelor scadente, plata dobânzilor aferente şi plata comisioanelor, cu 

respectarea termenelor din acordul de împrumut şi a condiţiilor stabilite prin dispoziţiile legale ce 

garantează împrumuturile respective; 
g) obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
în cadrul acestui obiectiv, se va urmări: 

- înregistrarea în contabilitate şi plata obligaţiilor pe baza documentelor justificative legal 

aprobate şi avizate pentru control financiar preventiv propriu; 
- efectuarea vărsămintelor şi a contribuţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 

de stat şi celelalte bugete publice, în cuantumul şi la termenele legale; 
h) vânzarea şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, concesionarea sau 

închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ- 
teritoriale, concesionarea de servicii cu caracter public şi asocierile în participaţiune. 

i) respectarea de către entitatea auditată a principiilor economicităţii, eficienţei şi 

eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al 

statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 
6) constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, 

îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă-, 
7) identificarea eventualelor carenţe, inadvertenţe sau imperfecţiuni legislative; 
8) alte obiective în limita competenţelor stabilite de lege: 
■L Aspectele apărute în mass-media, referitoare la entitate; 
i- Constatările consemnate în actele încheiate în urma verificărilor anterioare. 

Totodată, vor fi supuse auditării şi transferurile de fonduri publice către entităţile din 

subordinea ordonatorului principal de credite, sub aspectul fundamentării şi justificării sumelor 

solicitate, al monitorizării şi controlului utilizării acestor fonduri în condiţii de legalitate, regularitate, 

economicitate, eficienţă şi eficacitate. 
4.3. Prezentarea generală a entităţii auditate şi a cadrului legal aplicabil acesteia 
Contextul instituţional 
Entitatea auditată este organizată în baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Primarul Municipiului Roman este, potrivit Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, ordonator principal de credite, iar primăria este o instituţie publică ce funcţionează conform 

principiilor autonomiei locale. 
Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale asigură conducerea 

primăriei, iar alături de aparatul de specialitate al primarului, ce constituie o structură funcţională cu 

activitate permanentă, denumită primăria municipiului, duce la îndeplinire hotărârile consiliului local 

şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 
Administraţia publică din municipiu are ca obiective principale, rezolvarea problemelor de 

interes local, cu excepţia celor care prin lege sunt date în competenţa altor autorităţi publice locale sau 

centrale, aşa cum sunt nominalizate la art. 38 din Legea 215/2001. 

  

 



 

Autonomia publică în Municipiul Roman se întemeiează pe principiul autonomiei locale, 

descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiilor publice, legalităţii şi 

consultării cetăţenilor în problemele de interes deosebit. 
Oraşul Roman este al doilea oraş ca mărime dintre localităţile judeţului Neamţ, 

având rang de municipiu.. 
Aşezare: Municipiul Roman este al doilea centru urban ca importanţă din judeţul Neamţ, 

după municipiul reşedinţă de judeţ, Piatra Neamţ, aflându-se pe malul stâng al râului Moldova, în 
imediata apropiere a confluenţei acestuia cu râul Şiret. Localitatea se află în partea centrală a podişului 

Moldovei, la o altitudine situată între 185-205 m, cuprinzând zone atât de pe terasa inferioară a râului 

Moldova cât şi de pe terasa sa superioară. 
Istoric: Numele oraşului a fost preluat de la Roman I Muşat, considerat întemeietorul 

oraşului. 
Romanul a fost de-a lungul istoriei sale unul din cele mai importante centre urbane ale 

Moldovei, fiind un oraş cosmopolit datorită prezenţei mai multor grupuri etnice, cuprinzând, pe lângă 

comunitatea româneasca, comunităţi importante de armeni, evrei şi o importantă comunitate catolică. 
Oraşul Roman, despre care Dimitrie Cantemir afirma că ar fi fost întemeiat pe vremea 

împăratului Traian, şi a cărui primă atestare documentară datează din secolul al XlV-lea, se bucură de 

un bogat trecut istoric şi cultural. 
Situat în inima Moldovei, Romanul, fost târg, reşedinţă a Ţării de Jos a Moldovei, reşedinţă 

de judeţ, actualmente municipiu, atrage prin obiectivele turistice şi monumente dar şi prin posibilităţile 

de agrement. Zona Romanului reprezintă o adevărată comoară de relicve istorice care dovedesc 

importanţa acestui oraş, vestigii din diferite timpuri (paleolitic, neolitic, etc.) atestând existenţa de 

milenii a unor aşezări în zonă încă din Epoca Bronzului. 
Componenţa: Administrativ-teritorială 
Municipiu Roman este format din următoarele cartiere: 
Abator, situat la ieşire înspre Vaslui; 
Bălcescu, un fost sat care prin extinderea oraşului s-a lipit de acesta; 
Centru, este cartierul central în care se găsesc majoritatea instituţiilor oraşului; 
Centrul Vechi, zonă istorică a oraşului, unde se regăsesc cele mai multe din monumentele 

istorice ale oraşului; 
Colonie, situat la ieşirea din oraş înspre Paşcani; 
Favorit este un cartier aflat în sudul oraşului Roman la ieşire înspre Bacău şi Piatra Neamţ; 
Grajduri este un cartier creat după 1989 din reabilitarea unor grajduri ale unei foste 

cooperative agricole, clădiri care au fost date spre folosinţă cetăţenilor cu probleme sociale; 
Groapă, ansamblu de blocuri, construit sub nivelul oraşului datorită unor beciuri evreieşti, 

aflate în zona centrală în continuarea centrului vechi; 
Lipoveni, cartier în care locuiesc majoritatea cetăţenilor de etnie lipovenească; 
Moldova, cartier situat pe malul râului Moldova; 
Cartier Muncitoresc situat la ieşire către comuna Sagna; 
Piaţa Mare-Tic Tac; 
Piaţa Republicii, cartier semi-central; 
Smirodava, cartier semi-central; 
Zona Industrială Nord situată înspre ieşire către Iaşi şi Suceava; 
Zona Poliţie, cartier semicentral; 
2 Măgari, cartier central. 
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n 

Populaţia: Municipiul Roman este, din punct de vedere demografic, al doilea oraş din judeţul 

Neamţ şi între cele mai mari municipii din ţară care nu au funcţia de reşedinţă de judeţ, cu o populaţie 

stabilă de 50.713 locuitori, conform Recensământului General al Populaţiei din anul 2011, dar 

numărul locuitorilor a crescut, astfel că, la data de 05.01.2019 populaţia municipiului număra 69.616 

locuitori, conform adresei nr. 1485/23.01.2019, valoare apropiată de datele Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Neamţ. 
Activitati economice principale: 
De-a lungul vremii, încă din secolele XVI-XVII, Romanul a reuşit să se dezvolte şi să se 

impună ca un important centru în care meşteşugarii şi negustorii desfăşurau o intensă activitate. 
La 31.12.2018, în municipiul Roman îşi desfăşoară activitatea un număr de 3.703 persoane 

juridice cele mai multe desfâşurându-şi activitatea în sectorul industriei prelucrătoare, al comerţului 

şi serviciilor. 
Semnificative sunt următoarele societăţi: Arcelor Mittal Tubular Products Roman SA care 

produce tuburi şi ţevi; Agrana Roman având drept obiect fabricarea zahărului; Cersanit România SA 

- fabricarea de obiecte sanitare din ceramică; Marsat SA - depozitări mărfuri agricole; Somaco Grup 

Prefabricate SRL- fabricarea produselor din beton pentru construcţii; Societatea Smirodava SRL ce 

face parte din Cluster-ul Textil Astrico Nord Est; Petrotub Izoterom SA - lucrări de construcţii a 

proiectelor utilitare pentru fluide, etc. 
în domeniul comerţului, în ultimii ani, au fost deschise unităţi comerciale ale unor reţele 

naţionale şi internaţionale cum ar fi: CAREEFOUR; LIDL, PROFI, PENNY MARKET, 

KAUFLAND, AYA, DEDEMAN. 
Sectorul serviciilor de intermedieri financiare şi asigurări este dezvoltat, în municipiu fiind 

prezente sucursale ale principalelor unităţi bancare din ţară. 
Din punct de vedere investiţional, Romanul a cunoscut în ultima perioadă o dinamică 

deosebită. Astfel, pe amplasamentul fostei platforme industriale, situată în partea de nord a oraşului, 

compania TRW Airbag Systems S.R.L. a deschis o fabrică de airbag-uri auto, iar S.C. Cersanit 
România S.R.L. a modernizat secţia de obiecte sanitare şi a inaugurat cea mai modernă fabrică de 
ceramică termică din România. 

începând cu ANUL 2014, Microhidrocentrala de pe râul Moldova asigură integral iluminatul 

public din municipiul Roman. Odată cu finalizarea lucrărilor se va amenaja şi faleza râului Moldova 

şi a lacului de acumulare ca zonă de promenadă şi divertisment. 
Un alt obiectiv important pentru urbea romaşcană îl reprezintă Complexul Sportiv şi de 

Agrement Moldova. 
Entitatea auditată este organizată în baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare. 
4.4. Date cu caracter general 
4.4.1. Descrierea activităţii, a scopului, obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute în actele 

normative de înfiinţare 
Autonomia publică în Municipiul Roman se întemeiează pe principiul autonomiei locale, 

descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiilor publice, legalităţii şi 

consultării cetăţenilor în problemele de interes deosebit. 
în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, autorităţile 

administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în Municipiul Roman, sunt: 
Consiliul Local - ca autoritate deliberativă; 
Primarul - ca autoritate executivă. 

Consiliul local şi primarul lucrează ca autorităţi autonome. 
S\
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Consiliul Local al Municipiului Roman a fost ales cu mandat de patru ani în 24 iunie 2016. 
Consiliul local este compus din 21 consilieri, aleşi prin vot universal, secret şi liber, conform legii, pe 

listele partidelor politice. Acest consiliu a fost validat prin HCL nr. 128 din 24.06.2016. 
Organizarea şi funcţionarea Consiliului Local, are la bază: 
Constituţia României - art. 120(1); Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, cu 

modificările ulterioare; Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; Legea nr.673/2002 privind 

aprobarea OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale; Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 
în anul 2016, Consiliul local s-a întrunit în şedinţe ordinare şi extraordinare, adoptând un 

număr de 296 hotărâri. 
Consiliul local al Municipiului Roman îşi desfăşoară activitatea, alături de primar şi 

viceprimar. 
Acesta este organizat în 5 comisii de specialitate stabilite prin HCL 132/24.06.2016, 

modificată prin HCL 5/26.01.2017; HCL 93/28.04.2017 şi HCL 135/31.07.2017 astfel: 
1. Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului formată din 5 membrii; 
2. Comisia pentru buget - finanţe formată din 5 membrii; 
3. Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism formată din 5 membrii; 
4. Comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret formată din 3 membrii; 
5. Comisia juridică, formată din 3 membrii. 
Activitatea Consiliului Local se desfăşoară, în sediul Primăriei Municipiului Roman şi are în 

subordine un aparat permanent, care funcţionează în baza unui Cod etic si de Integritate aprobat prin 

Dispoziţia primarului nr.739 din 16.07.2012 şi a unui Regulament de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local Roman aprobat prin HCL Nr. 137 din 26.07.2016 privind completarea H.C.L. nr. 
101/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman. 

Primarul Municipiului Roman 
La alegerile locale din 05 iunie 2016 a fost reales primar, domnul Leoreanu Laurenţiu-Dan. 

Ca urmare a vacantării funcţiei de primar prin demisia d-lui Leoreanu Laurenţiu-Dan, începând cu data 
de 03.01.2017, atribuţiile de primar al Municipiului Roman au fost conferite temporar, până la 

organizarea alegerilor, d-lui Micu Lucian-Ovidiu. în urma alegerilor locale organizate pentru alegerea 
noului primar, desfăşurate în data de 11.06.2017, funcţia de primar a fost îndeplinită în continuare, de 

domnul Micu Lucian- Ovidiu. Pentru realizarea atribuţiilor sale, primarul este asistat de secretarul 

primăriei, de serviciile publice şi de aparatul propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice 

locale. 
Primarul Municipiului Roman ales în 2016, validat prin Sentinţa civilă nr. 1789/28.06.2016 a 

fost Leoreanu Dan Laurenţiu. Acesta a îndeplinit funcţia de şef al administraţiei publice locale şi al 

aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl 

controlează aşa cum se precizează la cap.3 din Legea 215/2001. Ca urmare a vacantării funcţiei de 

primar prin demisia d-lui Leoreanu Laurenţiu-Dan, începând cu data de 03.01.2017, atribuţiile de 

primar al Municipiului Roman au fost conferite temporar, până la organizarea alegerilor, d-lui Micu 
Lucian-Ovidiu. 

Alegerile locale organizate în data de 11.06.2017, pentru alegerea noului primar, au fost 
cîştigate de domnul Micu Lucian-Ovidiu, care a fost validat prin Sentinţa civilă nr. 1651/2017. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, primarul este asistat de secretarul primăriei, de serviciile 

publice şi de aparatul propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.  
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Primarul, îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, asigurând respectarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei României, precum şi punerea în 

aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a 

hotărârilor consiliului local, dispune măsuri necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi 

instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor 

administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în 

condiţiile legii. 
în anul 2018, primarul Municipiului Roman, d-ul Micu Lucian-Ovidiu a emis un număr de 

1.341 dispoziţii. 
Viceurimarul- 
Atribuţiile de viceprimar au fost îndeplinite, începând cu data de 29.06.2017, de către 

doamna Iorga Ioana Roxana, aleasă prin Hotararea Consiliului Local nr. 126 din 29 iunie 2017 . 
Prin Dispoziţia nr. 615/02.07.2018, primarul a delegat atribuţiile sale vicepriomarului pe 

perioada în care acesta este în concediu legal de odihnă sau lipseşte din instituţie. 
Consiliul Local al municipiului, îşi desfăşoară activitatea, alături de primar şi viceprimar, în 

sediul Primăriei Municipiului Roman şi are în subordine un aparat permanent, care funcţionează în 

baza unui stat de funcţii aprobat prin HCL 151/27.06.2018 şi a HCL 283/19.12.2018.. 
Organigrama şi Statul de funcţii a fost actualizat şi supus aprobării autorităţii deliberative 

anual. 
Aparatul de specialitate al primarului este format dintr-un număr de 366 angajaţi, din care 180 

funcţionari publici ( 141 cu studii superioare, 2 cu studii superioare de scurtă durată şi 37 angajaţi cu 

studii medii) şi 186 angajaţi reprezentînd personal contractual (32 cu studii superioare, 2 cu studii 

superioare de scurtă durată şi 152 cu studii medii şi generale) 
Personalul din conducere în perioada supusă verificării este acelaşi cu cel din perioada 

verificată, fiind format dintr-un număr de 40 angajaţi care ocupă posturi de director, şef serviciu şi şef 
birou în cadrul aparatului de specialitate al UATM Roman. 

La data controlului numărul personalului în plată este de 357. 
Conform organigramei şi statului de funcţii aprobat prin HCL 151/27.06.2018 şi a HCL 

283/19.12.2018, numărul posturilor aprobate este de 460 din care la data controlului sunt ocupate 357 
posturi. 

Salariile de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale 

’’Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului, serviciile publice din subordinea 

municipiului Roman şi aparatul de lucru al Consiliului Local pentru anul 2018, a fost aprobat prin HCL 

277/21.12.2017. 
Pe parcursul anului 2018 nu au avut loc delegări de personal sau detaşări la alte instituţii. 
Evaluarea personalului pentru anul 2018, la data controlului nu s-a finalizat. 
Pentru anul 2017 au fost evaluaţi un număr de 339 angajaţi, dintre care un număr de 282 au 

obţinut calificativul ’’foarte bine”, 45 au obţinut calificativul ’’Bine” şi 12 angajaţi au obţinut 

calificativul ’’Satisfăcător”. 
Cu privirea la organizarea la nivelul entităţii auditate a unor Structuri de bună guvemanţă, s- a 

constatat că: 
Prin Dispoziţia nr. 1325 din 19.08.2016 s-a numit Comisia de disciplină din cadrul Primăriei 

Municipiului Roman, în conformitate cu prevederile HG 1344/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a Comisiilor de disciplină precum şi prevederile Legii nr. 51/2003 privind codul muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare.
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Prin Dispoziţia nr. 5 din 03.01.2018 privind constituirea structurilor organizatorice 

responsabile cu implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern mangerial (SCIM), 

ordonatorul de credite dispune constituirea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea şi 

dezvoltarea sistemului de control intern mangerial 
Prin aceeaşi dispoziţie se constituie şi Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul structurilor de 

specialitate al primarului, serviciilor publice fără personalitate juridică şi aparatului de lucru al 

Consiliului Local al Municipiului Roman. 
Ordonatorul de credite prin Dispoziţia nr. 188/ 01.03.2018 privind actualizarea structurilor 

organizatorice necesare asigurării implementării, monitorizării şi evaluării Strategiei Anticorupţie a 

Municipiului Roman şi a unităţilor subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020 şi a Planului de 

Integritate al Municipiului Roman şi al unităţilor subordonate/coordonate pentru perioada 2016- 2020, 
prin care aprobă structura Grupului de Lucru şi a Echipei de gestionare a riscurilor şi vulnerabilităţilor 

la corupţie la nivelul aparatului de specialitate al primarului, serviciilor publice fără personalitate 

juridică şi aparatului de lucru al Consiliului Local al Municipiului Roman şi a Comisiei de 

monitorizare, evaluare şi raportare pentru implementarea Strategiei Anticorupţie a Municipiului 

Roman şi a unităţilor subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020. 
Prin Dispoziţia 826/10.09.2018, privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu 

implementarea şi dezvoltarea sistemunlui de control intern managerial, a fost reorganizat SCIM- ul 
constituit prin Dispoziţia nr.5/03.01.2018 

Prin Dispoziţia nr.1151/ 06.11.2018, se aprobă Codul de conduită etică şi integritate al 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Municipiului Roman. 
Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei 

Municipiului Roman a fost numită prin Dispoziţia nr. 1229/29.11.2018. 
In calitate de ordonator principal de credite, primarul raportează şi depune situaţiile financiare 

la Consiliul judeţean Piatra Neamţ şi la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Finanţelor Publice 

Neamţ. 
Situaţiile financiare supuse auditării sunt întocmite în concordanţă cu cerinţele de raportare 

aplicabile unităţilor administraţiei publice locale, respectiv Bilanţ întocmit la data de 31.12.2017, 

Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2017, Contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli, 

încheiat la 31.12.2017, pentru fiecare sursă de finanţare, au fost întocmite pe formulare stabilite de 

către M.F.P. pentru încheierea exerciţiului financiar al anului 2017, prin centralizarea situaţiilor 

financiare încheiate pentru activităţile şi acţiunile finanţate din bugetul local. 
Relaţionarea cu alte instituţii: 
în desfăşurarea activităţii unitatea relaţionează cu următoarele instituţii: 
- Instituţia Prefectului; 
- Consiliul Judeţean Neamţ; 
- celelalte unităţi administraţiv-teritoriale din judeţ sau din ţară; 
-Trezoreria municipiului Roman; 
-Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
-Ministerul Apărării şi structurile acestuia; 
-Ministerul Justiţiei şi structurile acestuia; 
-Ministerul Public şi structurile acestuia; 
- Ministerul Finanţelor şi structurile teritoriale ale acestuia; 
-alte ministere şi structurile descentralizate ale acestora; 
-alte instituţii ale statului şi structurile descentralizate ale acestora; 
- serviciile descentralizate, având în vedere finanţarea şi execuţia bugetului acestora. 
Pe lângă instituţiile prezentate, entitatea mai intră în contact cu: 
-contribuabilii persoane fizice şi juridice având domiciliul fiscal pe raza Municipiului 

Roman 
-agenţii economici cu care încheie contracte de lucrări şi furnizări de bunuri si servicii; 
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Cadrul legal care reglementează funcţionarea entităţii 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi republicată; 
Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali; 
Legea nr.673/2002 privind aprobarea OG.nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, modificată şi republicată; 

4.4.2. Modul de organizare şi funcţionare, precum şi entităţile aflate în subordine 
In conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, autorităţile 

administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală, sunt: 
consiliul local - ca autoritate deliberativă; 
primarul - ca autoritate executivă. 
Consiliul local şi primarul lucrează ca autorităţi autonome. 
Consiliul Local Municipiului Roman este compus din 23 consilieri, aleşi prin vot universal, 

secret şi liber, conform legii, pe listele partidelor politice. 
Reprezentanţii entităţii auditate 
Persoanele de contact din cadrul unităţii administrativ teritoriale municipiul Roman sunt 

următoarele: 
- Micu Lucian Ovidiu primar; 
- Iorga Roxana - viceprimar; 
- Carnaru Gheorghe - secretar; 
- Alexandru Dorin Ciprian - director economic 

4.5. Obiectivele, funcţiile şi atribuţiile entităţii auditate şi factorii interni şi externi care 

pot influenţa realizarea acestora 
a) Principalele obiective ale Consiliului local al municipiului Roman au fost aprobate prin 

HCL 10/28.01.2016 prin Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 

2014-2027. 
Această strategie cuprinde obiectivele entităţii propuse pentru perioada 2014-2027. 
Ţinând cont de acest document, Consiliul local Roman a aprobat prin Anexa nr. 3 la HCL 

31/16.02.2018, ‟‟Lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare 2018” a cărei 

valoare este de 6.529,25 mii lei. 
La finele anului 2018 prin HCL 296/21.12.2018 s-a aprobat lista finală a obiectivelor care a 

fost de 13.594,33 mii lei. 
Din această listă s-au realizat investiţii efective de 8.513,88 mii lei, adică în procent de 

62,62% faţă de lista propusă şi creditele rezervate. 
Acest procent de realizare se justifică prin lipsa de finanţare pentru investiţiile finanţate din 

fonduri nerambursabile (programe POR) dar şi prin modificarea pe parcursul anului a priorităţilor 

privind realizarea unor cheltuieli cu investiţiile spre exemplu: ”Extindere iluminat public srtrada 
Islazului” şi ” Extindere alimentare energie electrică str. Ocniţei-Lupeni”.. 

b) Activitatea entitatii auditate poate fi influenţată de unii factori interni si externi, precum: 
factori politici, legislativi sau factori interni privind modul în care operează entitatea respectiv factorii 

sociali şi economici. 
Factorii politici 
După alegerile locale din 2016, au avut loc schimbări privind managementul entităţii, 

primarul actual fiind ales în anul 2017 în urma câştigării unui post de deputat pentru primarul ales. 

Factorii legislativi (Parlamentul şi Consiliul Local) 
Sunt unii dintre cei mai importanţi şi mai influenţi factori externi. 
Au avut loc schimbări în ritm alert al cadrului legislativ economic, Codul fiscal şi Codul de 

procedura fiscală, Legea salarizării etc. 
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Factorii sociali 
Factorii sociali au influenţat direct sau indirect şi activitatea primăriei mai ales prin creşterea 

unor categorii de cheltuieli efectuate din bugetul local (drepturi de personal, drepturi de asistenţă 

socială, indemnizaţii, ajutoare sociale). Dintre aceştia menţionăm: 
- rata şomajului; 
- lipsa programelor sociale pentru vârstnici; 
- starea precară a familiilor cu mulţi copii; 
- insuficienţa mediatizare profesională a problemelor sociale existente; 
- lipsa implicării sectorului privat în sfera socială; 
- lipsa instituţiilor ONG specifice; 
- lipsa locurilor de muncă adecvate cererilor; 
- deprecierea calităţii vieţii (factori de risc pentru sănătatea publică). 
Factori economici 
Din analiza situaţiei economice la nivelul municipiului pe domenii de activitate, pe structura 

şi forma juridică de organizare a agenţilor economici au rezultat o serie de cauze de natură economică 

cu influenţă asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, şi anume: 
-mediu economic; 
-puterea de cumpărare a populaţiei; 
-lipsa investiţiilor directe în producţie şi procesare; 
-lipsa unui sector dezvoltat în domeniul prestărilor de servicii; 

4.6. Analiza de ansamblu a situaţiilor financiare ale entităţii auditate 
Conform Situaţiilor financiare întocmite la data de 31.12.2018 situaţia se prezintă astfel: a) 
Venituri totale 186.129.283 Iei (încasări realizate), după cum urmează: 

- Buget local: 81.120.238 lei; 
- Activitate finanţată din venituri proprii şi subvenţii: 105.009.045 Iei. 

Cheltuieli totale (plăţi efectuate) 180.421.244 lei, din care: 
- Buget local 81.183.649 lei; 
- Activitate finanţată din venituri proprii şi subvenţii 99.237.595 lei. 

Excedent bugetar/Deficit: 5.708.039 lei, din care: 
- Buget local 63.411 lei (deficit); 
- Activitate finanţată din venituri proprii şi subvenţii 5.771.450 Iei (excedent) 

a.l) Prezentarea sintetică a principalilor indicatori privind veniturile si cheltuielile 
contului de execuţie al bugetului local al entităţii: 
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Nr. 
crt. 

Indicatori 
Prevederi 
initiale 

Prevederi 
definitive 

realizate 
% 
încasări 
din 
Prevederi 
initiale 

% 
încasări 
din 
Preveder

i 
definitive 

 Venituri Totale, 
din care: 72.153.040,00 86.928.280,00 81.120.237,79 112,43 93,31 

 Venituri curente 120.660,00 284.860,00 0,00 
  

 Venituri 
proprii 

44.605.320,00 53.833.200,00 52.355.198,25 117,37 97,25 
 

Venituri curente 67.996.340,00 77.600.330,00 75.703.633,06 111,33 97,55 
 

venituri fiscale 62.016.000,00 70.280.190,00 68.508.667,33 110,46 97,47 

1 
Impozit pe venit, 
profit şi câştiguri 
din capital 

20.852.000,00 22.549.230,00 22.452.246,51 
107,67 99,56 

 

Impozit pe venit 184.000,00 184.000,00 96.912,00 
52,67 52,67 

2 
Cote şi sume 
defalcate din 
impozitul pe venit 20.658.000,00 22.355.230,00 22.355.251,51 108,21 100,00 

 

Cote defalcate din 
impozitul pe venit 

18.758.000,00 20.426.230,00 20.426.241,51 
108,89 100 

 Sume alocate din 
cotele defalcate din 
impoz pe venit ptr 
echilibrarea bug 
locale 

1.900.000,00 1.929.000,00 1.929.000,00 

101,52 100,00 

3 
Alte impozite pe 
venit, profit şi 
câştiguri 

10.000,00 10.000,00 93,00 
0,93 0,93 

4 Impozite şi taxe pe 
proprietate 

13.849.000,00 19.141.260,00 18.252.453,12 131,79 95,35 
 impozit si taxa pe 

clădiri 9.952.000,00 13.848.260,00 13.456.951,14 135,22 97,17 
 Impozit şi taxa pe 

clădiri persoane 
fizice 

4.498.000,00 5.662.000,00 5.499.510,95 
122,26 97,13 

 Impozit şi taxa pe 
clădiri persoane 
juridice 

5.454.000,00 8.186.260,00 7.957.440,19 
145,90 97,20 

 Impozit şi taxa pe 
teren 3.283.000,00 4.267.000,00 3.857.858,57 117,51 90,41 

 Impozit pe terenuri 
persoane fizice 1.726.000,00 2.005.000,00 1.894.519,73 109,76 94,48 

 Impozit şi taxa teren 
persoane juridice 

1.469.000,00 2.018.000,00 1.860.136,01 126,62 92,17 
 impozit pe terenul 

extravilan 
88.000,00 244.000,00 103.202,83 

117,27 42,29 
 taxe judiciare de 

timbru 614.000,00 
1.026.000,00 

937.637,41 
152,7 91,38 

5 Impozite şi taxe pe 
bunuri şi servicii 

26.605.000,00 27.770.700,00 27.004.674,93 
101,5 97,24 
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 Sume defalcate din 
TVA 23.533.000,00 23.485.000,00 22.851.822,59 97,10 97,30 

 sume defalcate din 
TVA ptr finanţarea 
chelt descentralizate 

13.566.000,00 13.461.000,00 12.830.160,59 94,57 95,31 

 sume defalcate din 
TVA ptrechilibrarea 
bugetelor locale 

9.967.000,00 9.967.000,00 9.967.000,00 100,00 100,00 

 sume defalcate din 
TVA ptr finanţarea 
inv particular 

0,00 57.000,00 54.662,00 
 

95,89 

6 
taxe pe servicii 
speciale impozit pe 
spectacole 

6.000,00 7.000,00 7.536,20 125,60 107,66 

7 

Taxe pe utilizarea 
bunurilor, 
autorizarea 
utilizării bunurilor 
sau pe 
desfăşurarea de 
activităţi 

3.066.000,00 4.278.700,00 4.145.316,14 135,20 96,88 

 Impozit pe mijloace 
de transport 2.856.000,00 4.032.700,00 3.903.164,14 136,66 96,78 

 Impozit pe mijloace 
de transport pers. 
fizice 

2.064.000,00 2.882.700,00 2.788.538,37 135,10 96,73 

 Impozit pe mijloace 
de transport pers. 
Juridice 

792.000,00 1.150.000,00 1.114.625,77 140,73 96,92 

 Taxe şi tarife pentru 
eliberarea de licenţe 
şi autorizaţii 

210.000,00 246.000,00 242.152,00 115,31 98,43 

8 Alte impozite si 
taxe fiscale 710.000,00 819.000,00 799.292,77 112,57 97,59 

9 Venituri nefiscale 5.980.340,00 7.320.140,00 7.194.965,73 120,31 98,29 
 Venituri din 

proprietate 2.213.000,00 2.393.000,00 2.346.854,15 
106,04 98,07 

 Venituri din 
concesiuni şi 
închirieri 

2.213.000,00 2.393.000,00 2.346.854,15 
106,04 98,07 

 Vânzări de bunuri 
şi servicii 3.767.340,00 4.927.140,00 4.848.111,58 128,68 98,39 

 Venituri din 
prestări servicii şi 
alte activităţi 

615.000,00 626.000,00 312.644,98 50,83 49,94 

 Venituri din prestări 
servicii şi alte 

activităţi 
120.000,00 120.000,00 113.452,00 

94,54 94,54 
 Contribuţia 

persoanelor 
beneficiare de 
cantine de ajutor 
social 

0,00 11.000,00 10.053,00 

 

91,39 

 Venituri din 
recuperarea 
cheltuielilor de 

28.000,00 28.000,00 7.874,48 28,12 28,12 
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 judecată, imputaţii      

 Alte venituri din 
prestări de servicii şi 
alte activităţi 

467.000,00 467.000,00 181.265,50 38,81 38,81 

 Venituri din taxe 
administrative 
eliberări permise 

38.000,00 61.000,00 63.363,85 166,74 103,87 

 

Taxe extrajudiciare 
de timbru 38.000,00 61.000,00 63.363,85 166,74 103,87 

 Amenzi, penalităţi, 
confiscări 2.918.000,00 2.918.000,00 2.902.704,92 99,47 99,47 

 Venituri din amenzi 
şi alte sancţiuni 2.918.000,00 2.918.000,00 2.902.704,92 99,47 99,47 

 Diverse venituri 317.000,00 557.000,00 565.451,49 178,37 101,51 
 

Taxe speciale 214.000,00 405.000,00 408.865,15 191,05 100,95 
 Venituri din 

restituire sume bloc 
N. Titulescu 

1.000,00 11.000,00 10.695,00 1.069,50 97,22 

 

Alte venituri 102.000,00 141.000,00 145.891,34 143,03 103,46 

10 
Transferuri 
voluntare, altele 
decât subvenţiile 

0,00 1.050.000,00 1.003.946,34 
 

95,61 

 

Alte transferuri 
voluntare 0,00 1.050.000,00 1.003.946,34 

 

95,61 

11 Venituri din capital 21.320,00 483.010,00 507.334,12 2.379,61 105,03 
 Venituri din 

valorificarea unor 
bunuri ale instituţiei 
publice 

0,00 3.000,00 3.007,98 

 

100,26 

 Venituri din 
vânzarea locuinţelor 
construite din 
fondurile statului 

0,00 18.000,00 41.592,97 

 

231,07 

 Venituri din 
vânzarea unor 
bunuri aparţinând 
domeniului privat 

21.320,00 462.010,00 462.733,17 2.170,42 100,15 

12 Subvenţii 2.918.300,00 4.617.860,00 4.522.208,50 154,96 97,92 

 Subvenţii de la alte 
nivele ale 
administraţiei 

3.065.800,00 5.103.660,00 4 .573.768,92 149,18 89,61 

 Subvenţii din 
veniturile proprii ale 
Min. Sănătăţii 

0,00 692.000,00 691.564,40 
 

99,93 

 Subvenţii pentru 
acordarea ajutorului 
pentru încălzirea 
locuinţei 

6.300,00 6.300,00 2.601,00 41,28 41,28 
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 Subvenţii din 
bugetul de stat 
pentru finanţarea 
sănătăţii 

1.510.000,00 2.030.000,00 1.941.692,72 128,58 95,65 

 Subvenţii primite de 
la BS pentru 
finanţarea unor 
programe 

0,00 100.000,00 100.000,00 

 

100,00 

 Subvenţii primite de 
laBS 
pentruobiective 

1.402.000,00 1.776.560,00 1.773.350,38 126,48 99,81 

 Subvenţii primite 
din Fondul de 
intervenţie 

 

13.000 13.000 

 

100 
 Subvenţii primite de 

la BS pentru 
bugetele locale 147.500 485.800 51.560 34,95 106,13 

 Sume primite de Ia 
UE 948.920,00 3.456.420,00 335.501,69 35,35 9,7 

 Fondul European de 
Dezvoltare 
Regională 948.920,00 1.029.920,00 31.658,24 3,33 3,07 

 Sume primite în 
contul plăţilor 
efectuate în anul 
curent 948.920,00 1.029.920,00 13.804,77 1,45 1,34 

 Sume primite în 
contul plăţilor 
efectuate în anul 
anterior 0,00 17.900,00 17.853,47 

 

99,74 
 Fondul Social 

European 0,00 2.426.500,00 303.843,45 
 

12,52 
 Sume primite în 

contul plăţilor 
efectuate în anul 
curent 

 

1.982.500,00 281.860,46 

 

14,22 
 

Prefinanţare 
 

444.000,00 21.982,99 

 

4,95 
 

lei 
B.CHELTUIELI - 
TOTAL (de la rd.l la 
rd.7) 

72.577.840 87.353.080 81.183.649 120,35 92,93 

Titlul I.Cheltuieli de 
personal 

29.104.900 29.156.550 28.916.483 99,35 99,17 

Titlul II .Bunuri şi 

servicii 
23.698.000 31.874.000 30.920.282 130,47 97,00 

Titlul III Dobânzi 1.194.090 894.090 876.164 73,37 97,99 

Titlul IV Subvenţii 400.000 250.000 193.110 48,27 77,24 
Titlul V Fonduri de 
rezervă 

382.000 1.110 
   

Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale 238.000 1.738.000 1.652.588 694,36 95,08 
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Gradul de realizare a veniturilor, în anul 2018, este de 112,43%, faţă de prevederile 

iniţiale (81.120.238/72.153.040) şi de 93,31%, faţă de prevederile definitive 

(81.120.238/86.928.280). 
In structură, gradul de realizare cel mai scăzut a fost înregistrat de veniturile din sume 

primite de la UE realizate în procent de 35,35% faţă de prevederile iniţiale şi de doar 9,7% faţă de 

prevederile definitive. 
Dar acelaşi lucru putem spune şi despre vaniturile din ’’Impozit pe venit”, realizate în anul 

2018 în procent de doar 52,67% atât faţă de prevederile iniţiale cît şi faţă de prevederile definitive. 
Realizările nu au fost la cota de alşteptare nici pentru veniturile reprezentând ’’venituri din 

prestări servicii şi alte activităţi” care s-au realizat în procent de 50,83% faţă de prevederile iniţiale şi 

de 49,94% faţă de cele definitive, motivat de slaba preocupare în realizarea veniturilor din recuperarea 

cheltuielilor şi imputaţii. 
Un grad mic de realizare în anul 2018 l-au avut şi ’’Subvenţiile pentru acordarea ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei” realizate într-un procent de 41,28%. 
Gradul de realizare a veniturilor fiscale este de 97,47% faţă de prevederile definitive 

(68.508.667/70.280.190) iar veniturile nefiscale s-au realizat în procent de 98,29% 
(7.194.965,73/7.320.140). 

Cu toate acestea observăm că, bugetul a avut o construcţie reală, aşa cum rezultă din datele 

prezentate mai sus, cu toate iniţial veniturile au fost supradimensionate, prin prevederile iniţiale, care 

au mai fost modificate până la finele exerciţiului financiar, ceea ce arată că pe parcursul execuţiei 

bugetare s-a realizat o analiză reală a realizării veniturilor. 
Cel mai mare grad de realizare a veniturilor îl are entitatea la categoria ‟‟Venituri din 

capital”, unde gradul de realizare este de 105,03 % faţă de prevederile definitive ( 507.334/483.010). 

 

administraţiei publice      

Titlul VII Alte 
transferuri 

359.000 445.880 445.876 124,19 99,99 

Titlul VIII Asistenţă 
socială 

6.451.000 6.237.500 5.592.458 86,69 89,65 

Titlul X Proiecte cu 
finan’are din fonduri 

externe 
nerambursabile 
cadrului financiar 
2014-2020 

1.217.080 4.227.080 1.377.282 113,16 32,58 

Titlul XI Alte cheltuieli 593.000 582.000 568.260 95,82 97,64 

Titlul XIII Active 
nefinanciare 

4.953.170 7.919.250 6.970.529 140,72 88,02 

Titlul XVII Rambursări 

de credite 
3.987.000 4.287.000 3.942.748 98,89 91,96 

Titlul XIX Plăţi 
efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate 
în anul curent 

 

-259.820 -272.131 

  

C. Deficit (A-B)   63.411   
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Aceste observaţii conduc la concluzia că, bugetul de venituri şi cheltuieli, la partea de 

venituri pare că are o construcţie reală, şi a fost construit în cea mai mare parte pe un fundament real. 
Ponderea veniturilor din concesiuni/închirieri în total venituri proprii este 4,48% 

(2.346.854/52.355.198), iar în total venituri/unitate administrativ teritorială de 2,89% 

(2.346.854/81.120.237). 
Rezultă o slabă preocupare a autorităţii publice locale pentru valorificarea prin 

concesionare/închiriere a terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului public/privat al unităţii 

administrativ teritoriale, sursă importantă de venit pentru îndeplinirea obiectivelor programate. 
Gradul de autofinanţare al unităţii administrativ -teritoriale, calculat prin raportarea 

veniturilor proprii încasate (inclusiv cote şi sume din impozitul pe venit) la total venituri ale bugetului 

local reprezintă 64,54 % (52.355.198/81.120.237), este rezonabil. 
Gradul de dependenţă a unităţii administrativ-teritoriale faţă de bugetul de stat, la nivelul 

veniturilor realizate este de 35,46%. 
Cheltuielile totale au fost efectuate în procent de 120,35%, faţă de prevederile iniţiale 

(81.183.649/72.577.840) şi de 92,93%, faţă de prevederile definitive (81.183.649/87.353.080). 
în structură, se constată neefectuarea conform prevederilor bugetare a cheltuielilor 

reprezentând ” Titlul X Proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 
2014-2020”, realizate în procent de 113,16% faţă de prevederile iniţiale ( 1.377.282/1.217.080) şi de 

doar 32,58% faţă de prevederile definitive ( 1.377.282/4.277.080) 
Semnificativ pentru această constatare este realizarea cheltuielilor înprocent de peste 95% la 

toate categoriile de cheltuieli cu excepţia celor de la Titlul IV ’’Subvenţii ”, unde procentul de 

realizare a fost de 48,27% faţă de prevederile iniţoiale şi de 77,24% faţă de prevederile definitive şi 

cele de la Titlul VI ” Asistenţă socială” unde cheltuielile prevăzute iniţial raportate la realizări sunt de 

86,69%, pentru ca acest procent să crească la 89,65% atunci când raportăm prevederile definitive la 

realizarea cheltuielilor. 
La cheltuieli se observă o corectă dimensionare a acestora atât în bugetul iniţial, după 

rectificările efectuate pe parcursul anului 2018, procentul de realizare a acestora diminuându-se. 
După tipul de cheltuială, ponderile cele mai importante în totalul cheltuielilor efectuate sunt 

următoarele: Cheltuieli cu bunuri şi servicii 38,08%, Cheltuieli de personal 35,61%, Cheltuieli cu 

active nefinanciare de 15,40%, Cheltuieli cu asistenţa socială 6,88%, Rambursări de credite 4,85%, 

Cheltuieli reprezentând transferuri între unităţi ale administraţiei publice de 2,03%, Proiecte cu 

finanţare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020, 1,69%; Cheltuieli cu 
dobânzi 1,07%, şi Alte cheltuieli care reprezintă 0,70% , Cheltuieli din subvenţii 0,23%. 

Potrivit clasificaţiei funcţionale, cheltuielile bugetare (plăţi efectuate) în sumă totală de 

81.183.649 Iei, înregistrate de către entitatea auditată în contul de execuţie a bugetului local, se 
prezintă astfel: 

 

Raport de audit financiar UATM Raman 2019 Auditori 
publici externi: Ciobanu Oărmen, Leuştean Oana 

¿A

Nr. crt Capitol Activitatea Plăti 
efectuate (lei) 

1 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe 11.722.824 
2 54.02 Alte servicii publice generale 1.427.685 

3 55.02 Tranzacţii privind datoria publica si imprumutu 891.769 
4 61.02 Ordine publică şi sig. naţională 4.551.644 
4 65.02 Invatamant 7.708.402 
5 66.02 Sănătate 3.826.166 
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6 67.02 Cultură, recreere şi religie 9.177.679 

7 68.02 Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare 

indemnizaţii 
13.102.609 

8 70.02 Servicii de dezvoltare publica, locuinţe 19.380.848 
9 74.02 Protecţia mediului 4.615.683 

10 84.02 Transporturi 4.778.340 
 Total Cheltuieli  81.183.649 

 

La finele anului 2017, sold contului 521.03.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 

este 361 .399,11 lei. 
a.2) Potrivit datelor consemnate în situaţiile financiare, entitatea în anul 2018 s-au 

înregistrat operaţiuni în contul de execuţie al activităţii finanţate din venituri pro urii si 

subvenţii din buget local astfel: 
- lei- 

 

(A

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 
bugetare 
anuale 

Total dreptut 
constatate 

Incasari 
realizate 

Drepturi constatat* 
de incasat 

TOTAL VENITURI 105.909.430 109.646.153 105.009.045 4.637.108 
I.VENITURI CURENTE 105.909.430 109.646.153 105.009.045 4.637.108 
C.VENITURI 

NEFISCALE 

105.909.430 109.646.153 105.009.045 4.637.108 

C.l Venituri din 
proprietate 

1.379.000 1.393.139 1.120.189 272.950 

Venituri din concesiuni şi 

închirieri 

1.379.000 1.393.139 1.120.189 272.950 

C2.Vânzări de bunuri şi 

servicii 

102.883.430 105.827.724 101.463.566 4.364.158 

Venituri din prestăi servicii 

şi alte activităţi 

102.556.600 105.708.367 101.344.209 4.364.158 

Diverse venituri 205.630 31.837 31.837  

Transferuri voluntare altele 
decât subvenţiile 

121.200 87.520 87.520  

C.3 Subvenţii 1.647.000 1.833.648 1.833.648  

Alte sume primite de la UE  591.642 591.642  

Denumirea indicatorilor 
Credite 
bugetare 
iniţiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăţi 
efectuate 

Angajamente legale 
de plătit 

TOTAL CHELTUIELI 99.571.580 112.908.510 99.237.595  

Titlul I Cheltuieli de 
personal 

74.508.000 79.488.000 78.176.536  

Titlul II Bunuri şi servicii 24.269.080 31.538.510 19.332.540  

Titlul VII Alte transferuri 185.500 185.500 109.315  

Titlul VIII Asistenţă 
social; 

30.000 30.000   

Titlul XI Alte cheltuieli 540.000 545.000 536.364  
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Din analiza contului de execuţie al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, 

observăm că au fost înscrise prevederi bugetare la venituri nefiscale, care au fost realizate în procent 

de 95,77 % iar cheltuielile prevăzute în acest buget s-au realizat în procent de 87,89%. 
Cheltuielile au fost realizate de la Capitolul 65 ”învăţământ” (2.728.683 lei adică 2,74%); de 

la Capitolul ” Sănătate” ( 92.324.369 lei adică 93,83%0, de la Capitolul 68 "Asigurări şi asistenţă 

socială ( 1.710.475 lei adică 1,72%) şi de la Capitolul 70 ” Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică‟‟ ( 
2.190.418 lei adică 2,21%) 

b) Situaţia evoluţiei patrimoniului public şi privat al unităţii, cuprinzând principalele 

elemente patrimoniale, la data de 31.12.2018, se prezintă astfel: 

  

Titlul XIII Active 
nefinanciare 

111.000 1.311.500 1.287.795  

Titlul XIX Plăţi efectuate în 

anii precedenţi şi recuperate 

în anul curent 

-72.000 -190.000 -204.955  

C.Excedent (A-B)   5.771.450  

 

DENUMIREA INDICATORILOR 

Sold la 
începutul 
anului 

Sold la sfârşitul 

perioadei 

Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+23 
3-280-290-293*) 

1.565.503 1.153.197 

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, 

plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active 

corporale (ct.213+214+231-281-291 -293*) 

27.614.379 29.038.297 

Terenuri şi clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) 640.024.701 686.007.936 

Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) 

peste un an (260+ 265+ 267-296) 

582.545 582.545 

Titluri de participare (ct.260-296) 582.545 582.545 

Creanţe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o 

perioadă mai mare de un an (ct 4110201+ 4110208 

+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200- 
4960200) 

4.708.344 4.369.702 

Creanţe comerciale necurente sume ce urmează a fi 

încasate după o perioadă mai mare de un an ( ct 4110201+ 

4110208 +4130200 +4280202 +4610201 
+4610209-4910200-4960200) 

21.841 21.841 

TOTAL ACTIVE NECURENTE 674.495.469 721.151.674 
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Stocuri 
(ct.301+302+3 03+3 04+3 05+307+3 09+331+332+341+3 
45+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+ 
371+381+/-348+/-378-391 -392-393-394-395-396-397- 
398) 

17.014.274 17.841.324 

Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte 

decontări 
(ct.2320000+2340000+4090101 +4090102+4110101+4 
110108+4130100+4180000+4250000+4280102+46101 
01+4610109+473 0109* *+4810101+4810102+4810103 
+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100- 
960100+5120800) din care: 

5.204.483 5.846.095 

Creanţe comerciale si avansuri 

(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4 
110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 
4960100),din care: 

4.953.580 4.934.245 

Creanţe bugetare (ct.431 + 437 + 4424 + 

4428+444+446+4482+461+463 + 464 + 465 
+4664+4665+4669+481+482+-497) din care: 

35.380.188 35.496.761 

Creanţele bugetului general consolidat 

(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) 

35.380.188 35.496.761 

Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe 
nerambursabile si fonduri de la buget 
(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4 
500504+4500505+4500700+4510100+4510300+45105 
00+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4 
540502+4540503+4540504+4550100+4550301+45503 
02+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4 
570201+4570202+4570203+4570205+4570206+45702 
09+4570301+ 
4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610 
103+4730103 **+4740000+4760000), din care: 

 70.420 

Total creanţe curente 40.584.671 41.413.276 

Conturi la trezorerie,casa în lei 8.086.794 13.737.177 

Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie 195.973 263.112 

Conturi la instituţii de credit, BNR, casa in valuta 374.923 184.658 

Total disponibilităţi şi alte valori 8.657.690 14.184.947 

TOTAL ACTIVE CURENTE 66.256.635 73.439.547 
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TOTAL ACTIVE 740.752.104 794.591.221 

Sume necurente -sume ce urmează a fi plătite după o 
perioadă mai mare de un an (ct 2690200 +4010200 

+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+462 
0209+5090000) 

82.085 76.000 

Împrumuturi pe termen lung 
(ct. 161.02+163.02+164.02+165.02+166.02+167.02- 
169.02) 

25.109.638 21.104.482 

Provizioane (cont 151) 2.174.548 192.440 

TOTAL DATORII NECURENTE 27.366.271 21.372.922 

Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări 

(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482 
+483+ 269+509+ 5128) din care: 

9.402.101 70.982.652 

Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat 
din anul current (ct 4890000) 

5.486.273 68.126.478 

Datorii comerciale si avansuri 
(ct.4010100+4030100+4040100+ 
4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 

3.915.828 2.400.358 

Datorii către bugete (ct431 + 437 + .440 + 

441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+46 
73+4674+4675+4679 + 473 + 481 +482), din care 

4.713.020 4.109.791 

Contribuţii sociale(ct.431 + 437) 3.440.845 3.418.131 

Salariile angajaţilor (ct.421+423+ 426 + 4271 

+4273+4281) 

6.887.610 5.642.573 

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, 
indemnizaţii de şomaj, burse) (ct. 422.01+422.02+424.00 

+426.00+427.02+427.03+429.00+ 438.00) 

4.785 381.464 

Venituri în avans(ct 472) 432.013 451.036 

Proviziozne (ct 1510101+ 1510102+1510103+1510104 
+1510108) 

108.114  

TOTAL DATORII CURENTE 21.547.643 81.567.516 
TOTAL DATORII 48.913.914 102.940.438 

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL 
DATORII = CAPITALURI PROPRII 

691.838.190 691.650.783 

Rezerve, fonduri 
(ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+ 133+ 
134+135+136+137+1391+1392 +1393 + 1394 
+1396+1399) 

575.082.889 627.814.961 

Rezultatul reportat (ct. 117- sold creditor) 130.118.595 125..572.824 
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a) Activele necurente ale unităţii administrativ teritoriale sunt la finele anului 2018 de 

721.151.674 lei şi au crescut faţă de 2017, cu 46.656.205 lei (721.151.674 Iei, an 2018 - 674.495.469 
lei, an 2017), pe seama creşterii investiţiilor în curs de execuţie şi a rezultatelor inventarierii 

domeniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale. 
Creanţele bugetului general consolidat au crescut, nesemnificativ în anul 2018 faţă de anul 

2017, cu 89.573 lei, de la 35.380.188 lei la finele anului 2017 la 35.496.761 lei la 31.12.2018. 
în anul 2018 au crescut stocurile unităţii cu 827.050 lei, ceea ce reprezintă 104,86% faţă de 

finele anului 2017. 

b) Datoriile, instituţiei au crescut considerabil, cu 54.026.524 lei în anul 2018 faţă de anul 

2017 (48.913.914 lei la finele anului 2017 faţă de 102.940.438 lei la finele anului 2018 astfel: 
- Datoriile necurente ale instituţiei au scăzut în anul 2018, cu 5.993.349 lei (27.366.271 lei, 

an 2017 faţă de 21.372.922 lei an 2018), pe seama scăderii provizioanelor constituite; 
- Datoriile curente au crescut cu 60.019.873 lei, în special pe seama creşterii sodului 

contului 489.02.01 ” Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent” în sumă 

de 62.640.205 . Celelalte datorii curente au scăzut în anul 2018 faţă de anul 2017 cu 2.627.332 lei. 

Principalele informaţii reflectate în situaţiile financiare ale entităţii verificate privind 

perioada 2016-2018 

în contextul în care anul 2017 a adus modificări legislative esenţiale privind cheltuielile de 

personal, dar nu numai, iar anul 2018 a urmat acelaşi trend de modificări ale legislaţiei, situaţia 

reflectată prinb situaţiile financiare pe ultimii trei ani se prezintă astfel:

Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121- sold 
creditor) 

  

Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121- sold 
debitor) 

13.363.294 61.737.002 

TOTAL CAPITALURI PROPRII 691.838.190 691.650.783 
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Nr. 
crt. 

Denumire 2016 2017 2018 
Grad de realizare 

2017/2016 2018/2017 

A. A.VEN1TURI TOTALE 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 108.536.634 
121.158.984 81.120.238 111,63 66,95 

1 1.Impozit pe venit, profit şi câştiguri din 

capital, din care: 
24.535.721 26.858.667 22.452.247 109,46 83,59 

 Impozit pe venit 762.576 184.284 96.912 24,16 52,58 

2 2.Cote defalcate din impozitul pe venit 
23.733.073 26.664.700 22.355.252 112,35 83,83 

 Cote defalcate din impozitul pe venit 22.547.009 26.431.078 20.426.242 117,23 77,28 
 Sume ptr echilibrarea bugetului 1.226.064 233.622 1.929.000 19,05 825,69 

3 3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri 

din capital 
72 9.683 93 13.448,61 0,96 

4 4.Impozite şi taxe pe proprietate 12.858.325 13.848.956 18.252.453 107,70 131,79 
 Impozit şi taxa pe clădiri 9.215.071 9.952.710 13.456.951 108,00 135,21 
 Impozit şi taxă pe teren 3.193.298 3.282.163 3.857.859 102,78 117,54 
 Taxe judiciare de timbre şi alte taxe de timbru 

449.956 614.083 937.637 136,47 152,68 

5 5.Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 60.614.478 71.293.220 27.004.675 117,61 37,87 
 Sume defalcate din TVA 57.708.995 68.220.771 22.851.823 118,21 33,49 
 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi 

servicii 
1.563 0 

   

 Taxe pe servicii specifice 5.509 6.628 7.536 120,31 113,70 
 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de 

activităţi 
2.897.626 3.065.821 4.145.316 105,80 135,21 

6 6. Alte impozite şi taxe fiscale 514.053 710.281 799.293 138,17 112,53 
7 7.Veni(uri nefiscale, din care 5.841.389 6.193.319 7.194.966 106,02 116,17 

 Venituri din proprietate 1.870.644 2.213.417 2.346.854 118,32 106,02 
 Alte venituri din concesiuni şi închirieri 1.870.644 2.213.417 2.346.854 118,32 106,02 

8 8.Vânzări de bunuri se servicii, venituri din 

prestări de servicii şi alte activităţi 
145.778 614.669 312.644 421,64 50,86 

 Venituri din prestări de servicii 113.906 119.661 113.452 105,05 94,81 
 

Contribuţia părinţilor pentru întreţinerea 

copiilor în creşe 
24.821 0 10.053 

  

 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 

judecată 
7.051 27.964 7.874 396,59 28,15 

 
Alte venituri din prestări servicii şi alte 

activităţi 

  

181.265 
  

9 9.Venituri din taxe administrative, eliberări 

premise 
353.647 38.564 63.364 10,90 164,31 

10 lO.Amenzi, penalităţi şi confiscări 2.611.435 2.917.703 2.902.705 111,72 99,48 

11 ll.Diverse venituri 309.885 316.813 565.451 102,23 178,48 

12 12. Transferuri voluntare altele decât 

subvenţiile 
550.000 68.153 1.003.946 12,39 1.473,07 

13 13. Venituri din capital 488.040 649.247 507.334 133,03 78,14 
 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

instituţiei publice 

  

3.008 
  

 Venituri din vânzarea locuinţelor 99.919 7.303 41.593 7,31 569,53 
 Venituri din vânzarea unor bunuri 388.121 641.944 462.733 165,39 72,08 
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Analiza datelor prezentate mai sus relevă următoarele: 
Veniturile entităţii auditate din perspectiva celor trei ani analizaţi prezintă o variaţie semnificativă de 

la un an la altul. Astfe,l dacă total venituri încasate în anul 2016 au fost în sumă 

 

 aparţinând domeniului privat al unităţii 

administrative 

     

14 14. Subvenţii de Ia alte nivele ale 

administraţiei publice 
3.349.908 1.629.294 4.573.778 48,63 280,72 

 
Subvenţii din venituri proprii ale Ministerului 

Sănătăţii 

  

691.564 
  

 Subvenţii de la BS către BL necesare 

susţinerii derulării proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare 

51.192 

 

51.560 

  

 

Subvenţii primite din Fondul de intervenţie 
15.000 

 

13.000 
  

 
Subvenţii pentru acordarea ajutorului de 

încălzire 
11.470 6.897 2.601 60,13 37,71 

 Subvenţii de la bugetul de stat pentru sănătate 
1.126.570 1.299.596 1.941.693 115,35 149,40 

 Finanţarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală 
1.733.558 322.801 1.773.350 18,62 549,36 

 Subvenţii primite de la BS pentru finanţarea 

unor proiecte de interes naţional 

  

100.000 
  

15 15.Subvenţii de la alte administraţii 412.118     

 

Sume primite de la bugetul judeţean pentru 

plata drepturilor de care beneficiază copiii cu 

cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

învăţământul de masă 

412.118 

    

16 16.Sume primite de la UE in contul plăţilor 

efectuate şi prefinanţări 
334.720 

 

335.502 
  

 

B.CHELTU1EL1 -TOTAL (de la rd.l la rd.9) 
112.424.209 120.817.529 

 

107,46 67,19 

1 Titlul I.Cheltuieli de personal 62.216.005 77.530.678 28.916.483 124,61 37,29 
2 Titlul II .Bunuri şi servicii 25.543.768 28.580.796 30.920.282 111,88 108,18 
3 Titlul III Dobânzi 738.427 623.970 876.164 84,49 140,41 

4 Titlul IV Subvenţii pentru acoperirea 

diferenţelor de preţ şi tarif 

  

193.110 
  

5 Titlul VI Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice 
841.829 251.267 1.652.587 29,84 657,70 

6 Titlul VII Alte transferuri 350.000  445.876   

7 Titlul VIII Proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare 
2.856.491 

    

8 Titlul VIII Asistenţă socială 4.538.587 5.320.664 5.592.458 117,23 105,10 
9 Titlul IX Alte cheltuieli 3.120.972 98.890 568.260 3,16 574,63 

10 Titlul XIII Active nefinanciare 8.403.846 4.609.085 6.970.528 54,84 151,23 

11 Titlul XVII Rambursări de credite 3.814.284 3.908.659 3.942.749 102,47 100,87 

12 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 

în anul curent 

 

-106.480 -272.131 
 

255,57 

 C. EXCEDENT (A-B) -3.887.575 341.455 -63.411   
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totală de 108.536.634 lei, la finele anului 2017 s-a constatat o creştere a acestora cu 11,63% astfel că 

totalul acestora a fost de 121.158.984 lei. 
Variaţia veniturilor în anul 2017 faţă de anul 2016 se datorează în principal modificărilor 

legislative aduse salarizării dar şi modificărilor aduse în materie de impozite şi taxe locale, odată cu 

intrarea în vigoare a noului cod fiscal. Acest fapt reiese din creşterea veniturilor ce reprezintă cote 

defalcate din impăozitul pe venit, sume defalcate din TVA, a impozitelor şi taxelor pe proprietate etc. 
Anul 2018, aduce cu el noi modificări legislative privind modul de salarizare a unităţilor de 

învăţământ, în sensul că, finanţarea învăţământului a fost făcută cu bani de la bugetul de stat prin ISJ 

Neamţ. 
Astfel veniturile totale au scăzut semnificativ în anul 2018, faţă de anul 2017 (66,95%), 

scădere care se regăseşte în cea mai mare parte în ’’sume defalcate din TVA”, realizat în procent de 
doar 33,49% faţă de veniturile aceleiaşi categorii din anul 2017. 

O altă scădere semnificativă faţă de anul 2018 a avut-o şi ’’Impozitul pe venit ” realizat în 

2018 în procent de 52,58% faţă de anul 2017, scăderea acestuia fiind rezultatul modificărilor 

legislative aduse de modificările la noul cod fiscal (L.227/2015). 
Nivelul veniturilor pentru anul 2018 a fost stabilit prin HCL 234/2017, HCL 248/2017 ŞI HCL 

288/2017, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
Cu toate acestea, se observă 
Cheltuielile bugetare au urmat tendinţa veniturilor, suportând o uşoară scădere în anul 2016 

faţă de anul 2015, pentru ca în anul 2017 să crească cu 7,46% faţă de anul 2016. 
Creşterea se datorează în principal creşterii cheltuielilor de personal şi asistenţă socială urmare 

a creşterii modificărilor legislative care au avut loc în anul 2017, cu privire la drepurile salariale ale 

angajaţilor. Au crescut semnificativ an de an cheltuielile cu bunuri şi servicii procentul de creştere 

situându-se între 11% şi 14%, în detrimentul cheltuielilor cu active nefinanciare (investiţii) care au 

scăzut constant, an de an, ajungând în anul 2016 la 56,32% din cheltuielile realizate în 2015, iar în 

anul 2017, la 54,84% din cheltuielile realizate în anul 2016. 
Acestea au crescut în anul 2017 comparatiuv cu anul 2016, motivat de schimbările legislative 

aduse de prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

H.G. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi OUG 

82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 

Bilanţ Contabil 2016-2018 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Sold la 

31.12.2016 
Sold la 

31.12.2017 
Sold la 

31.12.2018 
Diferenţă 

2017-2016 
Diferenţă 

2018-2017 
Active fixe necorporale 

(ct.203+205+206+208-280-290) 
1.986.561 1.565.503. 1.153.197 -421,058 -412.306 

Instalafii tehnice, mijloace de transport, 

animale, plantaţii, mobilier, aparatură 

birotică şi alte active corporale 

(ct.213+214+231-281-291- 293*) 

35.208.952 27.614.379 29.038.297 -7.594.573 1.423.918 

Terenuri şi clădiri (ct.211+212+231- 

281-291-293*) 617.330.610 640.024.701 686.007.936 22.694.091 45.983.235 
Active financiare necurente (investiţii pe 

termen lung) peste un an 488.022 582.542 582.542 94.520 0 
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(ct.260+265+267-296) 
     

Creanţe necurente- sume ce urmează a fi 

încasate după o perioadă mai mare de un 

an (ct411+413+428+461- 491-496) 

5.023.867 4.708.344 4.369.702 -315.523 -338.642 

TOTAL ACTIVE NECURENTE 
660.038.012 674.495.469 721.151.674 14.457.457 46.656.205 

Stocuri (ct.301 +302+303+3 04+ 
305+307+309+331+332+341+345+3 
46+347+349+351+354+356+357+35 
8+359+361+371+381+/-348+/-378- 391 
-392-393-394-395-396-397-398) 15.109.627 17.014.274 17.841.324 1.904.647 827.050 
Creanţe din operaţiuni comerciale, 

avansuri şi alte decontări 

(ct.232+234+409+411+413+418+425 
+428+461-491-496+512) 

6.198.684 5.204.483 5.846.095 -994.201 641.612 

Creanţe comerciale şi avansuri 

(ct.232+234+409+411+418+461- 
491-496) 

5.297.944 4.953.580 4.934.245 -344.364 -19.335 

Creanţe bugetare (ct.431 + 437 + 4424 + 

428+444+446+4482 +461 +463 + 464 + 
465+4664 +4665+4669+481+482+-497) 
din care: 

35.905.952 35.380.188 35.496.761 -525.764 116.573 

Sume de primit de la Comisia Europeană 

(ct 450) 

  

70.420 
  

Total creanţe curente 42.104.636 40.584.671 41.413.276 -1.519.965 828.605 
Conturi la trezorerie,casa în lei 8.043.831 8.086.794 13.737.177 42.963 5.650.383 

Dobânda de încasat, alte valori, avansuri 
de trezorerie 185.555 195.973 263.112 10.418 67.139 
Conturi la instituţii de credit BNR casa în 

valuta 354.986 374.923 184.658 19.937 -190.265 
Total disponibilităţi şi alte valori 8.584.372 8.657.690 14.184.947 73.318 5.527.257 
TOTAL ACTIVE CURENTE 65.798.635 66.256.635 73.439.547 458.000 7.182.912 
TOTAL ACTIVE 725.836.647 740.752.104 794.591.221 14.915.457 53.839.117 

Sume necurente - sume ce urmează a fi 

plătite după o perioada mai mare de un an 71.366 82.085 76.000 10.719 -6.085 

împrumuturi pe termen lung 
(ct. 161+162+163+164+165+166+167 
-169) 

29.018.297 25.109.638 21.104.482 -3.908.659 -4.005.156 

Provizioane (cont 151) 4.693.032 2.174.548 192.440 -2.518.484 -1.982.108 
TOTAL DATORII NECURENTE 

33.782.695 27.366.271 21.372.922 -6.416.424 -5.993.349 
Datorii comerciale, avansuri şi alte 

decontări 
(ct.401+403+4041+405+408+419+46 

21+473+481+482+483+ 269+509+ 

5128) din care; 

10.571.042 3.915.828 2.400.358 -6.655.214 -1.515.470 

Decontări privind încheierea execuţiei 

bugetului de stat din anul current (ct 

4890000) 
7.418.203 5.486.273 68.126.478 -1.931.930 62.640.205 

Datorii comerciale şi avansuri      
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Analizând evoluţia activelor şi pasivelor bilanţiere aferentă perioadei de raportare 2016- 2018 
se constată următoarele: 

a) Activele necurente ale unităţii administrativ teritoriale au crescut an de an, cu 14.457.457 

lei în anul 2017 fată de anul 2017 si cu 46.656.205 lei în anul 2018 fată de anul 2017, ajungând la finele 
anului 2018 la 721.151.674 lei. Se constată creşterea investiţiilor în curs de execuţie. Trebuie menţionat 

de asemenea faptul că, aceste active au crescut şi ca urmare a reevaluării domeniului public şi privat al 

unităţii administrativ teritoriale care s-a efectuat şi înregistrat la finele exerciţiului financiar al anului 

2017. 
Evoluţia creanţelor curente ale instituţiei a fost una fluctuantă pe periuoada celor 3 ani 

analizaţi dacă ne uităm la faptul că, în anul 2017 creanţele curente au scăzut faţă de anul 2016 cu 

1.519.965 lei, pentru ca în anul 2018 să crească din nou cu 826.605 lei. în timp ce stocurile au crescut în 

anul 2017 cu 1.904./647 lei dar şi în anul 2018 cu 827.050 lei, Creanţe din operaţiuni comerciale, 

avansuri şi alte decontări s-au diminuat în anul 2017 cu 994.201 lei pentru ca în anul 2018 să crească cu 

641.612 lei. Acelaşi trend îl observăm şi la indicatorul ’’Creanţe bugetare” care a scăzut în anul 2017 cu 

525.764 lei pentru ca în anul 2018 să crească din nou cu 116.573 lei. 

 

(ct.401+403+404+405+408+419+462 
) 

3.138.491 3.915.828 2.400.358 773.337 -1.515.470 

Datorii către bugete (ct431 + 437 + .440 

+441+4423+4428+444 +446 
+4481+4555+4671+4672 
+4673+4674+4675+4679 + 473 + 481 
+482), din care 

4.157.088 4.713.020 4.109.791 348.660 -603.229 

Contribuţii sociale(ct.431 + 437) 3.092.185 3.440.845 3.418.131 348.660 -22.714 

Salariile angajaţilor (ct.421+423+ 

426+4271 +4273+4281) 5.950.635 6.887.610 5.642.573 936.975 -1.245.037 

Alte drepturi cuvenite altor categorii de 
persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, 

burse) 
(ct.422+424+427+429+43 8) 

355 4.785 381.464 4.430 376.679 

Venituri în avans (ct. 472) 443.653 432.013 451.036 -11.640 19.023 

Provizioane (ct. 151)  108.114    

TOTAL DATORII CURENTE 21.122.773 16.061.370 81.567.516 -5.061.403 65.506.146 
TOTAL DATORII 54.905.468 43.427.641 102.940.438 -11.477.827 59.512.797 
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - 
TOTAL DATORII = CAPITALURI 
PROPRII 

670.931.179 697.324.463 691.650.783 26.393.284 -5.673.680 

Rezerve, fonduri 
(ct. 100+101+102+103+104+105+106 
+131+132+ 133+ 
134+135+136+137+1391+1392 +1393 + 
1394+1396+1399) 

539.319.720 575.082.889 627.814.961 35.763.169 52.732.072 

Rezultatul reportat (ct. 117- sold creditor) 
144.353.467 130.118.595 125.572.824 -14.234.872 -4.545.771 

Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct. 

121- sold debitor) 12.742.008 7.877.021 61.737.002 -4.864.987 53.859.981 
TOTAL CAPITALURI PROPRII 

670.931.179 697.324.463 691.650.783 26.393.284 -5.673.680 
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b) Datoriile, instituţiei au scăzut în anul 2017 faţă de anul 2016 cu 11.477.827 lei, dar au 

crescut considerabil, cu 54.026.524 lei în anul 2018 faţă de anul 2017 (48.913.914 lei la finele anului 

2017 faţă de 102.940.438 lei la finele anului 2018) astfel: 
- Datoriile necurente ale instituţiei au scăzut atât în anul 2017 când au fost mai mici cu 

6.416.424 lei cât şi în anul 2018, când acestea au scăzut faţă de anul 2017 cu 5.993.349 lei, pe seama 

scăderii provizioanelor constituite. 
- Datoriile curente au scăzut în anul 2017 cu 5.061.403 lei faţă de cele din anul 2016, dar au 

crescut cu 60.019.873 lei în anul 2018 faţă de anul 2017, în special pe seama creşterii sodului contului 

489.02.01 ” Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curenf în sumă de 

62.640.205. Celelalte datorii curente au scăzut în anul 2018 faţă de anul 2017 cu 2.627.332 lei. 
Structura cheltuielilor în perioada 2016-2018 

 

Aşa cum se observă din tabelul de mai sus, cheltuielile capitolului ” Autorităţi publice au 

crecut an de an: 115,65% în anul 2017 faţă de anul 2016 şi 140,49% în anul 2018 faţă de anul 2017. 
Se observă faptul că, au crescut semnificativ cheltuielile reprezentând ” Tranzacţii privind 

datoria publicăşi împrumuturi. Dacă în anul 2017 aceasta reprezenta doar 83,40% din cheltuielile

Nr. 
crt. Cap. Activitatea 

Plăţi 
efectuate 

2016 

Plăţi 
efectuate 

2017 

Plăţi 
efectuate 

2018 
Grad de 
realizare 

2017/ 2016 

Grad de 
realizare 

2018/2017 

1 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni 

externe 7.229.817 8.361.672 11.722.824 115,65 140,49 

2 54.02 Alte servicii publice generale 
715.438 1.064.033 1.427.686 148,72 134,17 

3 55.02 
Tranzacţii privind datoria 

publică şi împrumuturi 
784.552 

654.325 891.769 83,40 136,28 

4 56.02 
Transferuri cu caracter 
general între diferite nivele 
ale administraţiei 

100.000 
    

5 61.02 Apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională 3.064.277 3.594.509 4.551.644 117,30 126,63 
5 65.02 Invatamant 53.843.782 60.705.895 7.708.402 112,74 12,69 

6 66.02 Sănătate 1.678.558 1.501.693 3.826.166 89,46 254,79 

7 67.02 Cultură, recreere şi religie 9.502.853 8.616.520 9.177.679 90,67 106,51 

8 68.02 
Asistenţă socială, alocaţii, 

pensii, ajutoare indemnizaţii 10.882.416 13.127.141 13.102.609 120,63 99,81 

9 70.02 Servicii de dezvoltare 
publica, locuinţe 15.468.600 14.193.917 19.380.847 91,76 136,54 

10 74.02 Proiecţia mediului 2.536.432 3.727.282 4.615.683 146,95 123,83 

11 84.02 Transporturi 6.617.484 5.270.542 4.778.340 79,64 90,66 

12 

 

Total Cheltuieli 112.424.209 120.817.529 81.183.649 107,46 67,19 

Analiza structurii cheltuielilor în perioada 20165-2018 relevă creşteri sau descreşteri care variază de 

la un an la altul şi de la un capitol la altul fără a se putea identifica o strategie de dezvoltare în timp a 

acestora astfel: 
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anului 2016, în anul 2018 acestea cresc vertiginos prin contractarea unui nou împrumut, şi ajung să 

reprezinte 136,28% din cheltuielile anului 2017. 
Cheltuielile efectuate la Cap. 61 ‟‟Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” au crescut 

atât în anul 2017 cât şi în anul 2018 pe seama creşterii cheltuielilor salariale după aplicarea 

prevederilor Legii nr. 153/2017. 
Cheltuielile pentru învăţământ au crecut în anul 2017 cu 112,74% faţă de cele efectuate în 

anul 2016 dar în anul 2018, prin modificări legislative s-a decis finanţarea cheltuielilor de personal de 

la bugetul de stat prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, ceea ce a determinat diminuarea drastică a 

cheltuielilor aceastea reprezentând în anul 2018 doar 12,69% din cheltuielile efectuate în anul 2017. 
Cheltuielile pentru sănătate au scăzut în anul 2017 faţă de anul 2016 acestea situându-se la 

doar 89,46% dar, în anul 2018 creşterile salariale prevăzute de Legea cadru nr. 153/2017, privind 

salarizarea personalului medical din fonduri publice, s-a aplicat în 2 etape: 
/v t 

începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariile brute ale personalului medical au crescut cu 
25% faţă de nivelul acordat în luna decembrie 2017, inclusiv cel al sporurilor aflate in plata la 31 
decembrie 2017. 

începând cu data de 1 martie 2018, salariile medicilor şi asistenţilor medicali au crescut la 

nivelul salariilor de bază stabilite la nivelul anului 2022. 
Toate aceste modificări au făcut ca să crească cheltuielile de la Cap. 66 ’’Sănătate” în anul 

2018 faţă de anul 2017 în procent de 254,79%. 
Creşteri semnificative s-au înregistrat şi la cap. 70 ” Servicii de dezvoltare publica, locuinţe”, 

cheltuielile în anul 2017 s-au realizat în procent de 91,76% faţă de cheltuielile anului 2016 dar au 
crescut pe seama cheltuielilor cu investiţiile, realizate în anul 2018, când s-au realizat în procent de 
136,54% faţă de cele din anul 2017. 

Aceeşi tendinţă de creştere datorată investiţiilor s-a constatat şi la Cheltuielile efectuate la 

Cap. 74 ” Protecţia mediului” acestea crescând în anul 2017 cu 146,95% faţă de anul 2016 iar în anul 

2018 cu 123,83% faţă de anul 2017. 
Ordonatorii terţiari de credite finanţaţi din bugetul local al UATM Roman în anul 2018, 

sunt grupaţi astfel: 13 unităţi de învăţământ, 
Şcoala Gimnazială ’’Vasile Alecsandri”; 
Şcoala Gimnazială ’’Mihai Eminescu”; 
Şcoala Gimnazială ’’Calistrat Hogaş”; 
Şcoala Gimnazială ’’Al.I.Cuza”; 
Şcoala de artă ’’Sergiu Celibidache”; 
Colegiul Naţional ’’Roman-Vodă”; 
Colegiul Tehnic ’’Petru Poni”; 
Colegiul Tehnic ’’Miron Costin”; 
Colegiul Tehnic ’’Danubiana”; 
Liceul Tehnologic ’’Vasile Sav”; 
Liceul Teologic ’’Episcop Melchisedec”; 
Liceul Teologic Catolic ’’Sf.Francisc de Assis” 
Liceul cu program sportiv; 

1 unitate de sănătate: Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, 
2 direcţii: Direcţia Administraţia pieţelor, bazar, obor; şi Direcţia de Asistenţă Socială; 1 

Club Sportiv Municipal. 
c) Participarea entităţii la capitalul social al 

altor entităţi 

(
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UAT Municipiul Roman deţine capital social la 2 operatori economici, în sumă totală de 

582.042 lei, din care 104.520 lei la Compania Apa Serv S.A. (10.000 aport în numerar şi 94.520 lei 

aport în natură), iar diferenţa de 477.522 lei la S.C. Municipal Locato Serv SRL, Roman, societate de 

subordonare locală. 

4.7. înţelegerea şi evaluarea sistemului contabil şi de control intern 
Sistemul Informatic 
a) Sistemul informatic organizat în cadrul UATM Roman este compus din servere, staţii de 

lucru individuale (PC-uri), Laptop-uri, imprimante, multifuncţionale şi xerox-uri. 
b) La nivelul UATM Roman sunt utilizate aplicaţii informatice, în toate sectoarele dev 

activitate, aplicaţii externe achiziţionate de la SC Grup Soft SRL după cum urmează: 
- Aplicaţia ”ECONET” - beneficiar Compartiment Contabilitate, Financiar, 
- Aplicaţia ”ITX ” - beneficiar Compartiment Impozite şi Taxe locale, 
- Aplicaţia ”Salarii ” - beneficiar Compartiment Resurse umane, 
- Aplicaţia ” GSRA” Compartimentul, Registru agricol 
- Aplicaţia ’’GSASIS” 
- Lex navigator - furnizare soft legislativ, beneficiar, toate serviciile din cadrul entităţii - 

Aplicaţie externă - Compania Ultra Tech Piatra Neamţ; 
- Click Sign - Semnare digitală şi criptare documente, - Aplicaţie externă - SC CertSign 

SRL. 
4.8. Identificarea şi evaluarea riscurilor 
Mediul de control al entităţii 

Evaluarea mediului de control reprezintă ansamblul acţiunilor şi politicilor manageriale ale 

conducerii entităţii privind organizarea şi funcţionarea controalelor interne şi valorificarea rezultatelor 

acestora, asigurarea resurselor umane şi a cadrului de manifestare a principiilor de etică, deontologie şi 

integritate. 
Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală la UATM Roman, 

sunt: 
- Consiliul local - ca autoritate deliberativă, Consiliul Local al Municipiului Roman a fost 

ales cu mandat de patru ani în 24 iunie 2016. Consiliul local este compus din 21 consilieri, aleşi prin 

vot universal, secret şi liber, conform legii, pe listele partidelor politice. Acest consiliu a fost validat 

prin HCL nr. 128 din 24.06.2016. 
Unitatea administrativ teritorială funcţionează în baza unui Cod etic si de Integritate aprobat 

prin Dispoziţia primarului nr.739 din 16.07.2012 şi a unui Regulament de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local Roman aprobat prin HCL Nr. 137 din 26.07.2016 privind completarea H.C.L, nr. 
101/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman. 

Activitatea consilierilor se concretizează prin hotărâri de consiliu. Atribuţiile şi competenţele 

consiliului local şi a comisiilor de specialitate sunt reglementate de prevederile art.36 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare . 

- Instituţia primarului - ca autoritate executivă: 
La alegerile locale din 05 iunie 2016 a fost reales primar, domnul Leoreanu Laurenţiu-Dan. Ca 

urmare a vacantării funcţiei de primar prin demisia d-lui Leoreanu Laurenţiu-Dan, începând cu data de 
03.01.2017, atribuţiile de primar al Municipiului Roman au fost conferite temporar, până la 

organizarea alegerilor, d-lui Micu Lucian-Ovidiu. In urma alegerilor locale organizate pentru  
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alegerea noului primar, desfăşurate în data de 11.06.2017, funcţia de primar a fost îndeplinită în 

continuare, de domnul Micu Lucian-Ovidiu. 
Primarul municipiului îndeplineşte funcţia de autoritate publică, este şeful administraţiei 

publice locale şi al aparatului de specialitate, structurat pe compartimente funcţionale, în care îşi 
desfăşoară activitatea mai mulţi angajaţi având calitatea de funcţionari publici de execuţie, precum şi 

personal contractual, fiind asistat în realizarea atribuţiilor de către veceprimar şi secretarul comunei. 
Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al 

primarului constituie, potrivit prevederilor art.77 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Roman, care duce la îndeplinire 
hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii 

locale. 
Principalele atribuţii care potrivit art. 63 din Legea nr.215/2001, revin primarului sunt: 
> Atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 
> Atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 
> Atribuţii referitoare la bugetul local; 
> Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 
> alte atribuţii stabilite prin lege. 
Informaţii suplimentare cu privire la organizarea şi activitatea autorităţii deliberative şi a 

■A 

autorităţii executive se regăsesc în PI „înţelegerea activităţii entităţii auditate”. 
în conformitate cu prevederile dispoziţiilor art. 63, alin.l, lit.c din Legea administraţiei publice 

locale nr 215/2001, coroborat cu art. 63 alin.4 lit.a şi art. 21 din Legea finanţelor publice locale nr. 

273/2006, primarul unităţii administrativ teritoriale al Municipiului Roman, în calitatea sa de 

ordonator principal de credite, răspunde de administrarea financiară a fondurilor bugetare şi a 

bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii. 
în cadrul entităţii auditate s-a aprobat Organigrama şi a Statul de funcţii, prin HCL nr. 

151/27.06.2018. 
Aparatul de specialitate al primarului este format dintr-un număr de 366 angajaţi, din care 180 

funcţionari publici ( 141 cu studii superioare, 2 cu studii superioare de scurtă durată şi 37 angajaţi cu 

studii medii) şi 186 angajaţi reprezentînd personal contractual (32 cu studii superioare, 2 cu studii 
superioare de scurtă durată şi 152 cu studii medii şi generale) 

Personalul din conducere în perioada supusă verificării este acelaşi cu cel din perioada 

verificată, fiind format dintr-un număr de 40 angajaţi care ocupă posturi de director, şef serviciu şi şef 

birou în cadrul aparatului de specialitate al UATM Roman. 
La data controlului numărul personalului în plată este de 357. 
Conform organigramei şi statului de funcţii aprobat prin HCL 151/27.06.2018 şi a HCL 

283/19.12.2018, numărul posturilor aprobate este de 460 din care la data controlului sunt ocupate 357 
posturi. 

Salariile de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale 

’’Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului, serviciile publice din subordinea 
municipiului Roman şi aparatul de lucru al Consiliului Local pentru anul 2018, a fost aprobat prin 

HCL 277/21.12.2017. 
Pe parcursul anului 2018 nu au avut loc delegări de personal sau detaşări la alte instituţii. 
Evidenta contabilă. 

în cadrul entităţii auditate există organizat, conform ultimei Organigrame şi a Statului de funcţii, 

aprobate prin HCL 151/27.06.2018 Direcţia economică cuprinde un serviciu ’’Serviciul 
Buget, Contabilitate” care cuprinde 6 posturi funcţii publice, 2 posturi funcţii contractuale şi un post 

şef serviciu ocupate toate; Compartiment monitorizare buget si execuţie bugetară, învîţământ, sănătate 

şi alte activităţi, compus din 4 funcţii publice ocupate şi Compartiment decontări şi finanţare investiţii, 

alcătuit din 4 funcţii publice ocupate. 
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Evidenţa contabilă, este organizată şi condusă în partidă dublă, cu obligativitatea întocmirii 

trimestriale şi anuale a situaţiilor financiare şi asigură, în principal înregistrarea cronologică şi 

sistematică a operaţiunilor patrimoniale în funcţie de natura lor, în mod bilateral, în debitul sau creditul 

unor conturi, cu utilizarea unui cont corespondent, precum şi stabilirea totalului debitului/creditului şi 

a soldului fiecărui cont şi preluarea acestora în balanţele de verificare şi bilanţurile contabile. 
La nivelul UATM Roman au fost emise proceduri operaţionale specifice, conform Ordinului 

nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial al instituţiilor publice. 
Operaţiunile băneşti cu numerar efectuate prin casieria unităţii au fost contabilizate pe baza 

registrului de casă în care sunt consemnate documentele primare care atestă încasările şi plăţile, 

stabilindu-se totodată şi soldul final de casă, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 209/1976 

pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă, cu modificările şi completările ulterioare. 

Operaţiunile băneşti s-au derulat prin Trezoreria Roman, prin conturi bugetare, contabilizarea 
execuţiei de casă fiind realizată pe indicatori bugetari, în conturile contabile prevăzute de OMFP nr. 

1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
Sistemul de contabilitate este organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare 

stabilite de Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, pe 

structura clasificaţiei bugetare: capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, iar a veniturilor pe 

categorii de venituri. Trimestrial şi anual sunt întocmite situaţiile financiare, avându-se în vedere 
respectarea principiilor contabile prevăzute de: 

- Legea nr.273/2006, a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata cheltuielilor 

instituţiilor publice aprobate prin Ordinul MFP nr. 1792/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Ordinul nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări 

financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul 
contabilităţi 

1. Organigrama si Statul de funcţii 
Există proceduri, iar organigrama şi statul de funcţii a unităţii administrativ teritoriale 

Roman au fost actualizate anual, şi au fost supuse spre aprobare autorităţii deliberative . 
Regulile generale de comportament ale angajaţilor din aparatul de specialitate al primarului 

sunt stabilite şi prin Fişele postului. 
La UATM Roman, Fişele postului au fost actualizate la începutul fiecărui an. 
Asigurarea resurselor umane este conform organigramei şi statului de funcţii aprobat de 

ANFP. 
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Unitatea administrativ teritorială are întocmit un Regulament de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local. 
Se constată de asemenea că, entitatea are Regulament de organizare internă conform 

prevederilor din Codul Muncii. 
Legea nr. 40/2011 a modificat Codul muncii, introducând criteriile de evaluare profesională 

printre clauzele esenţiale ale contractului individual de muncă (art. 17 alin. (3) lit. e). 
Evaluarea personalului pentru anul 2018, la data controlului nu s-a finalizat. 
Pentru anul 2017 au fost evaluaţi un număr de 339 angajaţi, dintre care un număr de 282 au 

obţinut calificativul "foarte bine”, 45 au obţinut calificativul "Bine” şi 12 angajaţi au obţinut 

calificativul "Satisfăcător". 
Se constată că s-a nu s-a efectuat evaluarea anuală pentru persoana care are atribuţii privind 

acordarea vizei CFP. 
La nivelul instituţiei auditate există o separare a atribuţiilor angajaţilor, respectiv atribuţiile de 

aprobare, control şi de înregistrare a operaţiunilor economice. 

1. Activitatea de control financiar preventiv. 
Controlul financiar preventiv a fost organizat şi exercitat la primăria Roman. 
In urma verificărilor efectuate s-a constat că, prin Dispoziţia 1427/19.09.2016 s-a dispus 

exercitarea controlului financiar preventive de către domnul Alexandru Dorin Ciprian. Dispoziţia de 

numire are în anexă Ceck lista cu operaţiunile prevăzute de lege pentru acordarea vizei CFP. 
La ordonatorii terţiari de credite ai primăriei Roman, CFP ul este organizat în baza Deciziilor 

emise de conducătorii entităţilor . 
Nu au existat operaţiuni refuzate la viză 
2. Evaluarea performanţei şi managementului riscului 
în conformitate cu prevederile dispoziţiilor art. 63 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, primarul unei unităţi administrativ teritoriale (UAT), răspunde de bună 

gestiune financiară a fondurilor bugetare şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al acesteia, fapt 

pentru care, în conformitate cu prevederile art 63 alin.(4) lit. A) şi art. 21 din Legea finanţelor publice 

locale nr. 273/2006, îndeplineşte atribuţiile unui ordonator principal de credite reglementate de art. 23 

din aceeaşi lege. 
Buna gestiune financiară implică obligativitatea ordonatorului de credite de a lua măsuri 

pentru: 
- crearea unui cadru organizaţional adecvat care să asigure structurarea activităţii pe 

compartimente funcţionale, cu stabilirea de atribuţiuni pe fiecare compartiment şi în cadrul acestuia pe 

fiecare persoană încadrată şi respectiv, relaţionarea acestora astfel încât să fie acoperită întreaga 

problematică din activitatea unei administraţii locale; 
- elaborarea şi dezvoltarea sistemelor de control intern managerial, inclusiv a procedurilor 

formalizate pe activităţi, astfel încât să fie asigurate condiţii pentru legalitatea, regularitatea, 
economicitatea, eficienţa şi eficacitatea utilizării fondurilor şi administrării patrimoniului. 

Modul de organizare, implementare, dezvoltare şi revizuire a sistemului de control 

intern managerial - implică următoarele aspecte: 
a) . Modul de organizare, implementare, dezvoltare şi revizuire a SCIM 
b) . Evaluarea stadiului implementării standardelor de control intern managerial şi aplicarea 

acestora în activitatea entităţii; 
c) . Evaluarea implementării planurilor pentru dezvoltarea SCIM şi modul de gestionare a 

riscurilor implicate. 
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S-a constatat: 
Conducătorul entităţii publice a constituit şi actualizat, prin Dispoziţia nr. 5 din 03.01.2018, 

Comisia de monitorizare, care este constituită din şefi de compartimente, are secretar şi înlocuitor. 
A fost elaborat regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare, care 

stabileşte modul de organizare şi de lucru în funcţie de volumul şi complexitatea activităţilor entităţii. 
Comisia de monitorizare a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial. Prin Dispoziţia 826/10.09.2018, privind constituirea Comisiei de Monitorizare 

responsabilă cu implementarea şi dezvoltarea sistemunlui de control intern managerial, a fost 

reorganizat SCIM-ul constituit prin Dispoziţia nr.5/03.01.2018 
Conducătorul entităţii publice a constituit, prin act de decizie internă, Echipa de gestionare a 

riscurilor, prin Dispoziţia nr. 188/ 01.03.2018 privind actualizarea structurilor organizatorice necesare 

asigurării implementării, monitorizării şi evaluării Strategiei Anticorupţie a Municipiului Roman şi a 

unităţilor subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020 şi a Planului de Integritate al 
Municipiului Roman şi al unităţilor subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020, prin care 
aprobă structura Grupului de Lucru şi a Echipei de gestionare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la 

corupţie la nivelul aparatului de specialitate al primarului, serviciilor publice fără personalitate juridică 

şi aparatului de lucru al Consiliului Local al Municipiului Roman şi a Comisiei de monitorizare, 

evaluare şi raportare pentru implementarea Strategiei Anticorupţie a Municipiului Roman şi a 

unităţilor subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020. 
Conducătorul entităţii publice a elaborat şi transmis, anual, la organul ierarhic superior, 

respectiv Consiliul Judeţean Neamţ, Raportul asupra sistemului de control intern managerial. Pentru 
anul 2018, acest document a fost finalizat în timpul controlului. 

3. Evaluarea Sistemului de informare şi comunicare 
Pe baza datelor şi informaţiilor obţinute din intervievarea personalului, întrucât răspunsurile la 

întrebările din machete nr. 4 nu au fost predate, se constată că: 
Prin Dispoziţia nr.1151/ 06.11.2018, se aprobă Codul de conduită etică şi integritate al 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Municipiului Roman. 
Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei 

Municipiului Roman a fost numită prin Dispoziţia nr. 1229/29.11.2018. 
Reglementările în domeniul eticii sunt transmise salariaţilor în sistem electronic şi se referă la 

respectarea principiilor şi valorilor etice în cadrul entităţii (integritate, competenţă profesională, 

conduită profesională etc. 
Consilierul etic prin discuţiile purtate cu salariaţii, asigură suportul informaţional pentru 

cunoaşterea cerinţelor privitoare la aspectele de etică, întocmind Rapoarte de instruiri interne specifice. 
Personalul unităţii întocmeşte anual Declaraţia de integritate (06.11.2018) şi declaraţiile de 

avere. 
Prin Dispoziţia nr. 1575/24.10.2017 a fost desemnat consilierul de etică şi integritate, 

funcţionar din cadrul Biroului juridic contencios, iar prin Dispoziţia 1243/07.12.2018 a fost desemnat 

consilier de etică şi integritate un funcţionar din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 
4. Evaluarea Activităţilor de Control 
Din evaluarea efectuată a rezultat ca la nivelul entităţii formele de control intern sunt 

organizate în totalitate dar, există locuri unde aceste 

controale nu sunt realizate întotdeauna cu respectarea 
prevederilor legale: 
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1) Dună momentul efectuării verificărilor, controlul intern se exercită în următoarele variante : 
- Controlul preventiv - care trebuie să se exercite înaintea efectuării operaţiunilor de utilizare a 

creditelor şi de stabilire a veniturilor, este atribuit prin dispoziţie consilierului principal din cadrul 

Direcţiei economice; 
- Controlul concomitent - autocontrolul efectuat de fiecare salariat pe parcursul efectuării 

operaţiunilor; 
- Controlul intern managerial care s-a realizat în baza unor proceduri actualizate. 
2) După natura verificărilor efectuate, controalele au îmbrăcat următoarele forme: 
-controlul financiar preventiv propriu; 
-sistemul ALOP, este informatizat dar nu este utilizat. 
Ordinele de plată au fost înscrise într-un registru distinct, poartă un număr de ordine unic, 

începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare exerciţiu bugetar. 
Sistemul contabil este infonnatizat, iar din aplicaţie se extrage şi Ordonanţarea la plata a 

operaţiunilor, acesată operaţiune a fost efectuată ceea ce face ca documentul de plată să fie complet, 

conţinând viza CFP şi semnătura consilierului din cadrul Compartimentului Contabilitate Financiar, 

persoană care iniţiază operaţiunea dar o şi aprobă. 
Inventarierea anuală a patrimoniului. 
Prin Dispoziţia nr 1060 din 15.10.2018 s-a stabilit componenţa comisiei centrale de 

inventariere, comisiile de inventariere anuale a patrimoniului şi a comisiei pentru “efectuarea 

operaţiunilor de casare si declasare a obiectelor de inventor si de scoatere din funcţiune a mijloacelor 

fixe “ în vederea inventarierii patrimoniului. 
Nu au fost respectate prevederilor Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul nr. 

2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (M.O.nr. 704/2009), ” 1. - (1) Inventarierea 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii reprezintă ansamblul operaţiunilor 

prin care se constată existenţa tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, 
după caz, la data la care aceasta se efectuează. ” 

Entitatea auditată nu a emis proceduri proprii privind inventarierea în baza Ordinului mai sus 

menţionat. 
Controlul lunar inopinat al operaţiunilor eu numerar 
S-a constatat că în unitatea administrativ teritorială Roman, controlul inopinat al operaţiunilor 

cu numerar s-a exercitat în anul 2018, de către Directorul Direcţiei de impozite şi taxe locale, cu 

atribuţii privind organizarea acestei operaţiuni, prin respectarea prevederilor art. 46 alin 2 din 

Regulamentul operaţiunilor de casă aprobat prin Decretul 209/1976: 

Auditarea si evaluarea sistemului de control intern 
a) Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă 

asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, 

perfecţionând activităţile entităţii publice. Auditul intern ajută entitatea publică să-şi îndeplinească 

obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi 

eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de 

administrare. 
Obiectivul general al auditului public intern se realizează prin: 
a) activităţi de asigurare, respectiv de audit de regularitate, audit de performanţă si audit de 

sistem,
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b) activităţi de consiliere respectiv: 
-consultanţă, având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea normală a 

proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor, prezentând totodată soluţii pentru 

eliminarea acestora; 
-facilitarea înţeleuerii, destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în 

profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului 

care are ca responsabilitate implementarea acestora; 
-formarea si perfecţionarea profesională, destinate furnizării cunoştinţelor teoretice şi practice 

referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de 

cursuri şi seminarii. 
Din informaţiile furnizate de entitate si din evaluarea efectuată au rezultat următoarele: 
Conform Organigramei şi Statului de funcţii aprobate, la nivelul Unităţii Administrativ 

Teritoriale Municipiul Roman, activitatea de audit intern este organizată în cadrul unui compartiment 

cu un 2 posturi de auditor public intern, conform HCL 36/28.02.2018 . 
Activitatea de audit intern, desfăşurată în anul 2018 s-a concretizat în efectuarea unui număr 

de 12 misiuni de audit intern, vizând ’’Execuţia bugetară” la ordonatorii terţiari de credite 
Astfel s-a constatat că activitatea de audit public intern la nivelul UATM Roman, nu a prevăzut 

şi efectuat nici o misiune de audit intern pentru activitatea proprie. De aceea se constată că pentru 

bugetul local activitatea de audit intern a fost inexistentă. 
b) Auditul Extern 
Funcţia de audit extern este asigurată de Curtea de Conturi a României prin Camera de 

Conturi Judeţeană Neamţ. 
Ultimul control efectuat de Camera de Conturi Neamţ a fost în anul 2015. Pentru deficienţele 

constatate şi înscrise în Raportul de audit financiar nr. 10285 din 15.06.2017, încheiat în urma acţiunii 
de audit financiar al contului de execuţie bugetară pe anul 2016, a fost emisă de .către directorul 

Camerei de Conturi Neamţ, Decizia nr. 16 din 25 august 2017. 
Au fost dispuse un număr de 26 măsuri, iar verificarea modului de ducere la îndeplinire a 

acestora se va realiza până la data de 15.03.2019. 
Concluzie: 
Pe baza evaluării de mai sus, consideram că sistemul de control intern al entităţii deşi a fost 

proiectat, în unele cazuri nu oferă siguranţa că procedurile de control funcţionează în practică în toate 
compartimentele funcţionale şi la toate locurile de muncă. 

Având în vedere prevederile pct. 477 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

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

aprobat de Plenul Curţii de Conturi prin Hotărârea nr 155/29.05.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 

547 din 24 iulie 2014, în urma evaluării sistemului de control intern din entitate, prin prisma celor 

arătate, echipa de audit apreciază mediul de control ca fiind parţial satisfăcător, stabilind în 

consecinţă un risc de control MEDIU. 

4.8. Identificarea şi evaluarea riscurilor 
Auditorul public extern a estimat potenţialele deficienţe ce pot sa apară în activitatea entităţii şi 

în situaţiile financiare, ţinând cont de următoarele: 
• erorile/abaterile constatate cu ocazia verificărilor efectuate în anii precedenţi de  

organele cu atribuţii în acest sens 
Sursele potenţiale de date şi informaţii, în vederea obţinerii probelor care vor susţine opinia de 

audit sunt: 
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- bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de consiliul local, 
- detalierea cheltuielilor pe anul 2018; 
- actele de control întocmite de Camera de Conturi Neamţ şi de către alte instituţii; 
- inventarierea patrimoniului; 
- angajamentele legale, angajamentele bugetare, ordonanţările la plată şi documentele 

justificative aferente; 
- ordinele şi reglementările interne privind angajarea cheltuielilor; 
- programul anual al achiziţiilor publice; 
- ordinele şi reglementările interne privind organizarea si funcţionarea sistemului de control 

intern. 
- actele normative în vigoare ce reglementează organizarea şi funcţionarea entităţii. 

• rezultatele evaluării sistemului de control intern; 
La nivelul UATM Roman s-a organizat, şi s-a implementat Sistemul Controlului Intern 

Managerial în conformitate cu prevederile O.S.G.G 400/2015 privind aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităţilor publice . 

Controlul propriu este organizat la nivelul unităţii, sub toate formele sale. 
Raţionamentul profesional al auditorului public extern consideră că există un grad de risc 

mediu pentru categoriile de operaţiuni unde se aplică procedurile de achiziţie publică, respectiv la 

categoriile de operaţiuni cheltuieli de capital şi cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
Din revizia analitică preliminară, s-au constatat variaţii semnificative, respectiv a cheltuielilor 

şi veniturilor din detalierea cheltuielilor şi a soldurilor din balanţa de verificare, pe ultimii 3 ani. 
Având în vedere faptul că auditul financiar oferă o asigurare rezonabilă, dar nu şi absolută 

asupra existenţei sau absenţei unor erori/abateri semnificative în activitatea desfăşurată de entitate şi 

reflectată în situaţiile financiare, apare inevitabil riscul de audit. 
Riscul de audit este dat de probabilitatea existenţei unor erori materiale în situaţiile financiare 

auditate şi pe care auditorul nu le poate identifica. 
Evaluarea riscului de audit permite auditorului să stabilească priorităţile în realizarea misiunii 

de audit. Auditorul a evaluat riscul de audit cu scopul de a efectua un audit cu grad ridicat de asigurare, 
care presupune că erorile materiale existente în situaţiile financiare nu depăşesc nivelul de asigurare de 

95%. 
Riscul de audit are două componente principale: 
- riscul de denaturare semnificativă privind riscul ca situaţiile financiare sa fie semnificativ 

denaturate anterior realizării auditului extern; 
- riscul de nedectare reprezintă probabilitatea ca procedurile aplicate de auditori publici 

externi să nu detecteze deficienţele care există într-o categorie de operaţiuni economice. 
Riscul de denaturare semnificativă s-a stabilit în urma evaluării riscului de control, a 

riscului inerent şi a raţionamentului profesional. 
Riscul inerent reprezintă susceptibilitatea ca o categorie de operaţiuni economice să conţină 

erori/abateri semnificative, fie individual, fie cumulate cu erorile/abaterile altor categorii de operaţiuni 

economice, presupunând, printre altele, că în entitatea verificată nu există/nu sunt implementate 

controale interne. 
Evaluarea riscului inerent s-a efectuat pentru fiecare categorie de operaţiuni, avându-se în 

vedere analiza următorilor factori:
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- natura activităţilor entităţii; 
- operaţiunile economice neobişnuite; 
- activele susceptibile a fi deturnate; 
- numărul locaţiilor; 
- complexitatea reglementărilor legale. 
Prin raţionament profesional şi urmare a evaluării riscului inerent şi de control ca fiind Mediu 

consideram ca riscul de nedetectare pe flecare categorie de operaţiuni ca fiind sub 5% din valoarea 

cuantificată (plăţi efective sau solduri). 
Riscul de denaturare semnificativă s-a stabilit în urma evaluării riscului de control, a 

riscului inerent, a raţionamentului profesional şi se prezintă astfel: 

 

Având în vedere zonele de risc indentificate şi prezentate mai sus, echipa de audit va selecta 

pentru verificare categoriile de operaţiuni în care pot aparea riscurile menţionate, respectiv categoriile 

care pot fi generatoare de riscuri semnificative, cum sunt spre exemplificare plăţile pentru cheltuieli 

de capital, cheltuielile de personal. 
Concluzii: pe baza raţionamentului profesional, auditorii publici externi evaluează riscul de 

audit la nivelul entităţii ca fiind la un nivel Mediu. 

5. Stabilirea pragului de semnificaţie, care va sta la baza formulării opiniei de audit; 
La determinarea pragului de semnificaţie (materialitatea), auditorul public extern a ţinut cont 

de cadrul legislativ, de reglementări şi hotărâri relevante care au putut influenţa nivelul pragului de 
semnificaţie. 

Pentru stabilirea pragului de semnificaţie (materialitatea) s-au calculat valorile numerice prin 
aplicarea procentelor de 0,5%, 1% şi 2% pentru următoarele categorii de operaţiuni economice 

reflectate în situaţiile financiare: 
- lei - 

 

în conformitate cu noile modificări ale RODAS-ului şi prin exercitarea raţionamentului 

profesional auditorul a stabilit pragul de semnificaţie (nivelul materialităţii) la 1.623.672 lei, prin 

aplicarea procentului de 2% asupra totalului plăţilor. 

 

Nr. 

Crt. 
Categoria de operaţiuni 

economice 

Riscul 

Inerent 
Riscul de 

control 

Riscul de 
denaturare 
semnificativă 

1 Venituri fiscale Mediu Scăzut Mediu 

2 Venituri nefiscale Mediu Ridicat Ridicat 
3 Cheltuieli de personal Mediu Mediu Mediu 
4 Cheltuieli cu bunuri si servicii Mediu Ridicat Ridicat 
5 Cheltuieli de capital Ridicat Mediu Ridicat 

6 Active necurente Mediut Mediu Mediu 
7 Creanţe buget local Mediu Mediu Mediu 

 

Baza materialitatii 
Valoarea 

categoriei 
0,5% 1% 2% 

Total active necurente 721.151.674 3.605.758 7.211.516 14.423.032 
venituri totale la 31.12.2017 81.120.237 405.601 811.202 1.622.404 

plăţi efectuate la 31.12.2017 81.183.649 405.918 811.836 1.623.672 
 

 



 

Considerentele pe baza cărora a fost stabilit acest prag de semnificaţie, sunt reprezentate de 

modificările legislative care au afectat cheltuielile în anul 2018. 

6. Abordarea auditului financiar, respectiv prezentarea procedurilor de audit ce se 
vor aplica de către auditorii publici externi; 

în acţiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară la Unitatea 

Administrativ Teritorială Municipiul Roman, se va utiliza abordarea bazată pe sisteme. Aceasta 

presupune că echipa de audit va utiliza proceduri de fond (teste de detaliu). 
Teste ale controalelor sunt efectuate cu scopul de a obţine probe de audit privind modul de 

funcţionare a sistemului contabil şi a celui de control intern ale entităţii auditate, începând cu 

proiectarea acestor sisteme pentru a putea preveni, detecta şi corecta erorile/abaterile şi cazurile de 

nerespectare a principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în 

administrarea patrimoniului şi continuând cu modul de funcţionare a acestora pe toată perioada 

auditată. întrucât s-a constatat că entitatea are proiectat şi implementat un sistem de control, rezultă că, 

pot fi efectuate şi teste ale controalelor . 
Testarea în detaliu a unor operaţiuni efectuate de entitatea auditată are scopul de a determina 

dacă, situaţiile financiare sunt complete şi întocmite cu acurateţe, precum şi dacă operaţiunile respective 

au fost legale şi reale, iar criteriile de economicitate, eficienţă şi eficacitate au fost respectate. 
în vederea obţinerii probelor de audit, auditorii publici externi vor evalua aserţiunile de audit, 

reprezentând "afirmaţii" ale conducerii entităţii auditate, care este responsabilă pentru prezentarea 

fidelă în situaţiile financiare ale tuturor operaţiunilor efectuate de aceasta, în condiţii de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. 
Aserţiunile ce vor fi analizate de auditorul public extern sunt următoarele: 
a) acurateţea - respectiv dacă toate operaţiunile economice sunt înregistrate în situaţiile 

financiare la valoarea corectă; 
b) evaluarea - respectiv dacă activele şi pasivele deţinute de entitate sunt evaluate conform 

reglementărilor legale în vigoare; 
c) exhaustivitatea - respectiv dacă toate operaţiunile economice au fost înregistrate în registrele 

contabile; 
d) existenţa - respectiv dacă activele şi pasivele înregistrate există la data întocmirii situaţiilor 

financiare; 
e) prezentarea - respectiv dacă toate operaţiunile economice sunt înregistrate potrivit planului 

de conturi, clasificaţiei bugetare şi sursei de finanţare şi sunt corect descrise; 
f) proprietatea - respectiv dacă activele şi pasivele înregistrate în bilanţul contabil aparţin 

entităţii; 
g) realitatea - respectiv dacă toate operaţiunile economice înregistrate sunt reale, sunt 

înregistrate în exerciţiul financiar la care se referă şi potrivit clasificaţiei bugetare; 
h) regularitatea - respectiv dacă toate operaţiunile economice respectă sub toate aspectele 

ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care simt aplicabile categoriei de 

operaţiuni din care fac parte, inclusiv principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate. 
Cu privire la categoriile de operaţiuni economice supuse auditului, prezentate în contul de 

rezultat patrimonial, în conturile de execuţie ale cheltuielilor şi în contul de execuţie al veniturilor, se 
vor analiza următoarele aserţiuni: 

acurateţea, 
exhaustivitatea, 
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- prezentarea, realitatea 
regularitatea. 
Referitor la soldurile conturilor la sfârşitul perioadei, prezentate în bilanţul contabil, se vor 

analiza următoarele aserţiuni: evaluarea, 
- exhaustivitatea, 
- existenţa, 
- prezentarea 
- proprietatea. 

Referitor la datele înscrise în anexele la bilanţul contabil, se vor analiza următoarele 

aserţiuni: 
acurateţea, evaluarea, exhaustivitatea, existenţa, prezentarea 

- proprietatea. 
Procedurile de audit care vor fi aplicate în faza de execuţie sunt: 

 

 

Nr. 

crt. 
Categorie de 
operaţiuni 
economice 

Total valoare 
categorie 

Metoda de selectare 
a elementelor 

Abordarea 

auditului 
Proceduri de 
audit 

1. Active necurente din 
categoria Total active 
reflectate in 
bilanţ 

> 

721.151.674 Selectarea 
elementelor 
specifice 

abordarea 
bazată pe 

sisteme 

-teste de detaliu 
Inspecţia 
Recalcularea 

2. Venituri Impozite şi 

taxe pe proprietate 

18.252.453 Selectare 
elementelor 
specifice 

abordarea 
bazată pe 
sisteme 

-Teste ale 
controalelor si 

9 

teste de detaliu 
Inspecţia 
Recalcularea 3. Venituri nefiscale, taxe 

administrative, amenzi, 
penalităţi şi confiscări, 

diverse venituri 

7.194.966 Selectarea 
elementelor 
specifice 

abordarea 
bazată pe 

sisteme 

-teste de 
detaliu 
Inspecţia 
Recalcularea 
Inspecţia 

4. Plăţi pt. cheltuieli de 

personal (verificare 
numai pentru UAT) 

26.878.116 Selectarea 
elementelor 
specifice 

abordarea 
bazată pe 

sisteme 

-teste ale 
controalelor 
-teste de detaliu 
Inspecţia 
Recalcularea 

5. Plăţi pentru bunuri şi 

servicii 

30.920.282 Selectarea 
elementelor 
specifice 

abordarea 
bazată pe 

sisteme 

-teste de detaliu 
Inspecţia 

Recalcularea 

6. Plăţi pentru 6.970.529 Selectarea abordarea -teste de 
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 cheltuieli de capital  elementelor 

specifice 
bazată pe 

sisteme 
detaliu 
Inspecţia 
Recalcularea 

7. Creanţe ale bugetului 

local 

35.496.761 Selectarea 
elementelor 
specifice 

abordarea 
bazată pe 

sisteme 

-teste de detaliu 
Inspecţia 

Recalcularea 

 

Pentru fiecare categorie de operaţiuni selectată, obiectivele de audit urmărite sunt: 
Categoria venituri 
Obiectivul principal: modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor 

bugetului unităţii administrativ - teritoriale, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, 
precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora; 

în cadrul acestui obiectiv se vor efectua, în principal, următoarele teste: 
- Veniturile sunt prevăzute in bugetul pe anul 2018? 

Sumele încasate sunt cele din bugetul aprobat şi au fost corect determinate? 
Sumele incasate s-au inregistrat corect in evidenţa fiscală şi în contabilitate? 

- Au fost calculate solicitate şi încasate accesorii pentru sumele neîncasate în termen? 
S-a respectai destinaţia acestor venituri? 

Categoria bunuri si servicii 
- angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor 

legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită. în cadrul acestui obiectiv 
se au în vedere, în principal, următoarele: 

- angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi numai 

în legătură cu activitatea instituţiei publice respective; 
- efectuarea cheltuielilor în conformitate cu legislaţia care le reglementează, cu încadrarea în 

limita angajamentelor asumate, cu aprobarea ordonatorului de credite, cu avizul compartimentelor de 
specialitate şi viza pentru controlul financiar preventiv propriu; 

- existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii, care atestă exactitatea şi 

realitatea sumelor datorate; 
- efectuarea plăţilor în structura prevăzută de clasificaţia bugetară, în limita creditelor 

bugetare aprobate şi a angajamentelor legale; 
- în cazul contractelor de achiziţii publice, se vor urmări şi obiectivele prevăzute la pct. 40 lit. 

d3.1) din regulamentul modificat. 
Categoria cheltuieli de personal 
- angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor 

legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită. în cadrul acestui obiectiv 

se au în vedere, în principal, următoarele: 
- concordanţa politicilor şi acordurilor salariale cu principiile responsabilităţii fiscale, regulile 

fiscale, precum şi cu obiectivele şi limitele din strategia fiscal-bugetară; 
- modul de fundamentare a organigramei şi a numărului de posturi; 
- modul de stabilire şi virare la bugetul statului a impozitului pe venit, precum şi a 

contribuţiilor datorate de angajaţi şi de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 

bugetul fondului de şomaj; 
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- efectuarea cheltuielilor în conformitate cu legislaţia care le reglementează, cu încadrarea în 

limita angajamentelor asumate, cu aprobarea ordonatorului de credite, cu avizul compartimentelor de 
specialitate şi viza pentru controlul financiar preventiv propriu; 

- existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii, care atestă exactitatea şi 

realitatea sumelor datorate; 
- efectuarea plăţilor în structura prevăzută de clasificaţia bugetară, în limita creditelor bugetare 

aprobate şi a angajamentelor legale; 
Categoria cheltuieli de capital 
- acordarea şi utilizarea conform destinaţiilor stabilite a alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a 

subvenţiilor şi transferurilor, precum şi a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale. în cadrul acestui obiectiv se au în vedere, în principal, următoarele: 
- înscrierea obiectivelor de investiţii în continuare şi a celor noi în programul anual de achiziţii 

publice pe baza documentaţiilor tehnico-economice aprobate; 
- organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 

încheierea şi administrarea contractelor, conform prevederilor pct. 40 lit. d3); 
- evidenţa angajamentelor din care derivă obligaţii de plată; 
- angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate, numai în 

legătură cu activitatea instituţiei publice respective şi pentru obiectivele cuprinse în lista de investiţii; 
- modul de întocmire a notelor de fundamentare privind solicitarea alocaţiilor, subvenţiilor şi a 

celorlalte forme de sprijin financiar; 
- existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii, care atestă exactitatea şi 

realitatea sumelor datorate; 
- efectuarea plăţilor în structura prevăzută de clasificaţia bugetară, în limita creditelor bugetare 

aprobate şi a angajamentelor legale; 
Cateuoria active 

efectuarea inventarierii şi a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul 

prevăzut de lege, înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acestora, precum şi înregistrarea în 
evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară; asigurarea integrităţii bunurilor patrimoniale; 

modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, precum şi a reglementărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului; 
vânzarea şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, concesionarea sau 

închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionarea de servicii cu caracter public şi asocierile în participaţiune. în cadrul acestui obiectiv se 

au în vedere, în principal, următoarele: 
efectuarea în conformitate cu prevederile legale a operaţiunilor de vânzare şi/sau 

scoatere din funcţiune a activelor corporale, a operaţiunilor de concesionare şi/sau închiriere de bunuri 

proprietate publică şi privată, a celor de concesionare de servicii cu caracter public, precum şi a celor 

de asociere în participaţiune; 
organizarea licitaţiilor, încheierea contractelor în conformitate cu prevederile legale şi 

urmărirea de către locator a respectării clauzelor contractuale; 
respectarea de către entitatea auditată a principiilor economicităţii, eficienţei şi 

eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi 

al unităţilor administrativ-teritoriale;
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7. Sinteza constatărilor şi concluziilor auditului financiar 

7.1. Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu, precum şi 

autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse prevederilor iniţiale ale bugetelor 

publice 

7.1.1. Nu sunt prevăzute distinct creditele bugetare destinate stingerii plaţilor restante 

Ia finele anului anterior celui pentru care se intocmeste bugetul 
în urma examinării soldului conturilor 401 ”Furnizori” înscris în Balanţa de verificare 

încheiată la 31.12.2017, şi compararea acestuia cu totalul sumelor achitate în anul 2018 pentru 

cheltuieli efectuate în anul 2017 (facturi emise de către furnizori în anul 2017 către entitate dar 

neînregistrate), s-a constatat că entitatea, la finele anului 2017 avea datorii neînregistrate în contul 401 

reprezentând plăţi restante. 
în urma verificării unui eşantion reprezentând ‟‟Cheltuieli cu bunuri şi servicii”, Capitolul 51” 

Administraţie publică ”şi Cap.70 ” Servicii de dezvoltate publică, locuinţe” s-a constatat că, în anul 

2018 s-au efectuat plăţi, reprezentând plăţi restante aferente anului 2017 (facturi emise în anul 2017 şi 

neachitate de entitate până la finele anului) în sumă de 374.181,91 Iei. 
Situaţia nu este singulară. Aceeaşi abatere s-a constatat şi în anul 2019, când se achită sume 

reprezentând plăţi restrante aferente anului 2018, neachitate până la finele anului 2018, şi 

neînregistrate drept plăţi restante în sumă de 32.535,17 lei. 
Se constată astfel că, prin neînregislrarea acestor facturi la finele anului în care s-a efectuat 

cheltuiala, a făcut imposibil de fapt, prevederea în buget a unor sume distinct, pentru stingerea plăţilor 

restante aşa cum prevăd normele de întocmire a bugetului de venituri şi cheltuieli. 
Cauza abaterii este circuitul defectuos al documentelor pe de o parte dar şi neaplicarea 

prevederilor legale cu privire la faptul că, facturile din anexele prezentate mai sus în multe cazuri sunt 

facturi lunare pentru prestări servicii, iar neînregistrarea acestora în luna decembrie denaturează 

situaţiile financiare. 
Valoarea abaterii este de 406.717,08. lei 
Consecinţele abaterii de la legalitate şi regularitate vizează elaborarea defectuoasă a 

bugetului de venituri şi cheltuieli. 

7.1.2. Nu au fost detaliate propunerile de cheltuieli - conform clasificatiei bugetare 
în Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 31 din 16.02.2018 privind aprobarea Listei obiectivelor de 

invesţitii finanţate din bugetul de dezvoltare în anul 2018, la Cap.70 Locuinţe, Servicii si Dezvoltare 

publica, s-a înscris generic, la poziţia 20 ” Studii şi proiecte 2018” , cu suma de 618,34 mii lei. 
Concluzia acestei previziuni bugetare aprobate este că studiile şi proiectele care se vor realiza 

în anul 2018 vizează doar acest capitol de cheltuieli. 
Pe parcursul anului, rectificările bugetare care au avut loc au modificat doar suma alocată 

acestor proiecte (sumă care a crescut la 2.299,29 mii lei de la 618,34 mii lei) nu şi capitolul de 

cheltuieli pentru care s-au realizat aceste cheltuieli. 
Realitatea este însă alta în sensul că, nu au fost detaliate propunerile de cheltuieli, conform 

clasificatiei bugetare, astfel, din cei 2.299,29 lei înscrişi în Lista Obiectivelor de invesţitii finanţate din 

bugetul de dezvoltare 2018, aprobată prin anexa 2 Ia H.C.L. nr. 296 din 21.12.2018 sunt evidenţiate 

următoarele sume: 
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665,66 mii lei şi reprezintă studii şi proiecte aferente Cap. 65.02.50 ‟‟Alte cheltuieli in 

domeniul invatamantului” . 
369,45 mii lei şi reprezintă studii şi proiecte aferente Cap. 84.02.50 ’’Alte cheltuieli in 

domeniul Transportului”; 
440,35 mii lei şi reprezintă studii şi proiecte aferente Cap. 66.02.50 ’’Alte cheltuieli in 

domeniul Sănătăţii”; 
46,11 mii lei şi reprezintă studii şi proiecte aferente Cap. 67.02. ” Cultura, recreere si 

religie”. 
Prin urmare, se constată faptul că, suma de 1.521,57 mii lei din totalul de 2.299,29 mii lei 

reprezintă studii şi proiecte a căror cheltuială afectează alte capitole de cheltuieli decât cele înscrise 

atât în bugetul de venituri şi cheltuieli cât şi Lista obiectivelor de investiţii aferente anului 2018. 
Cauza care a generat această abatere este fundamentarea superficială a bugetului de venituri şi 

cheltuieli având în vedere faptul că, abaterea se menţine pe tot parcursul anului, deşi au avut loc 

numeroase rectificări în anul 2018. 
De asemenea se constată un control managerial ineficient din partea conducerii entităţii având 

în vedere faptul că aceste studii şi proiecte reprezintă investiţii care atunci când sunt demarate fac parte 

integrantă din cheltuiala ce se alocă acesteia. 
Valoarea abaterii constatate este de 1.521.576,72 Iei. 

Consecinţele economico-financiare, ale abaterii de la legalitate şi regularitate, 
constau în efectuarea unor cheltuieli de la alte capitole de cheltuieli decât cele reale, iară a avea credite 

bugetare alocate datorită faptului că, nu au fost detaliate propunerile de cheltuieli conform clasificatiei 
bugetare. 

7.2. Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 

7.2.1. Neconducerea evidentei contabile conform principiilor contabilităţii ne baza de 

angajamente si prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei) 
Urmare auditării categoriei de operaţiuni “Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si 

funcţionare“ s-a constatat că, la nivelul entităţii auditate se conduce contabilitatea de casă, respectiv 

cheltuielile bugetului local (în speţă datoria către furnizori) cu nerespectarea prevederilor OMFP nr. 
1.917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice. 
Astfel, aşa cum reiese din eşantionul selectat, unele facturi au fost evidenţiate în contabilitatea 

entităţii auditate în momentul plăţii, fără a se ţine cont de prevederile legale, care stipulează că, 

instituţiile publice au obligaţia să înregistreze operaţiunile economico-fmanciare pe baza principiilor 
contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), respectiv atunci când tranzacţiile şi 

evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau 

plătit. 
în condiţiile reglementărilor legale invocate, cheltuielile instituţiei trebuie înregistrate în 

evidenţa contabilă şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare, în momentul 

constatării obligaţiilor, respectiv la momentul naşterii obligaţiei de plată a acestora care corespunde 
datei facturii sau datelor de plată stipulate prin contractele încheiate de entitatea auditată cu furnizorii 

de bunuri, lucrări şi servicii. 
La UATM Roman nu sunt respectate aceste principii.
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Auditorul public extern a constat ca exista o practica la nivelul entitatii de a se inregistra 
facturile de servicii, lucrări, produse, la data plăţii şi nu la data prestării, executării sau livrării 

serviciilor, lucrărilor sau bunurilor intrate in unitate. 
Deşi în “Manualul de politici contabile ”, punctul 2 —”Principii contabile aplicabile “ exista 

inserat pricipiul contabilităţii de angajamente, acest principiu nu este respectat de personalul din cadrul 
entităţii auditate. 

S-au auditat facturi emise de diverşi furnizori, din eşantionul selectat, care au fost înregistrate 

incorect în evidenţa contabilă odată cu plata acestora şi nu la data intrării în instituţie. 
Din eşantionul selectat reprezentând plăţile înregistrate în Registrul Jurnal în data de 

04.10.2018, se observă faptul că, pentru un număr de 8 furnizori, facturile emise în valoare de 

19.026,82 lei au fost înregistrate în evidenţa contabilă odată cu plata către furnizori. 
Cauza care a condus la abaterea consemnată este nerespectarea de către persoanele cu atribuţii 

în domeniu a legislaţiei privind principiile contabilităţii de angajamente. 
Valoarea abaterii consemnate este de 19.026,82 lei aşa cum reiese din tabelul de mai sus. 
Consecinţele economico-financiare, sociale ale abaterilor de la legalitate şi regularitate, 

constau în faptul că, evidenţa contabilă condusă pe baza principiilor contabilităţii de casă, a determinat 

denaturarea situaţiilor financiare . 

7.2.2. Neînregistrarea în evidenta contabilă si tehnico-o nerativă a unor bunuri care 

constituie obiecte de inventar si active imobilizate 
UAT Municipiul Roman a achiziţionat instalaţii ornamentale de iarnă în valoare totală de 

208.684,61 lei. 
Suma reprezintă contravaloarea a două facturi: numărul 10042750/16.10.2017 emisă de SC 

NEON LIGHTING SRL în valoare de 144.271,40 lei şi numărul 2002018/06.11.2017 emisă de SC 

ELBA-COM SA în sumă de 64.413,21 lei. 
Pentru instalaţiile ormanentale achiziţionate nu s-au întocmit Note de intrare recepţie şi 

constatare de diferenţe, entitatea întocmind două Procese verbale de recepţie în data de 17.10.2017, 

respectiv 09.11.2017. 
Plata facturilor s-a efectuat prin OPT 11/16.01.2018 şi OPT 10/18.01.2018 de la capitolul de 

cheltuieli 70.50.00.20.30.30 ” Alte serv. în domeniul locuinţelor si dezv. Comunale” 
r j 

Din analiza înregistrărilor contabile înscrise în Registrul-jumal, s-a constatat că valoarea 

tuturor bunurilor achiziţionate a fost înregistrată direct pe cheltuieli, prin debitarea contului 629 ‟‟Alte 

cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale". 
In fapt, achiziţia reprezintă bunuri materiale de natura obiectelor de inventar a căror valoare 

totală este de 173.156,13 lei, şi active fixe imobilizate (mijloace fixe a căror valoare de intrare 

depăşeşte pragul de 2.500 lei prevăzut de HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a 

mijloacelor fixe), a căror valoare totală este de 35.529,48 lei. 
Cheltuiala a fost înregistrată eronat în contabilitatea instituţiei, direct pe costuri, fiind 

considerată o operaţiune de prestări servicii care nu necesita recepţie şi stocare in cadrul unitatii. Acest 

fapt a determinat neîntocmirea documentelor prevăzute de lege: Notă de intrare recepţie pentru 

bunurile achiziţionate, respectiv Bon de consum, în momentul în care obiectul de inventar sau mijlocul 
fix a fost dat în folosinţă. 

Entitatea în realitate a efectuat o cheltuială pentru achiziţia unor obiecte de inventar ( instalaţii 

ormamentale) şi mijloace fixe din categoria instalaţiilor ornamentale. 
Pe cale de consecinţă, entitatea nu a înregistrat în contul 303 ” Materiale de natura obiectelor 



 

de inventar”, contravaloarea instalaţiilor ornamentale achiziţionate în valoare totală de
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173.156,13 lei şi în contul 214 ” Mobilier, aparatură birotică, echipamente” contravaloarea unor 

ornamente a căror valoare de achiziţie depăşeşte valoarea de 2.500 lei/bc, a căror valoare totală este de 

35.529,48 lei. 
Aceasta contravine prevederilor anexei 1 la Ordinul 1917/2005, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi 

pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. 2.1.2.3. Materiale de natura obiectelor 

de inventor. 
Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunuri cu o valoare mai mica decât 

limita prevăzuta de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de 

folosinţă, sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate 
acestora (echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru, îmbrăcămintea specială, mecanismele, 

scule, dispozitive, verificatoare, aparatele de măsura şi control, etc.) (contul 303). 
Valoarea abaterii constatate este de 208.684,61 lei, reprezentând contravaloarea instalaţiilor 

ornamentale neînregistrate în patrimoniu drept obiect de inventar şi mijloace fixe. 
Consecinţele economico-fînanciare, ale abaterii de la legalitate 
Situaţiile financiare auditate nu sunt întocmite de către entitate în conformitate cu cadrul de 

raportare financiară aplicabil în România, nu respectă principiile legalităţii şi regularităţii şi nu oferă o 

imagine fidelă a poziţiei financiare a performanţei financiare şi a altor informaţii referitoare la 

activitatea desfăşurată de entitate. 

7.2.3. înregistrarea în evidenta contabilă si tehnico-onerativă a unor bunuri la valoare de 

intrare subevaluata care constituie imobilizări necorporale 
în urma verificărilor efectuate la Cap. Cheltuieli cu bunuri şi servicii efectuate la Cap. 51.02 în 

anul 2018, s-a constatat că s-a achitat cu OP 545/27.02.2018 suma de 1.713,60 lei reprezentînd 
contravaloarea facturii nr. 105857/21.02.2018 pentru un abonament privind actualizarea unui număr de 

3 baze de date WIN Doc Deviz. Furnizorul a acordat pentru achiziţia acestui abonament un discount de 

1.142,50 lei din valoarea facturii de 2.856 lei. 
In data de 07.06.2018 entitatea achiziţionează de la aceeaşi firmă Softmagazin SRL „Licenţa 

program Win DocDeviz” in valoare de 2.700 lei fara TVA, respectiv 3.213 lei cu TVA conform facturii 
nr. 106226/ 7.06.2018 şi mai achiziţionează un „Abonament actualizare baza de date Win DocDeviz" 
-valabil 12 luni în suma de 800 lei fara TVA, respectiv 952 lei cu TVA. 

Pentru această nouă achiziţie, furnizorul a acordat un dicount de 10% din valoarea facturii în 
valoare de 4.165 lei, reducere care se ridică la suma de 1.070 lei fara TVA, respectiv 1.273.30 cu TVA. 

Suma rămasă de plata către furnizor s-a diminuat astfel că, entitatea a achitat doar 2.891,70 lei. 
în condiţiile prezentate mai sus, entitatea a efectuat următoarele înregistrări: 

Valoarea achitată pentru prima factură a fost înregistrată în contul 629 "Alte 
cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale", 

Valoarea de 2.891,70 lei achitată pentru cea de-a doua factură a fost înregistrată integral 

în evidenţa contabilă în contul 214 ” Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi alte active fixe corporale „ conform registrului jurnal prezentat 
Astfel se constată că: 
UATM Roman a inregistrat eronat la data intrării in unitate contravaloarea imobilizării 

necorporale ”licenţa program Win DocDeviz
,\ prin diminuarea costului de achiziţie cu reducerile 

  

 



 

comerciale oferite de furnizor, contrar prevederilor punctului 2.8 din Ordinul 1917/2005 pentru 
aprobarea NM privind organizarea şi conducerea contabilităţii institiuţiilor publice, planul de conturi 

pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, conform căruia: 
” punctul 2.8. Reguli generale de evaluare ; 
Pentru evaluarea elementelor din bilanţ, se stabilesc următoarele reguli: 
a) Evaluarea la data intrării în instituţia publică 
La data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la 

valoarea de intrare, denumită valoare contabilă (costul istoric), care se stabileşte astfel: 
- la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros; - la cost de producţie - pentru 

bunurile produse în instituţie; - la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit. 
Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde: preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu 

excepţia acelora pe care instituţia publică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de 

transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. 
Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie. ” 
Prin neînregistrarea discountului entitatea nu a inregistat de fapt un venit a unităţii 

administrativ teritoriale, rezultat din primirea de facilitaţi comerciale acordate de furnizor în sumă 

totală de 2.415,70 lei. 
Entitatea a înregistrat eronat la a doua factură şi contravaloarea abonamentului de actualizare a 

bazei de date (valabil 12 luni) în contul 214 ” Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a 

valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale „ conform registrului jurnal, deşi aceasta 

reprezintă o cheltuială de întreţinere a bazei de date care se referă la perioada pentru care s-a efectuat 
operaţiunea de actualizare, în speţă anul bugetar. 

Cauza care a determinat înregistrarea eronata în evidenţa sintetică şi analitică a entităţii se 

regăseşte în necunoaşterea reglementărilor legale şi pe cale de consecinţă aplicarea incorectă a 

prevederilor legale. 
Valoarea abaterii constatate este de 2.415,70 lei reprezentând diminuarea valorii de intrarea 

a activelor fixe necorporale, şi contravaloarea abonamentului de actualizare baze de date, neinregistrate 

in contabilitate . 
Consecinţele economico-financiare, ale abaterii de la legalitate 
Situaţiile financiare auditate nu sunt întocmite de către entitate în conformitate cu cadrul de 

raportare financiară aplicabil în România, nu respectă principiile legalităţii şi regularităţii şi nu oferă o 

imagine fidelă a poziţiei financiare a performanţei financiare şi a altor informaţii referitoare la 

activitatea desfăşurată de entitate şi la patrimoniul acesteia. 

7.3. Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control 
intern 

7.3.1. Organizarea necorespunzătoare a activităţii de audit public intern prin 

suhdimensionare fată de complexitatea si volumul activităţilor auditate 
La nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Roman, activitatea de audit intern este 

organizată în cadrul unui compartiment cu un 2 posturi de auditor public intern, conform HCL 
36/28.02.2018 . 

Activitatea de audit intern, desfăşurată în anul 2018 s-a concretizat în efectuarea unui număr de 

12 misiuni de audit intern, vizând ”Execuţia bugetară” la 11 ordonatori terţiari de credite. 
Se constată astfel că, activitatea de audit intern a fost axată doar pe activitatea ordonatorilor 

terţiari de credite (100%), deşi aceştia derulează doar 

credite bugetare pentru bunuri şi servicii în 
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condiţiile în care procedura de achiziţie publică se realizează la nivel centralizat în cadrul primăriei 

Roman. 
în Raportul anual de audit se regăsesc informaţii privitoare la misiunile de audit efectuate şi 

recomandările făcute de auditorul intern. 
Compartimentul de audit intern aşa cum s-a arătat mai sus a avut în componenţă în anul 2018 

un număr de 2 posturi dar, prin ieşirea la pensie a unei persoane s-a vcacantat un post, care până la data 

controlului nu a fost scos la concurs în vederea ocupării. 
Aşa cum prevede legiuitorul prin art. 2 lit. f) din Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare privind auditul public intern: ”compartiment de 
audit public intern - noţiune generica privind tipul de structura funcţionala de baza a auditului public 

intern care, in funcţie de volumul si complexitatea activităţilor si riscurile asociate de la nivelul 
entităţii publice, poate fi: direcţie generala, direcţie, serviciu, birou sau compartiment cu minimum 2 
auditori interni, angajaţi cu norma întreaga”, 

Faţă de cele consemnate auditorii publici externi constată că, misiunile de audit (la nivelul 

planului) nu sunt suficiente şi nu privesc problemele de fond ale activităţii entităţii (cheltuielile cu 

bunuri şi servicii, cheltuielile de capital, cheltuielile cu asistenţa socială, cheltuielile de personal, 

sumele alocate de UAT pentru sprijinul financiar nerambursabil pe destinaţiile stabilite, etc.). 
De asemenea Compartimentul de audit este subdimensionat, având în vedere volumul 

creditelor bugetare aprobate şi utilizate. Se constată că, entitatea nu a urmărit şi nu a luat măsuri, prin 

includerea în programul annual de audit intern a unor misiuni de audit care să ţină cont de neregulile 

constatate de Curtea de Conturi în misiunile de audit din anii anteriori, de frecvenţa acestora, şi mai 

ales de locurile (punctele fierbinţi), în care s-au produs acete nreguli. 
în sprijinul acestor constatări sunt elocvente aspectele constatate de auditorul public extern şi 

consemnate, mai jos în prezentul proces verbal de constatare. 
a.2) Nesupunerea CFPP a unor proiecte de operaţiuni care fac obiectul controlului 

financiar preventive. 
Din verificarea anagajamentelor legale (contracte de achiziţie publică) s-a constatat că acestea 

nu au fost vizate de control financiar preventiv propriu, contrar prevederilor legale care impun că, 

ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu terţe persoane fără viza de control 

financiar preventiv propriu, decât in condiţiile autorizate de lege. 
S-a constatat de asemenea faptul că acordarea vizei CFP se face fără a se consemna pe 

documentul avizat, data la care acesta a primit viza, contrar prevederilor punctului 4.3 din Anexa nr. 1 
la Ordinul 923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu. 

Valoarrea operaţiunilor care constituie abateri este reprezentată de abaterile reţinute în 

prezentul proces verbal de constatare. 
Consecinţele economico-flnanciare ale abaterilor de la legalitate şi regularitate constau în 

riscul neasigurării unei bune gestiuni a fondurilor publice şi/sau a patrimoniului public al entităţii 

verificate, aşa cum rezultă din aspectele consemnate în prezentul Proces verbal de constatare. 
Nevizarea angajamentelor legale (contractelor de achiziţie publică) de control financiar 

preventiv expune unitatea administrativ teritorială la riscul asumării acestora în condiţiile în care nu se 

asigură legalitatea, regularitatea operaţiunilor angajate. 
Neregulile consemnate probează faptul că, activitatea de controlul intern nu funcţionează la 

nivelul entităţii întocmai în concordanţă cu reglementările în vigoare, nefiind stabilite metode şi 
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proceduri corespunzătoare astfel ca, structurile organizatorice să le respecte şi să asigurare 

administrarea unităţii în mod economic, eficient şi eficace. 

7.4. Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local în 

cuantumul şi la termenele stabilite de lege, de către organele fiscale din cadrul U.A.T.M. Roman 

7.4.1. Nu a fost stabilit, înregistrat, urmărit si incasat impozitul pe clădirile deţinute de 
persoanele fizice si juridice 

în urma verificărilor efectuate asupra unui eşantion din categoria venituri din impozite şi taxe 

locale, cu privire la modul de stabilire, urmărire şi încasare a veniturilor reprezentând impozit pe 
clădiri persoane fizice, s-a constat că, în cazul unui contribuabil care a construit în perioada 2014-2018 
un hotel cu restaurant, nu s-a urmărit, stabilit şi încasat impozitul pe clădiri datorat de contribuabil de la 

data terminării construcţiei. 
S-a constatat că persoana fizică care a construit, a solicitat autorizaţie de funcţionare pentru 

activitatea de restaurant prin cererea nr. 1694/01.02.2017, ceea ce demonstrază faptul că, la data cererii 

construcţia Hotelului cu restaurant ( conform autorizaţiei de construire) era terminată şi funcţională, 

chiar dacă nu s-a încheiat Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
Este imperios necesar de arătat faptul că, la data de 01.02.2017 contribuabilul nu a declarat, iar 

persoanele cu atribuţii din cadrul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nu au verificat 

stadiul de execuţie a clădirii. Aceste afirmaţii se bazează pe existenţa unui Proces verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor, încheiat la data de 05.04.2018, semnat de angajatul cu atribuţii de urbanism din 

cadrul instituţiei. 
Acest document a fost încheiat în data de 05.04.2018, după un an de la data la care 

contribuabilul a solicitat autorizaţia de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de restaurant, cu 
toate acestea, Direcţia UAT nu a transmis către Direcţia de Impozite şi Taxe locale Procesul verbal 

până la data prezentului control astfel încât, clădirea nu este impusă. 
în condiţiile prezentate mai sus, s-au solicitat Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, 

documentele privind recepţia construcţiei, iar Direcţiei de Impozite şi Taxe, modul de stabilire a 

impozitului datorat pentru anul 2018 de respectivul contribuabil. 
în urma solicitării, DIT a emis Decizia de impunere 59376/ 06.02.2019 document prin care s-a 

stabilit un impozit PF pentru anul 2018 în suma de 16.936 lei. Pentru neplata la termen a impozitului 
s-au calculat majorări de întârziere la plată conform prevederilor art. 183 din Legea nr. 227/20016 

privind Codul de procedură fiscală în sumă de 1.354 lei. 
Pentru nedeclarea construcţiei în vederea impunerii, în timpul controlului entitatea auditată a 

sancţionat contribuabilul prin Procesul verbal de constatare a contravenţiei nr. 5 din data de 

15.01.2019, în baza prevederilor art. 493 alin (2) lit. a) şi alin (3) din Legea nr. 227/2015 privind codul 

de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare cu o amendă contravenţională de 696 lei. 
Cauza care a generat această abatere este conumicarea deficitară între direcţiile Urbanism şi 

Impozite şi Taxe locale şi lipsa unui control managerial pe orizontală privind realizarea atribuţiilor pe 

care angajaţii din cadrul biroului de urbanism le au cu privire la urmărirea finalizării lucrărilor de 

construire autorizate. 
Valoarea creanţelor bugetare constatate drept nestabilite, neurmărite şi neîncasate este de 

18.290 lei, sumă compusă din 16.936 lei reprezentând impozit pe clădiri la care s-au calculat majorări 

de întârziere în sumă de 1.354 lei. 
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Consecinţa economico-fînanciară a abaterii de la legalitate şi regularitate este 
nerealizarea veniturilor datorate bugetului local. 

7.4.2. Nu s-a stabilit corect si nu a fost încasata taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizaţiei privind desfasurarea activităţii de alimentaţie publica 

Conform documentelor prezentate la control, în data de 01.02.2017 s-a înregistrat sub nr. 1694 
cererea pentru emiterea /vizarea autorizaţiei de funcţionare a numitei Cimpoieşu Alina reprezentant 

legal al SC Davidonix Invest SRL Roman. 
Prin acest document se solicită eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru un restaurant cu 

program de funcţionare non stop aflat pe strada Ştefan cel Mare nr. 276. 
Drept anexă solicitantul bifează pe cerere: ” dovada deţinerii în legalitate a amplasamentului 

pe care urmează a se desfăşura activitatea (contract de vânzare-cumpărare, concesionare, comodat, 

închiriere teren/spaţiu sau convenţie pentru ocupare loc public - în cazul teraselor amenajate în faţa 

punctului de lucru, etcŢ‟ şi chitanţa de plată a taxei de autorizare . 
Cu toate acestea, solicitantul nu depune dovada deţinerii în legalitate a amplasamentului pe 

care urmează a se desfăşura activitatea (contract de vânzare-cumpărare, concesionare, comodat, 

închiriere teren/spaţiu sau convenţie pentru ocupare loc public - în cazul teraselor amenajate în faţa 

punctului de lucru, etc). 
Serviciul ”Autorizări, comercial, transport”, fără a verifica existenţa documentelor ataşate 

cererii, emite ”Autorizaţia de funcţionare a spaţiului de alimentaţie publică nr. 369 din 2017”, astfel 
că, autorizarea acestei societăţi pentru o clădire care nu era terminată (nu avea încheiat Proces verbal 

de recepţie finală la data eliberării autorizaţiei) s-a făcut fără bază legală. 
Contribuabilul SC Davidonix Invest SRL Roman nu a prezentat toate documentele prevăzute 

de lege în vederea autorizării deşi a achitat taxa datorată pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică pentru suprafaţa de 1.414,60 mp în numele societăţii. Astfel, se constată că, o persoană juridică 

primeşte o autrorizaţie de funcţionare pentru un spaţiu care nu-i aparţine, în timp ce persoana fizică 

care a construit restaurantul nu a achitat taxa de funcţionare a acestuia. 
Pe cale de consecinţă, nu s-a stabilit, urmărit şi încasat corect taxa datorată pentru desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică pentru suprafaţa de 1414,60 mp pentru anii 2017 şi 2018, în sumă de 

6.000 lei (3.000 lei anual pentru suprafaţă mai mare de 500 mp conform prevedereilor Anexa nr. 1 

punctul 5 din HCL 229/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017). 
Cauza care a generat această abatere o constituie o verificare superficială a documentelor, de 

către persoanele cu atribuţii din cadrul Biroului unic, care conform procedurilor primesc documentele, 

le verifică şi le transmit către Serviciul autorizări comercial, transport, care la rândul său, deşi 

efectuează controale pe teren nu a sesizat faptul că proprietatea este a unei persoane fizice iar 
autorizaţia a fost solicitată de către o persoană juridică care nu avea documente legale care să facă 

dovada deţinerii în legalitate a amplasamentului pe care urmează a se desfăşura activitatea. De 

asemenea se constată lipsa unui control managerial eficient la acest nivel. 
a.2) în urma verificării unui număr de 169 dosare în baza cărora s-a eliberat autorizaţia de 

funcţionare, pentru spaţii comerciale care funcţionează pe raza municipiului Roman, s-a constatat că 
într-un număr de 18 cazuri persoanele cu atribuţii în domeniu din cadrul Serviciului de autorizări 

comercial şi transport, nu s-au asigurat că, persoana autorizată a achitat taxa datorată pentru 

funcţionare solicitată, înainte de a elibera autorizaţia. 
Auditorul a calculat majorările de întârziere datorate pentru plata cu întârziere a taxei în sumă 

de 2.147 lei. 
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Cauza care a generat această abatere o constituie o verificare superficială a documentelor, de 

către persoanele cu atribuţii în domeniu. 
Valoarea creanţelor bugetare constatate drept nestabilite, neurmărite şi neîncasate este de 

8.147 lei, compusă din suma de 6.000 lei reprezentând taxa datorată pentru desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică constatată la punctul a.l şi suma de 2.147 lei reprezentând majorări calculate 

conform constatării de la punctul a.2. 
Consecinţele economico-financiare ale abaterilor de la legalitate şi regularitate, este 

nerealizarea veniturilor datorate bugetului local. 

7.4.3. Nu s-a efectuat o verificare sistematica de către personalul de specialitate din 

cadrul primăriilor a aradului de realizare a lucrărilor ne perioada de valabilitate a autorizaţiei 

de construire, in scopul identificării datei de la care clădirile sunt supuse impozitării sau 

prelungirea acesteia si stabilirea taxei 
în urma verificărilor efectuate asupra unui eşantior reprezentând taxa datorată pentru 

eliberarea autorizaţiei de construire s-au constat următoarele aspecte: 
în anul 2012 UATM Roman a emis Autorizaţia de construire nr. 225 din 13.09.2012 numiţilor 

Cimpoieşu Ciprian Claudiu şi Cimpoieşu Alina pentru ”executarea lucrărilor de construire pentru 

Amenajare parţială clădire existentă şi construire hotel cu alimentaţie publică” , în baza Certificatului 

de urbanism nr. 232/16.07.2012 . 
Autorizaţia prevede: ‟‟suprafaţa construită propusă este de 504,8 mp, suprafaţa desfăşurată 

propusă 1.979,71 mp şi un regim de înălţime S+P+2E, cu înălţimea la streaşină de 10,45 m şi 

înălţimea totală de 12,80 m”. 
Valoarea declară a lucrărilor a fost de 1.302.280 lei. 
La eliberarea autorizaţiei, solicitanţii au achitat cu chitanţă suma de 13.023 lei. 
De la data autorizării până în luna decembrie 2014, beneficiarii autorizaţiei de construire nu au 

făcut dovada începerii lucrărilor autorizate. 
Cimpoieşu Ciprian Claudiu şi Cimpoieşu Alina solicită în iulie 2013, emiterea unui nou 

certificat de urbanism privind schimbarea DTAC din proiectul tehnic iniţial. 
Fără a efectua verificările impuse de lege, Direcţia de urbanism emite certificatul de urbanism 

nr. 226/25.07.2013 . 
în baza acestui certificat, contribuabilii în data de 10.12.2014, solicită prin cererea nr. 19681, 

reautorizarea lucrărilor de amenajare parţială clădire existentă şi construire hotel cu alimentaţie 

publică, iar UATM Roman emite Autorizaţia de construire nr. 230 din 15.12.2014 conform solicitării, 

cu următoarele date tehnice: 
-suprafaţa construită propusă de 513,8 mp, suprafaţa desfăşurată propusă 2.205,8 mp şi 

un regim de înălţime S+P+2E, cu înălţimea la streaşină de 10,45 m şi înălţimea totală de 12,80 m. 

Valoarea declară a lucrărilor a fost de 1.411.360 lei. 
Din analiza datelor înscrise în cele două proiecte, reiese că: 
Suprafaţa desfăşurată în cazul primului proiect este de 1.979,71 mp pentru un regim de 

înălţime S+P+2E pentru o suprafaţă construită de 504,8 mp. 
Suprafaţa desfăşurată în cazul celui de-al doilea proiect este de 2.205,8 mp pentru un regim de 

înălţime S+P+2E pentru o suprafaţă construită de 513,8 mp. 
Un calcul aritmetic simplu, ne arată că o suprafaţă construită de 9 mp (513,8 - 504,8) pentru un 

regim de înălţime S+P+2E nu poate determina o suprafaţă desfăşurată de 226,09 mp. 
De aceea, auditorul public extern a solicitat Direcţiei UAT să efectueze o măsurătoare reală la 

data controlului pentru a determina suprafaţa construită a 

clădirii. 
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Necesitatea acestui demers este dată de condiţiile impuse de prevederile art. 7 alin (15) din 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 66 şi 67 din N.M. de aplicare a Legii 50/1991 din data de 12.10.2009, 

care definesc modificarea temei proiectului. 
în urma solicitării, Direcţia UAT a prezentat Anexa nr. 11 ” Plan de amplasament şi delimitare 

a imobilului” întocmit în luna martie 2018 în vederea intabulării imobilului, din care rezultă că 

suprafaţa construită la sol a clădirii este de 611 mp . 
Se constată astfel că, autorizaţia nr. 230/2014 nu a fost respectată, contribuabilul beneficiind 

eronat de reautorizarea lucrărilor de amenajare parţială clădire existentă şi construire hotel cu 

alimentaţie publică, întrucât, reautorizarea lucrărilor se face în condiţii restrictive conform prevederilor 

Legii 50/1991. 
La emiterea autorizaţiei nr. 230/2014 beneficiarul nu a achitat taxă pentru eliberarea 

autorizaţiei de construcţie, motivat de faptul că este o reautorizare a lucrărilor de construire, deşi 

valoarea nouă declarată a construcţiei este de 1.411.360 lei. 
Dar, întrucât reautorizarea nu s-a efectuat în condiţiile prevăzute de lege,contribuabilul datora 

taxa privind eliberarea unei autorizaţii de construire la data de 15.12.2014 în cuantum de 1% din 

valoarea construcţiei adică suma de 14.114 lei. 
Neîncasarea la termenul stabilit de lege a acestei taxe atrage după sine plata majorărilor de 

întârziere la plata, calculate astfel: 
Până la data de 31.12.2015 majorărilor datorate sunt de 3.669,64 lei, adică: 

14.114 lei X 2% X 13 luni = 3.669,64 lei 
Pentru perioada 01.01.2016 - 08.03.2019 majorările datorate sunt în sumă de 5.504,46 lei 

adică: 
14.114 lei X 1% X 39 luni = 5.504,46 lei 

Cauza care a generat această abatere este modul defectuos prin care a fost analizată 

documentaţia privind eliberarea autorizaţiei de construire, de către personalul cu atribuţii în domeniu, 

dar şi de lipsa unui control pe orizontală şi pe verticală, a activităţii desfăşurate de Direcţia UAT. 
Valoarea abaterii reprezentânt taxă autorizaţie de construire nestabilită şi neurmărită la 

încasare este de 23.288,10 lei compusă din 14.114 lei taxă privind eliberarea autorizaţiei de construire 
la care se adaugă suma de 9.174,10 lei reprezentând majorări de întârziere datorate pentru neplata la 

termenul prevăzut de lege a acestora. 
Consecinţele economico-financiare ale abaterilor de la legalitate şi regularitate, este 

nerealizarea veniturilor datorate bugetului local. 

7.5. Calitatea gestiunii economico-financiare 
7.5.1 Alte abateri privind respectarea de către entitatea auditata a principiilor celor 3 E 

in administrarea patrimoniului public al UAT 
A 

In perioada 2012-2015, UATM Roman a derulat investiţia ‟‟Reabilitare şi modernizare zona 

de agrement - bazine de inof\ Lucrările au fost terminate în luna martie 2015, conform Procesului 

verbal de recepţie nr.5587/30.03.2015, în care se constată că, valoarea finală a lucrărilor este de 

5.968.945,07 lei. 
A 

In luna martie 2014, în incinta ”zonei de agrement-bazine de înot”, demarează o nouă 

investiţie, în completarea celei iniţiale, denumită: "Execuţia lucrărilor de construire pentru amenajare 

zona de picnic şi agremenint”. 
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Această investiţie s-a finalizat conform Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr. 17777/22.09.2016, cu valoarea finală de 3.610.886,65 fără TVA . 
în anul 2015, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor a investiţiei ‟‟Reabilitare şi 

modernizare zona de agrement - bazine de inot”, Consiliul Local Roman hotărăşte pentru 

administrarea acestui complex, înfiinţarea unui serviciu în cadrul Direcţiei de Turism Sport şi Cultură 

din cadrul primăriei Roman. 
Astfel, prin HCL 85/08.05.2015 se înfiinţează Serviciul Public „Ştrand, Baze Sportive şi de 

Agrement ” şi prin art. 3 al aceleeaşi hotărâri se reglementează activitatea acestuia. 
Serviciul Public „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement

5 se înfiinţeză în baza prevederilor 
Legii nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţii de picnic, ale Ordinul 119/2014 pentru aprobarea 

Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, precum şi ale legii 

nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, acte normative invocate în preambulul 

HCL 85/2015. 
Prin anexa nr. 1 la HCL 85/2015, se aprobă ’’Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

” Complexului Sportiv şi de Agrement „Moldova ” (ROF). 
Prin ROF, se certifică forma juridică de organizare a Complexului de Agrement drept serviciu 

public de interes local fără personalitate juridică. 
Conform prevederilor art. 2(2) din regulament: ‟‟Complexul Sportiv si de Agrement „ 

Moldova ‟‟este ansamblul compus din: 
1. Ştrandul Municipal Roman 
2. Zona de picnic şi de agrement; 
3. Zona activităţilor comerciale; 
4. Zona pentru activtăţi sportive; 
5. Zona de alimentaţie publică; 
6. Zona de parcare. ” 
Obiectul principal de activitate al Serviciului Public „Ştrand, Baze Sportive şi de 

Agrement”, este prevăzut de art. 3 din ROF: ” Complexul Sportiv si de Agrement “ Moldova” Qste 
proprietatea Municipiului Roman si este administrat de către Serviciul public fara personalitate 

juridică „Ştrand, Baze Sportive si de Agrement”, aflat în subordinea Consiliului Local Roman, în 
gestiune directa. 

Potrivit prevederilor art. 3, alin.(l), lit. b) din O.G. 71/2002, privind organizarea si 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu 

modificările şi completările ulterioare: „Serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt 

destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de 

civilizaţie si confort al acestora si grupează activitati edilitar-gospodaresti si acţiuni de utilitate si 
interes public local avand ca obiect: (...) 

b) amenajarea si întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de 

sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii; 
c) amenajarea, întreţinerea si exploatarea lacurilor, a ştrandurilor si a bazelor de odihna si 

tratament ” 
De asemenea, acestei activităţi nou înfiinţate îi sunt aplicabile şi următoarele reglementări 

legale: 
Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţii de picnic; 
Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei; 
Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 
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HGR 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG 71/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local; 
Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Legea nr.61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
H.G.R. Nr. 857 din 24 august 2011, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 

normele din domeniul sănătăţii publice. 
O.G.2/2001 privind regimul contravenţiilor. 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Complexului, la art. 31 precizează: ‟‟Resursele 

financiare necesare funcţionarii Complexului Sportiv şi de Agrement. „Moldova”, sunt asigurate din 

următoarele surse: bugetul local al Municipiului Roman, din venituri proprii, din donaţii şi 

sponsorizări; din alte surse constituite în condiţiile prevăzute de actuala legislaţie în vigoare 
Prevederile art.32, alin. (1) impun ca: ”Sumele încasate din activitatea complexului se fac 

venit la bugetul local. ” 
Baza materială administrată de Serviciul Public „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” se află 

in patrimoniul public al UAT Municipiul Roman şi se compune din bunuri imobile (terenuri, clădiri şi 

construcţii speciale) şi bunuri mobile (aparatură, dispozitive şi diverse dotări). 
Conform art. 7 din Anexa nr. 1 la HCL 85/2015, Complexul sportiv şi de agrement ”Moldova” 

are în componenţă următoarele obiective: 
1. ‟‟Ştrandul Municipal Roman „2015 
2. Zona de picnic si de agrement 
3. Zona activităţilor comerciale 
4. Zona de alimentaţie publică 
5. Zona de activităţi sportive 
6. Zona deparcari . 
în concluzie, autoritatea legislativă a municipiului Roman a hotărât în baza prevederilor legale 

în vigoare la acea vreme, înfiinţarea unui serviciu public în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului pentru administrarea Complexului sportiv şi de agrement ’’Moldova”, în luna mai 2015, 

serviciu devenit funcţional de la data emiterii HCL 85/2015. 
în data de 18.12.2015, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Roman, sunt adoptate 

două hotărâri şi anume: 
1) HCL nr. 209, ‟‟privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Primarului şi ale serviciilor publice subordonate,” , astfel că, din 

organigrama instituţiei dispare Direcţia de Turism Sport şi Cultură, în locul acesteia înfiinţându-se 
Direcţia servicii edilitare (fără personalitate juridică) şi apare Club Sportiv Municipal Roman (direcţie 

cu personalitate juridică, cu un număr de 53 de angajaţi). 
2) HCL nr. 219 ‟‟privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică 

în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman” . 
La baza acestei iniţiative a stat expunerea de motive nr. 22283/16.12.2015, a ordonatorului de 

credite care, propune înfiinţarea unui club sportiv de drept public, organizat ca direcţie în subordinea 

Consiliului local Roman. 
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Prin Raportul de specialitate nr. 22284/16.12.2015 invocând prevederile Legii 69/2000 a 
educaţiei fizice şi şi sportului şi prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

Comisia Juridică apreciază drept oportun proiectul privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal 

Roman drept instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman . 
Astfel că, prin HCL 219/18.12.2015 art.l: ” Se aprobă înfiinţarea, prin reorganizarea 

Direcţiei Sport, Turism, Agrement din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Roman, a Clubului Sportiv de drept public ” Club Sportiv Municipal” Roman, instituţie publică 

aflată în subordinea Consiliului Local Roman, organizată ca şi Direcţie, sub coordonarea 

executivă a Viceprimarului Municipiului Roman şi a Administratorului Public al Municipiului 

Roman”. 
Prin aceeaşi hotărâre, (art. 4) se aprobă transmiterea bunurilor mobile şi imobile, 

proprietatea Municipiului Roman, cu destinaţia de bază sportivă sau agrement, aferente acestei 

activităţi din administrarea Consiliului Local în administrarea CSM Roman în vederea constituirii 
bazei materiale necesare activităţii sportive. 

Totodată, prin anexa nr. 1 la HCL nr. 219 se aprobă şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Roman. 
în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea 69/2000 educaţiei fizice şi sportului, invocată 

drept temei legal pentru înfiinţarea CSM Roman, ” (1) Cluburile sportive de drept public sunt 
persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea organelor administraţiei de stat sau a 

instituţiilor de învăţământ superior de stat şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, 

pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale 
Conform HCL de înfiinţare, CSM Roman este o structură sportivă cu personalitate juridică a 

cărei activitate urmează să fie finanţată din alocaţii de la bugetul local şi al cărui conducător este 

ordonator terţiar de credite. 
CSM Roman s-a înfiinţat prin reorganizarea (împărţirea) unei direcţii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, în douî direcţii una cu personalitate juridică prin înfiinţarea unui Club 

Sportiv de drept public şi cealaltă Direcţia servicii edilitare (tară personalitate juridică) . 
Conform art. 1 al R.O.F.-ului, Clubul Sportiv Municipal Roman este organizat ca instiutuţie 

publică cu personalitate juridică de interes local în temeiul Legii nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi 

Sportului. 
în acest sens, Ministerul Tineretului şi Sportului a emis Certificatul de identitate sportivă nr. 

0076224 din 15.04.2016 înscriind astfel clubul în Registrul sportiv. 
CSM-ului i s-a emis de asemenea Autorizaţia de funcţionare 073/15.04.2016 prin care acelaşi 

minister autorizează funcţionarea structurii sportive Club Sportiv Municipal Roman. 
Art.6, alin. (1) din ROF prevede că, scopul CSM îl constituie organizarea şi administrarea 

de activităţi sportive cu consecinţă directă de dezvoltare a sportului de performanţă la nivelul 

municipiului Roman, a selecţiei continue, pregătirea şi participarea sportivilor proprii la 

competiţii interne şi internaţionale organizate de forurile de specialitate. 
Lenea care guvernează domeniul, este Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare care prevede la art.l "(1) Prezenta lege reglementează 

organizarea si funcţionarea sistemului naţional de educaţie fizica si sport in Romania. 
(2) In sensul prezentei legi, prin educaţie fizica si sport se înţelege toate formele de activitate 

fizica menite, printr-o participare organizata sau independenta, sa exprime sau sa amelioreze 
condiţia fizica si confortul spiritual, sa stabilească relaţii sociale civilizate si sa conducă la 

obţinerea de rezultate in competiţii de orice nivel. 
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(3) Termenii folosiţi in textul legii au semnificaţia stabilita in anexa care face parte integranta 

din prezenta lege ", iar anexa prevede: ” Definiţii: In sensul prezentei legi, următorii termeni se 

definesc astfel: a) baza sportiva - amenajare specifica ce cuprinde construcţii si instalaţii destinate 

activitatii de educaţie fizica si sport. " 
Scopul declarat al clubului sportiv îl constituie organizarea şi administrarea de activităţi 

sportive, cu consecinţa directă de dezvoltare a sportului de performanţă la nivelul municipiului 
Roman, selecţia continuă, pregătirea sportivă şi participarea sportivilor proprii la competiţii interne şi 

internaţionale, precum si organizarea de competiţii şi evenimente sportive. 
Conform prevederilor Capitolul IV, art. 8 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

CSM Roman, finanţarea acestuia se va face din alocaţii de la bugetul local şi din venituri 

extrabugetare şi sponsorizări, în condiţiile legii, aşa cum de altfel prevede şi art. 71 (2) din Legea nr. 

69/2000: 
”,Sursele de finanţare a cluburilor sportive provin din: 
a) subvenţii de la bugetul de stat şi bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept 

public de către organele administraţiei publice centrale şi/sau locale în subordinea cărora se află, 

precum şi de organele administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială 
respectivă; 

c) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătura directa cu scopul şi 

obiectul de activitate ale acestora; 
d) cotizaţii, contribuţii şi penalităţi aplicate membrilor săi, sportivilor, antrenorilor şi 

celorlalţi tehnicieni, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii; 
e) sume obţinute din transferurile sportivilor; 
f) donaţii şi sponsorizări; 
g) alte venituri, în condiţiile legii; 
h) sume rămase din exerciţiul financiar precedent. 
i) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora; 
j) venituri obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive. ” 
De altfel această reglementare legislativă a fost inserată şi în ROF al CSM Roman la art. 15, 

aln. (1) : ” Cheltuielile curente şi de capital ale CSM Roman sunt finanţate din alocaţii de la bugetul 

local şi, în completare din venituri proprii realizate în condiţiile legii. ” 
Cu toate cele prezentate mai sus, la înfiinţarea CSM Roman, unitatea administrativ teritorială 

nu a respectat prevederile art. 30 şi ale art. 78 din Legea nr. 69/2000 educaţiei fizice şi sportului, care 

impuneau: 
"art. 30 Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţa 

gratuita imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile 

sportive primite spre administrare şi folosinţa sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor 

schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului. ” Şi: 
"art. 78, alin.(l) în sensul prezentei legi baza materială sportivă cuprinde totalitatea 

terenurilor şi spaţiilor, precum şi amenajările, instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate 

organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizică şi sport. 
(2) Bunurile menţionate la alin. (1) aparţin, după caz, proprietăţii publice sau private. ”. 
Ignorând aceste prevederi, prin Protocolul de predare-primire nr. 98/01.04.2014 dintre 

Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman se transmite în administrare ’’Complexul 

Sportiv şi de Agrement ’’Moldova” cu următoarele bunuri: 
1. Ştrandul Municipal Roman compus din: 

clădire filtru acces care cuprinde vestiare, duşuri şi o terasă tip bar.
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Staţie de pompare şi tratare a apei 

Zona de plajă şi duşuri Trei bazine 

inot 
Instalaţii şi utilaje din dotarea celor trei bazine 

Foişor salvamar Spaţii verzi. 
2. Zona de picnic şi agrement compusă din: 

Accese auto şi parcări -250 locuri parcare , 2 cabine pază spaţii verzi Alei 

pietonale cu pavilion de acces din lemn, 2 fântâni arteziene, spaţii verzi 

Proiecţii în aer liber şi spaţiu expo-scenă Grup sanitar şi spaţii depozitare 
2 locuri joacă pentru copii , zonă fitness şi sport în aer liber, pistă de role şi skateboard, 

3 structuri din beton armat pentru grafitti 
30 foişoare pentru picnic, 22 hexagonale de câte 16 mp şi 8 dreptunghiulare de câte 

38,88 mp dotate cu grătar şi lavoar Pistă de biciclete 
Zonă pentru animale de companie. 

3. Zona activităţilor comerciale - zona căsuţelor ce se vor închiria 
4. Zona de alimentaţie publică compusă din zona unde se va amplasa cortul pentru 

evenimente speciale şi zona restaorantului existent 
5. Zona de activităţi sportive care cuprinde spaţii special amenajate, vestiare şi spaţii 

conexe 
6. Zona de parcări din interiorul complexului. 
Precizăm că în acest protocol nu este inserată nici o valoare a bunurilor ce se vor administra ba 

mai mult s-a dat în administrare conform punctelor 2,3,4,5 şi 6 bunuri care fac obiectul unei investiţii 

neterminate la data semnării acestui protocol (investiţia ‟‟Execuţia lucrărilor de construire pentru 

amenajare zona de picnic şi agremenint” a fost recepţionată în data de 22.09.2016 în timp ce 
protocolul s-a semnat în data de 01.04.2016). 

După cum se observă, UATM Roman a transmis nelegal în administrare către CSM Roman, 

‟‟Complezul sportiv şi de agrement ” Moldova”, obiectiv aparţinând domeniului public al 

municipiului, care potrivit prevederilor art. 3, alin.(l), lit. b) din O.G. 71/2002, privind organizarea si 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu 

modificările şi completările ulterioare, aparţine domeniului public şi este destinat satisfacerii unor 

nevoi ale comunităţilor locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizaţie si confort al acesteia si 

care grupează activitati edilitar-gospodaresti si acţiuni de utilitate si interes public local. 
Clubul Sportiv nu are atribuţii prevăzute de lege privind administrarea unor servicii de utilitate 

publică, care se supun altor prevederi legale decât cele care vizează Legea nr. 69/2000. 
Potrivit art.29, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 69/ 2000 educaţiei fizice si sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare ”Cluburile sportive de drept public suni persoane juridice, 
infiintate ca instituţii publice in subordinea administraţiei publice centrale, locale sau a instituţiilor de 

invatamant superior de stat, si au drept obiect de activitate performanta, selecţia, pregătirea si 

participarea la competiţii interne si internaţionale. ” 
(2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează si funcţionează 

dupa regulamente proprii, elaborate conform legii. ” 
în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.69/2000 cluburile sportive de drept public 

pot primi spre administrare sau in folosinţa gratuita imobilele care deservesc activitatea 
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sportiva, baze si instalaţii sportive, dar Complexul Sportiv şi de Agrement "Moldova” nu este o bază 

sportivă fiind formată din Ştrand şi zonă de picnic, etc. 
în concluzie, UATM Roman şi-a depăşit competenţele prevăzute de lege, a lărgit nejustificat 

aria bunurilor date în administrare către CSM Roman, prin includerea Complexului de Sport şi 

Agrement ” Moldova ” în categoria bazelor sportive, deşi acest complex este o zonă de agreement 

destinată publicului larg al municipiului. 
Acest demers a generat lipsirea bugetului local de sumele cuvenite din exploatarea 

complexului de agrement, veniturile din aceate activităţi fiind încasate şi reţinute în totalitate de către 
CSM Roman. 

Astfel, în perioada 2016 - 2018, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată de Complexului 
de Agrement - Ştrand “Moldova”, numai din activitatea de la bazine, foişoare, parcări şi recuperări, 

este de 2.106.118 lei. 
Prin urmarea, darea în administrare a Complexului de Agrement - Ştrand “Moldova” către 

CSM Roman, este contrar prevederilor legale în vigoare motivate de următoarele aspecte: 
- utilizarea unei surse de venit considerabile din bugetul local consolidat de către CSM 

Roman în fiecare an, fără ca bugetul clubului să fie aprobat pe capitole de cheltuieli de către Consiliul 

Local. 
- obiectul de activitate al Clubului Sportiv Municipal Roman este “performanţa, seletia, 

pregătirea si participarea la competiţii interne si internationaF în activitatea sportivă, şi nu 

administrarea unui serviciu public al municipiului. 
- Complexul Sportiv şi de Agrement “Moldova” dat spre administrare unui club sportiv, 

nu are legătură cu activitatea sportivă de performanţă, deoarece destinaţia complexului este de  
agrement, întrucât în componenţa acestuia intră: ştrand, zonă picnic, parcări, restaurante, terenuri 

private de sport, zone pentru plimbat animale etc.. 
Pentru înţelegerea corectă a evenimentelor care s-au dereulat, auditorul public extern a 

solicitat prin Notele de relaţii 4522 şi 4523/05.03.2019 lămuriri secretarului instituţiei respectiv 

primarului actual. 
Explicaţiile celor două persoane sunt identice : "Faţă de aspectele descrise în nota de relaţii, 

privind încălcarea prevederilor art. 30 şi ort. 78 din Legea nr. 69/2002, cu prilejul înfiinţării CSM 

Roman, arăt faptul că acest club a fost înfiinţat în mod legal, prin acte administrative al autorităţii 

deliberative, având ca scop principal susţinerea, mişcării fizice şi sportului de masă, pe de o parte şi 

susţinerea sportului de performanţă, pe de altă parte ”. 
Auditorul public extern este de acord cu aceste susţineri, dar constatarea nu vizează 

oportrunitatea sau legalitatea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Roman, ci faptul că, s-a dat în 
administrare acestui club, direcţie cu personalitate juridică din cadrul UATM Roman, o activitate 

reglementată de altă legislaţie decât cea sportivă, care vizează administrarea serviciilor de utilitate 

publică „.Complexul Sportiv şi de Agrement Moldova. 
Se susţine de asemenea, ”Cluburile sportive pot desfăşura orice alte activităţi economice 

directe, dacă aceste au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei 

juridice, cum de altfel se specifică în mod expres şi în Ghidul de înfiinţare a structurilor sportive 

publicat de Ministerul Sportului. Complexul sportiv şi de Agrement Moldova se înscrie ca obiectiv în 
sfera bazelor sportive, având în dotare bazin olimpic de inot, pistă de biciclete, pistă de role, zonă de 

fitness. In acest complex s-au desfăşurat numeroase activităţi de natură sportivă, destinate sportului de 

masa, concursuri sportive de inot, ciclism, inot, skate, toate acestea înscriindu-se în scopul şi obiectul 

de activitate prevcăzut de art. 6 din ROF.
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Clubul poate desfăşura şi alte activităţi în vederea realizării scopului şi a obiectului de 

activitate, în condiţiile legii, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, spre exemplu: - 
Alte activităţi sportive (9319-cod CAEM); - Activităţi ale centrelor fitness (9313- cod CAEN) ; -Alte 
activităţi recreative şi distractive (9329- cod CAEN) ; -Activităţi întreţinere corporală (9304- cod 
CAEN); Activităţi de transport rutier, transport cu mijloace proprii (microbuz, autocar) pentru 

sportivi, pe plan intern şi/sau internaţional în interes propriu (4939 cod CAEN) 
Astfel activităţile desfăşurate în incinta Complexului Moldova se circumscrie noţiunii de 

activităţi recreative şi distractive, care sunt conexe activităţii sportive. ”. 
Cu privire la această susţinere precizăm faptul că, Ghidul la care se face referire în susţineri 

pentru Cluburile sportive persoane juridice de drept public invocă doar la prevederile art. 29 şi 30 din 

Legea nr. 69/2000 educaţiei fizice şi sportului. 
Extinderea privind activităţile economice conform clasificaţiei codurilor CAEN pe care clubul 

le-ar putea efectua, nu poate fi aplicată întrucât CSM Roman nu este un Club sportiv, organizat ca 
societate comercială sportivă pe acţiuni. 

Nu se poate justifica darea în administrare a unui serviciu public, unui club sportiv, prin 
încercarea de a asimila activităţile din centrele de fitness cu existenţa în cadrul Complexului sportiv şi 

de agrement a unor aparate de fitness în aer liber pentru a fi utilizate de persoanele care vin să se 

relaxeze. Faptul că, în cadrul aceluiaţi complex există bazin olimpic de inot nu poate fi asimilat cu 

activităţile sportive din ramura nataţie, având în vedere că CSM-ul dispune pentru aceată activitate de 

un Bazin de inot acoperit dat în administrarea clubului. Este necesar să fie făcută menţiunea că, acest 

bazin olimpic este unul din cele 4 bazine din cadrul Ştrandului şi este la dispoziţia tuturor persoanelor 

care frecventează vara Ştrandul, nefiind strict delimitat, întrucât face parte din Complexul sportiv şi de 

agrement Moldova. 
Tot prin explicaţiile date se susţine că ” In acest complex s-au desfăşurat numeroase activităţi 

de natură sportivă, destinate sportului de masa, concursuri sportive de inot, ciclism, inot, skate, toate 

acestea înscriindu-se în scopul şi obiectul de activitate prevăzut de art. 6 din ROF. ” 
Nu se contestă acest fapt, dar conform art.5 din ROF Clubul desfăşoară activităţi sportive în 

următoarele ramuri de sport: handbal, fotbal, şah, nataţie, tenis de câmp, tenis de masă, box iniţierea 

şi pregătirea sportivilor în domeniu, participarea la competiţii sportive naţionale şi internaţionale, 

precum şi alte activităţi conexe acestora” iar prevederile art. 6 la care se face referire la lit. i prevede: 
''‟Club Sportiv Municipal Roman poate desfăşura şi alte activităţi în vederea realizării scopului 

obiectului de activitate şi a obiectivelor de performanţă stabilite în limita prevederilor legale” deci 
nimic din activitatea desfăşurată în cadrul Complexului Sportiv şi de Agrement Moldova. 

Tot în notele de relaţii se precizează: ” Cu privire la finanţarea Clubului, precizăm faptul că 

acesta s-a autofmanţat în ceea ce priveşte administrarea bazelor sportive, şi a primit finanţare 

separată de la bugetul local pentru activitatea sportivă şi competiţională. 
Vă rugăm să aveţi în vedere ca acest complex a fost construit ca un întreg şi nu era posibilă 

divizarea practică şi economică a acestuia, aşa cum se lasă să se înţeleagă” 
Auditorul public extern nu a susţinut şi nici nu a lăsat să se înţeleagă faptul că activitatea 

complexului sportiv şi de agrement trebuia divizată. Constatarea auditorului se referă strict la 

nerealizarea veniturilor autorităţii administrativ teritoriale prin gestiunea directă sau delegată aşa cum 

se prevede prin reglementările legale în vigoare. 
Valoarea abaterii constatate nu a fost cuantificată.
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Consecinţa abaterii de la legalitate constă în darea în administrare a unui serviciu de utilitate 

publică unei structuri sportive ceea ce a determinat ineficienta cheltuire a banului public. 

7.5.2. Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislaţia în vigoare 
începând cu luna decembrie 2017, ulterior intrării în vigoare a Legii cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, UATM Roman a acordat un spor de 
confidenţialitate în cuantum de 15% aplicat la salariile de bază, unui număr de 41 de salariaţi din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice subordonate. 
Persoanele care au primit acest spor fac parte din cele ”care prin natura activităţii desfăşurate 

accesează documente cu caracter de ‟‟secret de serviciu ” şi date cu caracter personaF, aşa cum se 

arată în Referatul nr.21846/13.12.2017 întocmit de secretarul municipiului, document care stă la baza 

Dispoziţiei Primarului nr.1785/13.12.2017 . 
în preambulul acestei dispoziţii, se menţionează drept prevederi legale următoarele acte 

normative: 
Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

- Legea nr.444/2006pentru aprobarea O.G. nr. 19/2006 
- Legea nr.677/2001 pentru protecţia peersoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ” 
Dar, se constată faptul că, temeiul legal pentru acordarea acestui spor de confidenţialitate nu 

este prevăzut în niciunul dintre actele normative invocate: 
1). în conformitate cu prevederile art.3, alin.4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, ”Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de 

bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, 

gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile 

lunare, sporurile, alte drepturi salaríale în bani şi în natură prevăzute de lese. ” 
Legea prevede pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaţionale ”Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor locale şi din serviciile publice din 
subordinea acestora, faptul că, salariile de bază se stabilesc în conformitate cu nomenclatorul funcţiilor 

necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi 

conform ierarhiei funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VflI cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV. 
în anexa nr.VIII, cap.I, lit.B, art.l prevede: ”Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru 

condiţii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza, corespunzător timpului 

lucrat”, iar la art.7 (1) ‟‟Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte 

normative, al căror cuantum se suporta de la bugetul de stat, bugetul local sau, dupa caz, de la bugetul 
de asigurări sociale: 

a) indemnizaţiile stabilite pentru activitati suplimentare la care sunt desemnaţi sa participe in 

cadrul unor comisii organizate in condiţiile legii; 
b) alte drepturi care nu sunt de natura salaríala, stabilite in condiţiile legii. (2) Drepturile 

prevăzute la alin. (1) se acorda in condiţiile si limitele prevăzute in actele normative prin care sunt 

reglementate. ‟‟ 
Prin coroborarea prevederilor citate mai sus, reiese faptul că singurul spor prevăzut de 

Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ”,Administraţie" din 
cadrul aparatului propriu al consiliilor locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, este cel 
pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. 
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Sporul de confidenţialitate acordat de entitate nu se regăseşte în prevederile legii cadru 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
2) . Cât priveşte Legea nr. 444/2006 din titlul acesteia ‟‟pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi 

funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de aparare naţională, ordine publică 

şi siguranţă naţională ”, relevă faptul că acesta, nu se adresează funcţionarilor publici şi personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor locale şi 

din serviciile publice din subordinea acestora. 
Art. 3 (1) din Legea nr. 444/2006 prevede: ”Pentru pastrarea confidenţialităţii in legătură cu 

informaţiile clasificate, in funcţie de certificatul/avizul de securitate detinut, cadrele militare in 
activitate, funcţionarii publici cu statut special, militarii angajaţi pe baza de contract si personalul 
civil din instituţiile publice de aparare naţionala, ordine publica si siguranţa naţionala beneficiază de 

un spor lunar de pana la 15% din solda lunara, respectiv din salariul de baza, cu încadrarea in 
limitele bugetelor aprobat.” 

Astfel este evident faptul că această lege nu se aplică personalului încadrat la UATM Roman, 

fie el funcţionar public sau personal contractual. Pe cale de consecinţă nici această lege nu constituie 

temei legal pentru acordarea sporului de confidenţilitate. 
3) . Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, este un act normativ abrogat de art.5 din Legea nr. 
129/2018 la data de 24 iunie 2018. 

Cu toate acestea, actul normativ mai sus menţionat are ca scop garantarea şi protejarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, 

familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi nu reglementează acordarea 

sporurilor salariale . 
în concluzie, niciunul din actele normative invocate în preambulul dispoziţiei primarului nr. 

1785/13.12.2017, drept cadru legal la care s-a raportat ordonatorul de credite la momentul acordării 

sporului de confidenţialitate, nu justifică acordarea acestuia în cuantum de 15% aplicat la salariile de 
bază, pentru niciunul din cei 41 de salariaţi din aparatul de specialitate şi din serviciile publice 

subordonate. 
Aşadar, majorarea salariilor de bază brute individuale lunare ale funcţionarilor publici şi 

personalului contractual, prin includerea unui spor de confidenţialitate în cuantum de 15% din salariul 

de bază, s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice. 
în timpul misiunii de audit au fost cuantificate diferenţele salariale acordate ca urmare a 

includerii sporului de confidenţialitate de 15%, în salariul de bază, valoarea drepturilor salariale 

acordate cu încălcarea prevederilor legale fiind în sumă totală de 303.317 lei, din care: suma de 
298.254 lei - salarii brute acordate necuvenit şi 5.063 lei contribuţii de asigurări sociale aferente. 

Valoarea erorii constatate este în sumă totală de 303.317 lei, din care suma de 73.232 lei 
reprezintă spor confidenţialitate plătit în lunile ianuarie, februarie şi martie 2018, sumă care intră sub 

incidenţa prevederilor art. 1 din Legea nr. 78 din 28 martie 2018 privind exonerarea personalului plătit 

din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natura salarială. 
Astfel, paguba rămasă la bugetul local este de 225.022 lei. 
La această sumă se adaugă contribuţiile la salarii achitate de UATM Roman pentru perioada 

aprilie-decembrie 2018, în sumă de 5.063 Iei (225.022 * 2,25%).  
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Consecinţa abaterii de la legalitate: Acordarea fără bază legală a sporului de 

confidenţialitate de 15% din salariul de bază, care a generat majorarea nejustificată a cuantumului 

sporurilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială determinate în raport cu salariul de bază şi prin 

urmare efectuarea de plăţi nelegale de la bugetul local. 

7.5.3. Stabilirea eronata a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor si a altor 
drepturi acordate funcţionarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcţii de 

conducere si personalului care ocupa funcţii de demnitate publica 
în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că au fost acordate drepturi salariale cu încălcarea 

prevederilor legale, unor persoane din cadrul UATM Roman nominalizate în echipele de proiecte 
finanţate din fonduri externe nerambursabile, astfel: 

Pentru perioada iulie 2017 (de la apariţia Legii 153/2017 privind salarizarea personalului 

bugetar plătit din fonduri publice) - mai 2018 (H.G. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza 

cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte cu finanţare 

din fonduri europene) entitatea a implementat un număr de două contracte cu finanţare externă 

nerambursabilă: 
1. Contractul de finanţare nr.545/12.10.2017 pentru proiectul ”Creşterea eficienţei 

energetice în clădirile rezidenţiale din municipiul Roman” Cod SMIS 2014: NE/NT/ 

2016/3/3.l/A/1/236/14-11-2016 - 122424 - Blocul de locuinţe Nr.33, Str.Anton Pann - Componenta 8 
2. Contractul de finanţare nr.586/20.10.2017 pentru proiectul ”îmbunătăţirea factorilor de 

mediu şi condiţiilor de viaţă în municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora” Cod SMIS 2014: 
NE/NT/2016/5/5.2/1/285/25-11-2016 

Conform prevederilor punctului 2 din OUG nr. 91/2017 ”(J) Personalul din instituţiile şi/sau 

autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile 

beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor 

de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această 

majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru Plecare proiect.” 
în acest sens, ordonatorul de credite emite 3 dispoziţii: 
1) Dispoziţia nr. 1703/21.11.2017 privind numirea membrilor echipei proiectului 

”îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condiţiilor de viaţă în municipiul Roman prin amenajarea 

Parcului Jora” , nominalizând un număr de 11 persoane astfel: 5 din cadrul Serviciului Managementul 
proiectelor, 3 persoane din cadrul Serviciului Achiziţii publice, Directorul tehnic al instituţiei, o 

persoană din cadrul Serviciului Contabilitate şi o persoană din cadrul serviciului de publicitate. 
2) Dispoziţia nr. 1787/13.12.2017 privind majorarea indemnizaţiei lunare a 

Viceprimarului Municipiului Roman, pentru implementarea de către Municipiul Roman a proiectelor 

finanţate din fonduri europene nerambursabile , prin care dispune majorarea indemnizaţiei 

veceprimasrului cu 25% . 
3) Dispoziţia Primarului nr. 1788/13.12.2017 privind majorarea salariilor de bază, a 

salariilor de funcţie, a indemnizaţiei de încadrare, pentru membrii echipei de implementare a 
proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile

n prin care se dispune majorarea cu 25% a 
salariilor de bază, pentru echipa care implementează cele două proiecte cu finanţare externă 

nominalizate mai sus .  
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Auditul financiar se realizează pentru anul 2018, de aceea din analiza pontajelor aferente lunii 

ianuarie 2018, s-a constatat că din totalul celor 11 salariaţi, în urma cumulării orelor lucrate înscrise în 

aceste documente întocmite pentru luna ianuarie (pontajul privind orele lucrate pentru cele două 

proiecte aflate în derulare şi pontajul zilnic reprezentând execuţia activităţilor curente conform fişei 

postului de către fiecare dintre cei 11 membri ai echipei de implementare), se constată că salariaţii au 

lucrat şi cumulat în mod individual, între 160 de ore şi 320 de ore lunar, existând cazuri în care unii 

dintre salariaţi au desfăşurat o activitate zilnică de 19 ore . 
Se constată astfel faptul că, nu s-au avut în vedere prevederile OUG nr.91/06.12.2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii cadru nr. 153/2017, care la punctul 2 modifică prevederile articolului 

16, aliniatele (1), (2) si (10) în sensul că: "art. 16, alin.(l) Personalul din instituţiile si/sau autoritatile 

publice nominalizat in echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază 

de majorarea salariilor de baza, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare 

cu pana la 50%, indiferent de numărul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica 
proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru flecare proiect. ” 

Chiar dacă art. 16 alin (5) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, obligă ” Activităţile prestate de către personalul instituţiei sau autoritatii publice 

nominalizat in echipele de proiect in cadrul proiectelor finanţate din fondurile prevăzute la alin. (1) 

vor fi reflectate corespunzător in cuprinsul fisei postului, conform prevederilor legale in vigoare. ”,  
entitatea nu a respectat aceste prevederi astfel încât la nivelul celor două proiecte nominalizate nu se 

cunoaşte ce atribuţii concrete are fiecare menmbru al echipei. 
Aşa se explică faptul că, pentru implementarea unui proiect s-au nominalizat dar s-au şi pontat 

lunar, cu acelaşi număr de ore : 5 persoane din cadrul Serviciului Managementul proiectelor, 3 

persoane din cadrul Serviciului Achiziţii publice, Directorul tehnic al instituţiei, o persoană din cadrul 

Serviciului Contabilitate şi o persoană din cadrul serviciului de publicitate . 
Pontajele lunare ale echipei de proiect simt intocmite de Şeful de serviciu Managementul 

proiectelor, doamna Păvăluţă Irina şi vizate de ordonatorul de credite, contrar prevederilor art. 16 alin 

(6) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare care impune: „(6) Coordonatorul de proiect/managerul de 
proiect/seful de proiect avizeaza fisele de pontai care atesta timpul efectiv lucrat in cadrul fiecărui 
proiect, pentru flecare dintre persoanele nominalizate” 

Afirmaţia se bazează pe faptul că, în ambele proiecte citate mai sus, conform Dispoziţiilor 

amintite manager de proiect este numit domnul Dancea Sorin, expert superior în cadrul serviciului 
Managementul proiectelor. 

Cât priveşte timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, persoana care a întocmit pontajele 

nu a avut la bază fişele postului pe fiecare proiect şi documente justificative care să ateste munca 

depusă lunar de fiecare membru al echipei în cadrul fiecărui proiect. 
Auditorul a centralizat modul în care s-au implementat pe parcursul anului 2018 cele două 

proiecte, constatând că nu toţi membrii echipei de implementare au avut activitate lunară în cadrul 

celor două proiecte. 
Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor HG nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului 

-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe 

baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate 

din fonduri europene nerambursabile (intrată în vigoare la 14 mai 2018) se modifică condiţiile de 

acordare a majorării salariilor de bază , cu până la 50% ”m funcţie de timpul
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efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa postului după cum 

urmează: 
a) Până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10% 
b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20% 
c) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30% 
d) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40% 
e) Peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50% 
(2) In primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, in funcţie de numărul de ore efectiv 

lucrate in luna anterioara, conform pontajului lunar semnat de coordonatorul de proiect/managerul 
de proiect/seful de proiect, se stabileşte procentul de majorare salariala acordat pentru activitatea 

desfasurata in luna anterioara ca membru al echipei de proiect", in înţelesul ort. 16 alin. (1) din 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările si completările ulterioare‟‟. 
Astfel, reiese faptul că aceste prevederi nu au fost aplicate întocmai întrucât: 

Nu există fişa postului pentru fiecare membru al echipei de proiect, document în care să 

fie înscrise activităţile pe care acesta este obligat să le realizeze în cadrul proiectului ( este valabil 

pentru cele două proiecte amintite mai sus) 
Deşi există pontaje lunare ale echipei de implementare a celor două proiecte, 

vizualizarea acestora demonstrează că aceste pontaje s-au făcut aleatoriu şi nu au la bază activităţi 

efective realizate. 
Este de neînţeles ce activităţi puteau să realizeze în acelaşi număr de ore fiecare 

membru al echipei de proiect, în condiţiile în care activitatea viza doar atribuţii privind achiziţiile, sau 

contabililatea, sau partea tehnică sau de publicitate. Aşa cum se observă din intitulată "Situaţia orelor 

efectuate de către echipa de proiect pentru proiectul cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
”Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din municipiul Roman ” aşa cum reiese din 

documentele existente la dosarul investiţiei” pe parcursul anului 2018 implementarea acestui proiect 
s-a materializat în achiziţia serviciilor de publicitate, audit, proiectare şi asistenţă tehnică şi obţinerea 

tuturor avizelot pentru demararea lucrărilor, fapt ce a necesitat munca unui număr mic de membrii 

lunar compus doar din persoanele cu atribuţii în domeniile amintite . 
Cu toate acestea Şefa serviciului Managementul proiectelor a pontat lunar toată echipa 

de proiect , cu un număr considerabil de ore chiar şi în lunile când membrii echipei de proiect nu au 

efectuat activităţi pentru implementarea acestuia. 
în aceste condiţii auditorul public extern a refăcut pontajul în conformitate cu 

activităţile efectuate, stabilind pe fiecare membru al echipei de proiect numărul de ore pontate fără 

prestarea unei activităţi. 
Toate aceste abateri au determinat plata unor salarii majorate nejustificat pentru membrii 

echipei de proiect 
Valoarea erorii constatate este în sumă totală de 35.532 lei formată din: suma de 34.750 Iei 

reprezentând sumele achitate nelegal membrilor echipei de proiect în anul 2018, pentru proiectul 
”Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din municipiul Roman” Cod SMIS 2014: 

NE/NT/ 2016/3/3.l/A/1/236/14-11-2016 - 122424 - Blocul de locuinţe Nr.33, Str.Anton Pann, la care 
se adaugă suma de 782 lei reprezentând contribuţia unităţii achitată pentru suma plătită (34.750 x 

2,25%) 
Consecinţa abaterii de la legalitate: păgubirea bugetului local 
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7.5.4. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare cu 
neresnectarea prevederilor legale 

în data de 01.05.2017 a fost încheiat contractul nr.61/01.05.2017 între autoritatea contractantă 

Municipiul Roman şi S.C. Kombat Guard Grup Security S.R.L., având ca obiect principal prestarea 

‟‟numai la comanda autorităţii contractante, servicii specializate de ‟‟PAZĂ ŞI PROTECŢIE ” pentru 
bunuri şi persoane, pe timp de zi şi de noapte, conform Planului de Pază 
nr ...... /. .........  - aprobat de Poliţia Municipiului Roman, la următoarele obiective ce aparţin 
Municipiului Roman pentru următoarele obiective ce aparţin Municipiul Roman pentru următoarele 

obiective: 
- Colegiul Tehnic Petru Poni (30 zile x 24 ore/zi/lună); 
- Platforma Primăriei - str. Ogoarelor (30 zile x 24 ore/zi/lună); 
- Parcul Municipal Roman (30 zile x 24 ore/zi/lună); 
- Depozit neconform de deşeuri municipale (30 zile x 24 ore/zi/lună). ” 
Tariful înscris în contract este de 9,3 lei/oră fără TVA. 
S-a stabilit ca durata contractului, să fie de 8 luni, începând de la data de 01.05.2017 şi până la 

data de 31.12.2017, ”cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional, în condiţiile legii, doar pe 
perioada necesară finalizării unei noi proceduri pentru achiziţia publică de servicii de pază pentru 

anul 2018, dar nu mai târziu de 30.04.2018”. 
în ultima lună a valabilităţii contractului, în data de 13.12.2017 autoritatea contractantă 

iniţiază procedura de atribuire simplificată transmiţând spre publicare în SEAP anunţul de participare 

simplificat nr.419824 în vederea atribuirii unui nou contract de servicii de pază şi protecţie obiective 

ale Municipiului Roman. Valoarea estimată a achiziţiei este de 525.600 lei. 
Deschiderea ofertelor depuse în SEAP, s-a efectuat în data de 28.12.2017, constatându-se că 

au depus documente de calificare şi propuneri tehnice 5 operatori economici: 
- GES FORCE S.R.L. 
- REAL PROTECTION GUARD S.R.L. 
- S.M.B S.R.L. 
- KOMBAT GUARD GRUP SECURITY S.R.L. 
- SGPI SECURITY FORCE S.R.L. 
în aceeaşi dată de 28.12.2017, serviciul achiziţii publice, fără să ţină cont de faptul că există o 

procedură în desfăşurare, a iniţiat o nouă procedura de achiziţie a aceloraşi servicii, de data aceasta 
achiziţie directă, pentru un număr de 8.640 ore, corespunzătoare perioadei 01.01.2018- 
31.03.2018 (primul trimestru al anului 2018). 

în ziua imediat următoare, în data de 29.12.2017 achiziţia publică s-a finalizat prin atribuirea 
directă către S.C. KOMBAT GUARD GRUP SECURITY S.R.L.. 

Deci, entitatea deşi avea clauză contractuală de prelungire a contractului încheiat cu S.C. 

KOMBAT GUARD GRUP SECURITY S.R.L, până la 30.04.2018, prevăzută în Contractul nr. 

61/2017, nu a uzat de aceasta, preferând achiziţia aceloraşi servicii de la acelaşi prestator dar cu 

un tarif/oră majorat. Noul tarif pentru serviciile de pază achiziţionate de entitate este de 12,84 

lei/oră, fără TVA, faţă de 9,3 lei/ora fără TVA tarif prevăzut în contractul 61/2017. 
De asemenea este foarte important de menţionat faptul că, S.C. KOMBAT GUARD GRUP 

SECURITY S.R.L, este unul dintre operatorii care au participat la procedura de achiziţie simplificată, 

a cărui ofertă (una din cele 5) a fost deschisă în aceeaşi zi cu atribuirea directă a serviciilor de pază 

pentru următoarele 3 luni. 
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Prin atribuirea directă a contractului pentru primul trimestru din 2018, s-a acceptat plata unui 
tarif mai mare cu 38% faţă de cel prevăzut în contractul nr.61/01.05.2017, a cărui valabilitate putea fi 

prelungită conform clauzelor contractuale până la data de 30.04.2018. 
Pentru serviciile de pază aferente perioadei 01.01.2018-31.03.2018, S.C. KOMBAT GUARD 

GRUP SECURITY S.R.L. a emis facturi fiscale în valoare totală de 132.015,74 Iei, care au fost 
achitate integral de către UATM Roman . 

Pentru aceste facturi entitatea a achitat un preţ majorat aşa cum s-a arătat mai sus de 36.396,87 
lei. 

Chiar dacă entitatea a urmat procedura de achiziţie directă în urma căreia s-au achiziţionat 

serviciile de pază pentru primul trimestru al anului, procedura de achiziţie simplificată şi-a continuat 
parcursul, aşa cum reiese din Procesul-verbal intermediar de evaluare a ofertelor datat 12.01.2018, 
constatându-se că în competiţie au rămas doar doi operatori economici: S.C. S.M.B 
S.R.L. şi S.C. KOMBAT GUARD GRUP SECURITY S.R.L. 

Această procedura simplificată într-o singură etapă, a fost suspendată în data de 
23.01.2018 întrucât S.C. GES FORCE S.R.L, a depus contestaţie, urmând ca entitatea să aştepte 

comunicarea hotărârii de soluţionare a acţiunii iniţiate la Curtea de Apel Bacău. 
în data de 04.04.2018, prin Dispoziţia Primarului nr.312, se reia procedura de atribuire prin 

reevaluarea ofertelor financiare, respectiv solicitarea documentelor actualizate în probarea celor 
declarate în DUAE, ca urmare a admiterii de către Curtea de Apel Bacău a plângerii formulate . 

Deşi instanţa de judecată decide admiterea plângerii formulate de S.C. GES FORCE S.R.L., 
ignorînd această hotărâre, în 23.04.2018 UATM Roman prin Serviciul Achiziţii publice, iniţiază o 

nouă procedură de achiziţie directă din catalogul electronic pentru ”Servicii de pază şi protecţie cu 

personal la obiective ale Municipiului Roman”, finalizată a doua zi, pe 24.04.2018 prin cumpărare 

directă a acestor servicii, de la acelaşi operator economic - S.C. KOMBAT GUARD GRUP 
SECURITY S.R.L. ( ofertant rămas în competiţie de achiziţie simplificată). 

Serviciile achiziţionate direct de această dată sunt aferente perioadei 01.05.2018-30.06.2018, 
pentru un numămăr 5.856 ore cu un tarif orar de 14,04 lei/oră, fără TVA, astfel că, pentru următorul 

trimestru s-au achiziţionat servicii de pază cu un tarif/oră majorat cu 1,16 lei/oră (36,9%) faţă de tariful 

din luna ianuarie 2018 şi cu 4,74 lei/oră(50,96%) mai mare faţă de tariful din luna decembrie 2017 

(preţuri fără TVA). 
Pentru serviciile de pază aferente perioadei 01.05.2018-30.06.2018, S.C. KOMBAT GUARD 

GRUP SECURITY S.R.L. a emis facturi fiscale în valoare totală de 98.508,01 lei, achitate integral de 
către UATM Roman. 

Procedura simplificată a fost anulată în data de 23.05.2018 conform Raportului de procedură 

nr. 10046, prin care comisia a decis anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

pe motivul depăşirii în SEAP a termenului de evaluare a ofertelor. Urmare acestui Raport s-a emis 
Dispoziţia Primarului nr.472/23.05.2018. 

Pentru că achiziţia directă a vizat doar trimestrul II, în data de 28.06.2018 s-a iniţiat o nouă 

procedură de achiziţie directă prin catalogul electronic, finalizată pe 29.06.2018 prin încheierea 

contractului nr. DA20736964 cu S.C. KOMBAT GUARD GRUP SECURITY S.R.L, pentru serviciile 
de pază aferente perioadei 01.07.2018-30.09.2018, pentru un număr de 8.832 ore, tariful fiind de 14,04 

lei/oră, fără TVA. 
Pentru serviciile de pază aferente perioadei contractate: 01.07.2018-30.09.2018, S.C. 

KOMBAT GUARD GRUP SECURITY S.R.L. a emis facturi fiscale în valoare totală de 147.561,53 
lei, achitate integral de către UATM Roman. 
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Urmărind evoluţia acestui serviciu bazat pe achizişia directă trimestrial a serviciilor de pază de 

la acelaşi operator economic, după anularea unei proceduri simplificate constatăm de fapt o divizare a 

achiziţiei serviciilor în anul 2018. 
Pentru serviciile de pază aferente ultimului trimestru al anului 2018, perioada 01.10.2018- 

31.12.2018 nu s-a mai iniţiat nici o procedură de achiziţie publică, prezentându-se auditorului, un 
”Act adiţional nr.l la contractul de prestări servicii nr.01/01.05.2018”. Acest document intitulat, act 
adiţional, se referă la un contract inexistent întrucât entitatea nu a încheiat niciodată acest document. 

Singurele Contracte încheiate cu S.C. KOMBAT GUARD GRUP SECURITY S.R.L. sunt: 
Contractul nr.61/01.05.2017 şi Contractul nr. DA20736964/29.06.2018 . 

în acest ultim contract la punctul 6 se prevede: ”6.1. Durata prezentului contract este de 3 luni, 

începând de la data de 01.07.2018 şi până pe 30.09.2018.”, conform detaliilor de achiziţie directă 

iniţiată din catalogul electronic nr. DA20736964, lără a se face referire la posibilitatea de prelungire a 
acestuia. 

Pentru serviciile de pază aferente perioadei 01.10.2018-31.12.2018, S.C. KOMBAT GUARD 
GRUP SECURITY S.R.L. a emis facturi fiscale în valoare totală de 146.960,05 lei, achitate integral 
de către UATM Roman, iară angajament legal încheiat. 

Valoarea totală a achiziţiei serviciilor de pază în anul 2018 este de 569.050,58 lei cu TVA, 

adică 478.193,76 lei fără TVA, peste pragul prevăzut de lege pentru a putea uza de procedura achiziţie 

directă pentru care pragul maxim este de 135.060 lei fără TVA. 
în concluzie, entitatea a divizat achiziţia serviciilor de pază a obiectivelor din Municipiul 

Roman într-un număr de 3 proceduri de achiziţie publică directă, contrar prevederilor art. 7 alin. (2) 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice conform căruia:”(2/ Autoritatea contractantă atribuie 

contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc 

achiziţii publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la 

alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. 

(2). ” 
Prin divizarea acestei achiziţii s-a pierdut din vedere faptul că, nu s-a efectuat nici o procedură 

de achiziţie a serviciilor de pază, neexistând nici un angajament legal încheiat pentru luna aprilie 2018, 
iar entitatea a achitat suma de 44.005,25 lei către S.C. KOMBAT GUARD GRUP SECURITY S.R.L 

pentru serviciile de pază aferente lunii aprilie 2018. 
în evidenţele financiar-contabile ale UATM Roman s-a înregistrat şi plătit factura nr. 

456/02.05.2018 , în valoare totală de 44.005,25 lei, achitată integral cu OPT nr.1452/05.06.2018. 
Pe cale de consecinţă, se constată că serviciile de pază din perioada 01.04.2018-30.04.2018 nu 

sunt acoperite de angajamente legale, pentru această perioadă nu s-a iniţiat nici o procedură de 

achiziţie prin intermediul platformei SEAP şi nu s-a încheiat nici un contract de achiziţie publică. 
De asemenea prin faptul că, entitatea nu a uzat de prevederile art. 6 din Contractul nr. 61/2017 

în sensul că, nu a încheiat un act adiţional astfel încât preţul/oră să nu fie majorat până la încheierea 

procedurii de achiziţie simplificată, a determinat plata unui preţ majorat în primul trimestru al anului 
2018, prin care s-a creat o pagubă bugetului local în sumă de 36.396,87 lei. 

Cauza care a generat aceste erori constă în necunoaşterea sau neaplicarea prevederilor legale 

privind achiziţiile publice. 
Valoarea erorii constatate este în sumă totală de 80.402,12 lei, compusă din suma de 

44.005,25 lei reprezentând servicii de pază plătite fără angajament legal încheiat în urma unei 

proceduri de achiziţie publică la care se adaugă suma de 36.396,87 lei, reprezentând diferenţă de 

tarif/ora aferentă plăţilor efectuate în primul trimestru al anului 2018. 

m
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7.5.5. Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin nerespectarca în totalitate a 
prevederilor legale 

Nu s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor, 

conform Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul 2861/09.10.2009 
Prin Dispoziţia nr 1060 din 15.10.2018 s-a stabilit componenţa comisiei centrale de 

inventariere, comisiile de inventariere anuale a patrimoniului şi a comisiei pentru “efectuarea 
operaţiunilor de casare si declasare a obiectelor de inventor si de scoatere din funcţiune a mijloacelor 

fixe “ în vederea inventarierii patrimoniului. 
In urma verificării modului de realizare a operaţiunii de inventariere s-au constatat 

următoarele abateri: 
- Dispoziţia nr. 1060/2018 privind inventarierea anuala a patrimonului U.A.T.M. Roman, nu 

respecta dispoziţiile punctului 6 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul 

2861/09.10.2009, întrucât ordonatorul de credite nu a stabilit: 
- modul de efectuare a inventarierii, 
- metoda de inventariere utilizată, 
- gestiunile supuse inventarierii. 
Din verificarea listelor de inventar prezentate, s-a constatat ca nu au fost inventariate pe liste 

separate bunurile din domeniu public al unitatii administrativ teritoriale, acestea figurând la un loc cu 
bunurile din domeniul privat. 

Imobilizările necororale nu au fost inventariate prin constatarea existenţei şi apartenenţei 

acestora pe baza titlurilor de proprietate sau ale documente juridice care sa ateste drepturile legale, 
contrar prevederilor punctului 12 din ordinul mai sus menţionat. 

Nu s-au prezentat auditorului Registrele cadastrale în format letric extras din baza de date 
urbane constituită conform Legii cadastrului. 

Nu au fost inventariate toate elementele de activ şi de pasiv, în conformitate cu prevederile 
legale. 

Instituţia, nu a inventariat activele fixe în curs de execuţie, pe fiecare obiect în parte, pe baza 

constatării stadiului la faţa locului, contrar prevederilor punctului 14 din Ordinul 2861/2009.. 
Cu privire la operaţiunea de inventariere a stocurilor s-a constatat că, inventarierea materialele 

de natura obiectelor de inventar a fost efectuata formal, întrucât nu au fost inventariate toate bunurile 
din aceasta categorie, astfel: 

La nivelul UATM Roman exista inregistrate in situaţiile financiare la 31.12.2018, stocuri de 

natura obiectelor de inventar in suma de 14.404.052,53 lei, grupate în materiale de natura obiectelor de 
inventar in magazie în valoare de 2.093.70,73 lei si materiale de natura obiectelor de inventar in 
folosinţa în valoare de 12.310.352,16 lei. 

Conform Registrului inventar întocmit la data de 31.10.2018 (data soldului cuprins in 
dispoziţia de inventaiere) in contul 303.01 ”materiale de natura obiectelor de inventar in magazie ” 

este înregistrata suma de 1.247.827 lei iar in contul 303.02 ‟‟materiale de natura obiectelor de 

inventar in folosinţa ” este inregistata suma de 1.575.138 lei. 
Se observă astfel că, nu au fost inventariate toate bunurile de natura obiectelor de inventar 

existând diferente mari mari intre soldul din situaţiile financiare si soldul din registrul inventar. 
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Analizând listele de inventar se constata ca materialele de natura obiectelor de inventar in 
folosinţa nu au fost inventariate pe liste de inventariere distincte, specificandu-se persoanele care 
răspund de pastrarea acestora. 

Listele de inventariere a materialelor de natura stocurilor nu sunt întocmite cu respectarea 
prevederilor punctului 33 din OMFP 2861/09.10.2009 : „Pe ultima filă a listei de inventariere, 

gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost 

inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. De asemenea, acesta menţionează 

dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. în acest caz, comisia de inventariere 

este obligată să analizeze obiecţiile, iar concluziile la care a ajuns se vor menţiona la sfârşitul listelor 

de inventariere. 
Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către preşedintele şi membrii comisiei de 

inventariere, de către gestionar, precum şi de către specialişti solicitaţi de către preşedintele comisiei 

de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate”. 
Remarcăm faptul că, listele de inventar nu sunt semnate de Serviciul contabilitate ceea ce 

demonstrează faptul că nu s-a efectuat valorificarea inventarierii 
Nu au fost inventariate următoarele elemente patrimoniale: 

conturile de capitaluri proprii conturile de creanţe si 

datorii conturile de disponibilităţi conturi privind 

decontările in curs de clarificare conturi de 

provizioane 
In conformitate cu dispoziţiile art.28, 29, 33 şi 34 ale Normei privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobata prin OMFP 
2861/2009 , disponibilităţile aflate în conturi la bănci sau la unităţile Trezoreriei Statului trebuie 

inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din 
contabilitatea entităţii. 

Extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancară, puse la dispoziţie de 
instituţiile de credit şi unităţile Trezoreriei Statului, vor purta ştampila oficială a acestora. 

Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor 

soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în 

totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce 
scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la 

prezentele norme şi se sancţionează potrivit legii. 
Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanţă materială, a datoriilor 

şi capitalurilor proprii se întocmesc situaţii analitice distincte. Totalul situaţiilor analitice astfel 

întocmite se verifică cu soldurile conturilor sintetice corespunzătoare, care se preiau în 

"Registrul-inventar" (cod 14-1-2). 
Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu ocazia 

inventarierii, se verifică realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terţi se fac 

cereri de confirmare, care se vor ataşa la listele respective după primirea confirmării. 
In conformitate cu dispoziţiile art. 42 al Normei privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobata prin OMFP 2861/2009, 
rezultatele inventarierii se inscriu de către comisia de inventariere intr-un proces-verbal. 

Procesul-verbal din 20.12.2018 încheiat cu prilejul finalizării acţiunii de inventariere nu 

conţine elementele prevăzute de lege, dându-i acestuia un caracter formal:
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‟‟gestiunea inventariata, data începerii si terminării operaţiunii de inventariere, rezultatele 
inventarieriiconcluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor 
constatate si persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legătură cu acestea, volumul 

stocurilor depreciate, fara mişcare, cu mişcare lenta, propuneri de scoatere din funcţiune a 

imobilizărilor corporale, respectiv din evidenta a imobilizărilor necorporale, propuneri de scoatere 

din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri, 
constatări privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune, 

precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. ” 
Cauzele şi împrejurările care au condus la încălcarea legii au fost neimplicarea comisiei de 

inventariere în această acţiune dar mai ales lipsa unui control intern managerial asupra modului de 

inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 
Valoarea abaterii nu a fost cuantificată. 
Consecinţele economico-iinanciare, ale abaterii de la legalitate şi regularitate, 

constau în faptul că, Situaţiile financiare anuale întocmite nu oferă o imagine fidelă a poziţiei 

financiare şi a performanţei entităţii pentru exerciţiu financiar al anului 2018. 

7.5.6. Neîntocmirea programului anual al achiziţiilor publice în structura le«al 
aprobată 

UATM Roman are prevăzut în Organigramă şi Statul de funcţii Serviciul achiziţii publice, 

care cuprinde un număr de 5 angajaţi şi un Şef serviciu, specializaţi pe domeniul achiziţiilor publice. 
în urma verificării eşantionului selectat reprezentând achiziţiile publice efectuate de entitate 

s-a constatat că, nu s-au respectat în anul 2018 prevederile art. 12 din H.G. nr. 395/2016, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, care arată că, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora programul 

anual al achiziţiilor publice în vederea monitorizării procesului de achiziţii publice, privind 

planificarea resurselor necesare şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia 

locala de dezvoltare. 
S-a constatat că, nu s-a aprobat printr-o hotărâre a autorităţii deliberative programul anual de 

achiziţii publice pe anul 2018, astfel că nu s-a respectat cerinţa prevăzută Ordinul 281/2016 privind 

stabilirea formularelor standard ale Programului annual al achiziţiilor publice şi sectoriale, cu privire la 
forma şi structura programului anual de achiziţii publice, în sensul că nu s-a întocmit documentul 
prevăzut de lege care să ofere informaţii cu privire la sursa de finanţare, procedura stabilita pentru 

derularea procesului de achiziţie şi modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv Online 

sau offline. 
Entitatea a prezentat la control un document format A3 completat în programul excel, 

neaprobat, document în care nu sunt incluse toate achiziţiile aprobate prin anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 31 
din 16.02.2018 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare în 

anul 2018. 
Documentul întocmit privind achiziţiile publice nu a fost actualizat pe parcursul anului, după 

fiecare rectificarea bugetară aprobată, prin includerea în acest Program a datelor noi privind efectuarea 

de noi achiziţii. 
Aşadar se concluzionează că, etapa de planificare /pregătire a Programului anual al achiziţiilor 

publice s-a derulat în mod defectuos în cadrul instituţiei auditate. 
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Cauza care a generat aceasta abatere este necunoaşterea prevederilor legale privind achiziţiile 

publice şi a unui management defectuos privind această activitate. 
Ordonatorul de credite nu s-a achitat de responsabilitatea prevăzută de art. 23 (2) lit f din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completrările ulterioare cu privire la 

organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii 

publice. 
Valoarea abaterii constatate nu a fost cuantificată. 
Consecinţele economico-financiare ale abaterilor de la legalitate şi regularitate, constau 

în nerespectarea strategiei anuale de achiziţie publică impusă de lege, neidentificarea şi neplanificarea 

resurselor necesare derulării proceselor si neverificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din 
strategia locala de dezvoltare. 

7.6. Constatări urmare verificărilor efectuate în baza pct. 260 din Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor 
rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Preşedintelui Curţii de Conturi nr. 155/2014 (M. 

Of. nr. 547/2014) la ordonatorii terţiari de credite 
7.6.1. Prezentarea sintetică a constatărilor rezultate în urma acţiunii de verificare 

efectuată la ordonatorul terţiar, Colegiului Tehnic ’’Petru Poní” conform Notei de constatare 
nr 1557/ 28.02.2019 

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

datorate bugetului local 
în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile din proprietatea 

publică, veniturile din închirierea sau concesionarea bunurilor proprietatea publică se fac, după caz, 

venit la bugetul de stat sau local. 
Din documentele puse la dispoziţia auditorului public extern (balanţe de verificare, situaţii 

financiare) reiese că entitatea a procedat în anul 2018 la încasarea în contul de venituri proprii al 

entităţii şcolare, a unor sume de la diverse entităţi publice şi private, reprezentând venituri rezultate 

din închirierea spaţiilor proprietate publică aflate în administrarea Colegiului Tehnic ’’Petru Poni”, 

în valoare de 46.574 lei, fără a vira toată cota - parte din contravaloarea acestora în contul bugetului 
local al Municipiului Roman. 

în conformitate cu HCL nr. 124/30.09.2014 privind stabilirea cotei părţi din chiria ce va fi 

încasată de către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul 

închirierii acestor bunuri, Consiliul Local al Municipiului Roman a stabilit şi aprobat ca un procent de 
50% din veniturile încasate din chirii de către ordonatorii terţiari să fie virat la bugetul local. 

Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 23.287 lei şi reprezintă venituri din chirii 

ce trebuiau virate la bugetul local. 
Consecinţa economico-financiară a acestei abateri de la legalitate şi regularitate constă în 

neîncasarea la bugetul local a sursei de venit din cota parte ce trebuia virată de ordonatorul terţiar la 

bugetul local. 

7.6.2. Prezentarea sintetică a constatărilor rezultate în urma acţiunii de verificare 

efectuată la ordonatorul terţiar. Şcoala Gimnazială ” Mihai Emitiesen" conform Notei de 
constatare nr 451/ 28.02.2019 

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

datorate bugetului local 
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în conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile din proprietatea 
publică, veniturile din închirierea sau concesionarea bunurilor proprietatea publică se fac, după caz, 

venit la bugetul de stat sau local. 
Din documentele puse la dispoziţia auditorului public extern (balanţe de verificare, situaţii 

financiare) reiese că entitatea a procedat în anul 2018 la încasarea în contul de venituri proprii al 
entităţii şcolare, a unor sume de la diverse entităţi publice şi private, reprezentând venituri rezultate din 

închirierea spaţiilor proprietate publică aflate în administrarea Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu”, 

în valoare de 8.603 lei, fără a vira toată cota - parte din contravaloarea acestora în contul bugetului 
local al Municipiului Roman. 

în conformitate cu HCL nr. 124/30.09.2014 privind stabilirea cotei părţi din chiria ce va fi 

încasată de către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul 

închirierii acestor bunuri, Consiliul Local al Municipiului Roman a stabilit şi aprobat ca un procent de 

50% din veniturile încasate din chirii de către ordonatorii terţiari să fie virat la bugetul local. 
Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 4.301,5 lei şi reprezintă venituri din chirii 

ce trebuiau virate la bugetul local. 
Consecinţa economico-flnanciară a acestei abateri de la legalitate şi regularitate constă în 

neîncasarea la bugetul local a sursei de venit din cota parte ce trebuia virată de ordonatorul terţiar la 

bugetul local. 

8. Punctul de vedere al conducerii entităţii auditate cu privire la constatările auditului 

financiar 
în conformitate cu prevederile pct. 158A

1 din Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din 

aceste activităţi aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 155/29 mai 2014, conform 

prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, publicat în MO nr. 832 din 13 

decembrie 2010, auditorii publici externi Ciobanu Carmen Cornelia şi Leuştean Oana Maria, s-au 
întâlnit cu reprezentanţii U.A.T.M Roman: domnul Micu Lucian Ovidiu - primar şi doamna Rusu 

Camelia, Director direcţia juridică şi administraţia publică în vederea concilierii constatărilor înscrise 

în proiectul procesului-verbal de constatare. 
Reprezentanţii Camerei de Conturi Neamţ, au adus la cunoştinţă reprezentanţilor entităţii 

auditate, abaterile de la legalitate şi regularitate, care au determinat sau nu producerea de prejudicii, 

constatate cu ocazia auditului efectuat asupra conturilor de execuţie bugetară încheiate de U.A.T.M 

Roman pe anul 2018, prin prezentarea Proiectului Procesului-verbal de constatare din data de 
11.03.2019. 

Faţă de cele prezentate mai sus, conducerea entităţii verificate, în urma procesului de 

conciliere, a prezentat puncte de vedere diferite la un număr de 4 constatări conform Notei de 

conciliere 5009/11.03.2009. 

9. Măsurile luate operativ de conducerea entităţii în timnul misiunii de audit financiar 

pentru înlăturarea deficientelor constatate: 
Entitatea auditată a luat măsuri în timpul controlului în vederea înlăturării unor deficienţe 

astfel: 
1) la constatarea de la punctul 7.4.1, în timpul controlului Direcţia de Impozite şi Taxe a 

stabilit şi înregistrat impozitul pe clădiri datorat de contribuabil, a calculate la zi accesoriile 
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datorate, a emis Decizia de impunere nr. 59376/ 06.02.2019 şi a emis Procesul verbal de constatare a 

contravenţiei nr. 5 din data de 15.01.2019 . 
2) la constatarea de la punctul 7.4.2, în timpul controlului entitatea a luat măsuri privind 

încasarea majorărilor de întârziere constatate lapuncrul a.2, suma încasată fiind de 1.319 lei. 

10. Constatări rezultate în urma controlului efectuat ne perioadele anterioare 

exerciţiului financiar auditat. 
Urmare verificărilor efectuate s-au constatat venituri suplimentare şi prejudii din perioadele 

anterioare anului 2017 la punctele 7.4.2. unde s-au constatat venituri suplimentare în sumă de 5.147 lei 
11. Concluziile generale rezultate în urma misiunii de audit financiar şi recomandările 

auditorilor publici externi cu privire la măsurile ce urmează a fi luate neutru înlăturarea 

deficientelor constatate în timpul misiunii de audit financiar: 
Urmare a auditului financiar efectuat la U.A.T.M Roman pentru anul 2018, au fost constatate o 

serie de abateri privind modul de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului, precum 

şi cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, care nu în toate cazurile respectă principiile 

legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, fapt pentru care se formulează pentru 

fiecare abatere consemnată, următoarele recomandări. 
Recomandări: 
Dispunerea măsurilor ce se impun în vederea realizării prevederilor art. 14(6) Legea nr. 

273/2006, privind obligaţia de a prevedea, distinct, credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante 

la finele anului anterior celui pentru care se întocmeşte bugetul (pct.7.1.1); 
Dispunerea măsurilor privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publuce locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
A 

întocmirea şi prezentarea spre aprobare a programelor de investiţii anuale, ca anexe la buget, 

numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind 
necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate 

potrivit dispoziţiilor legale (pct.7.1.2); 
Dispunerea măsurilor ce se impun privind organizarea contabilităţii conform principiilor şi 

politicilor contabile (pct.7.2.1); 
Dispunerea măsurilor ce se impun privind înregistrarea corectă în contabilitate a obiectelor de 

inventor şi mijloacelor fixe achiziţionate dar neînregistrate, constatate la control (pct.7.2.2); 
Dispunerea măsurilor de către ordonatorul principal de credite privind extinderea verificărilor 

şi înregistrarea în contabilitate a aspectelor sesizate (pct.7.2.3); 
Dispunerea măsurilor pentru corecta dimensionare a Compartimentului de audit intern; 
Aprobarea planului anual şi multianual de audit numai dacă sunt planificate misiuni de audit 

care să acopere zonele de risc maxim; 
Verificarea rapoartelor de audit încheiate după fiecare misiune şi mai ales recomandările 

făcute şi raportarea modului în care acestea au fost implementate; 
Raportarea la problematica abaterilor/erorilor constatate de Curtea de Conturi, atunci când se 

aprobă planificarea misiunilor de audit. 
Ordonatorul principal de credite va dispune măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în 

activitatea de organizare a controlului financiar preventiv propriu, în activitatea de audit public intern, 
precum şi dispunerea de măsuri în vederea implementării activităţii de control intern în cadrul entităţii, 

conform prevederilor legale (pct.7.3.1); 
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Dispunerea măsurilor privind organizarea controlului intern managerial astfel încât să fie atins 

scopul acestuia cu privire la utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public cu 
eficienţă, eficacitate şi economicitate (pct.7.3.2); 

Dispunerea măsurilor ce se impun privind extinderea verificării modului de realizare a 

autorizaţiilor de construire eliberate, dacă există procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor 

pentru construcţiile terminate înainte de termen şi dacă acestea au fost transmise către Direcţia de 

impozite şi taxe locale în vederea impunerii. 
Dispunerea măsurilor ce se impun privind urmărirea la încasare a veniturilor suplimentare 

stabilite la control (pct.7.4.1); 
Dispunerea măsurilor ce se impun privind extinderea verificării modului de eliberare/vizare 

anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea unor activităţi, a modului de stabilire şi încasare a taxei 

datorate bugetului local. 
Dispunerea măsurilor ce se impun privind urmărirea la încasare a veniturilor suplimentare 

stabilite la control (pct.7.4.2); 
Dispunerea măsurilor ce se impun privind extinderea verificării modului de stabilire şi 

încasare a taxei privind eliberarea autorizaţiei de construire. 
Dispunerea măsurilor ce se impun privind urmărirea la încasare a veniturilor suplimentare 

stabilite la control (pct.7.4.3); 
Dispunerea măsurilor ce se impun privind respectarea prevederilor impuse de lege cu privire la 

organizarea şi administrarea serviciului de utilitate publică ” Complex Sportiv şi de Agrement ” 

Moldova” (pct.7.5.1); 
Stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului creat bugetului local, prin angajarea şi 

efectuarea unor cheltuieli nelegale, ca urmare a majorării cheltuielilor de personal prin acordarea unui 
spor de confidenţialitate, neprevăzut de lege (pct.7.5.2); 

Stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului creat bugetului local, prin angajarea şi 

efectuarea unor cheltuieli nelegale, reprezentând plata unor salarii majorate fără ca activitatea să fie 

efectuată, pentru membrii echipei de proiect. 
Recuperarea sumelor constatate la control (pct.7.5.3); 
Stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului creat bugetului local, prin angajarea şi 

efectuarea unor cheltuieli nelegale constatate la control reprezentând cheltuieli cu paza unor obiective 
din municipiul Roman, (pct.7.5.4); 

Dispunerea măsurilor legale pentru înlăturarea neregulilor privind inventarierea tuturor 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor, (pct. 7.5.5.) 
Dispunerea măsurilor ce se impun pentru monitorizarea permanentă a activităţii de achiziţii 

publice şi respectarea reglementărilor legale în domeniu, privind întocmirea Programului anual al 

achiziţiilor publice (pct. 7.5.6). 
Dispunerea de măsuri în vederea virării către ordonatorul principal de credite a cotei de 50% 

din veniturile din chirii încasate în anul 2018 de Colegiul Tehnic Petru Poni (pct. 7.6.1) 
Dispunerea de măsuri în vederea virării către ordonatorul principal de credite a cotei de 50% 

din veniturile din chirii încasate în anul 2018 de Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu (pct. 7.6.2); 
Dispunerea măsurilor ce se impun în vederea reîntregirii patrimoniului instituţiei cu valoarea 

proiectului reprezentând scenariu incendiu şi înregistrarea acestuia în evidenţa sintetică şi analitică a 

instituţiei (pct. 7.6.3); 
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Nr 
crt 

Descrierea abateri de 

ia legalitate şi 

regularitate 

Valoarea 

estimativă a 

abaterii 

INFLUENŢE CONT DE 

EXECUŢIE 
Influenţe ale abaterilor în alte formulare ce 

alcătuiesc situaţiile financiare 
Abateri 

fără 
influenţă 

directă 
asupra 

situaţiilor 

V
en

it
ur

i 

C
he

lt
ui

el
i 

In
fl

u
e
n

ţe
 

re
zu

lt
at

 
pa

tr
im

on
ia

l 

suma Indicatori din situaţiile 

financiare 
financiare 

0. 1. 2. 
Col: (3+4+6+S 

3. 4. 5. 
Col: (3-4 

6. 7. 8. 

a) a) Abateri care au 

influentă directă 

2.221,76 72,16 419,24 -347,08 1.730,36 

 

X 
asupra contului de 
execuţie al 
exerciţiului 
financiar supus 
auditării 

1. Nu au fost 
detaliate 
propunerile de 
cheltuieli - 
conform 
clasificatiei 
bugetare 

1.521,27 X X X 1.521,27 Bilanţ contabil. Contul de 
X rezultat patrimonial 

2. 

Neînregistrarea în 

evidenţa contabilă şi 

tehnico-operativă a 

unor bunuri care 

constituie obiecte de 

inventar şi active 

imobilizate 

206,68 X X X 206,68 
Contul de rezultat patrimonial. 

Bilam contabil. Situaţia 

fluxurilor de trezorerie 
X 

3. 

înregistrarea în 

evidenţa contabilă şi 

tehnico-operativă a 

unor bunuri la valoare 

de intrare subevaluata 

care constituie 

imobilizări necorporale 

2,41 X X X 2,41 Bilanţul contabil. Contul de 

rezultat patrimonial 
X 

4. 

Nu a fost stabilit, 

înregistrat, urmărit si 

incasat impozitul pe 

clădirile deţinute de 

persoanele fizice si 

juridice 

18,29 18,29 X 18,29 X 

Contul de rezultat patrimonial: 

diminuarea veniturilor 

Operaţionale, diminuarea 

rezultatului patrimonial. Bilanţ 

contabil: diminuarea rez 

patrimonial. Situaţia fluxurilor 

de trezorerie 

X 

5. 

Nu s-a stabilit corect si 

nu a fost încasata taxa 

pentru 

eliberarea/vizarea 

anuala a autorizaţiei 

privind desfăşurare; 

activitatii de 

3,00 3,00 X 3,00 X 

Contul de rezultat patrimonial: 

diminuarea veniturilor 

Operaţionale, diminuarea 

rezultatului patrimonial. Bilanţ 

contabil: diminuarea rez 

patrimonial. Situaţia 

X 

 

 



 

 

 

 alimentaţie publica      fluxurilor de trezoreri  

6. 

Nu s-a efectuat o 

verificare 
sistematica de către 

personalul de 

specialitate din cadrul 

primăriilor a gradului 

de realizar a lucrărilor 

pe perioada de 

valabilitate a 

autorizaţiei de 

construire, in scopu 

identificării datei di la 

care clădirile sun 

supuse impozitării sau 

prelungirea acesteia si 

stabilirea taxei 

23,29 23,29 X 23,29 X 

Contul de rezultat patrimonial: 

diminuarea veniturilor 

Oneraiionale. diminuarea 

rezultatului patrimonial. Bilani 

contabil: diminuarea rez 

patrimonial, Situaiia fluxurilor 

de trezoreri 

X 

7. 

Efectuarea de cheltuieli 

de personal neprevăzute 

de legislaţia în vigoare 303,31 X 303,31 -303,31 X 

Operaţionale, diminuarea 

X rezultatului patrimonial. Bilanţ 

contabil: diminuarea rez 

patrimonial. 

8. 

Stabilirea eronata a 

drepturilor salariale 

inclusiv a 
sporurilor, premiilo si a 

altor drepturi acordate 

funcţionarilor publici, 

personalulu contractual, 

persoanelor cu funcţii 

de conduceri: si 

personalului care ocupa 

funcţii de demnitate 

publica 

35,53 X 35,53 -35,53 X Bilani contabil. Contul de 
X rezultat patrimonial 

9. 

Angajarea, lichidarea, 

ordonantarea si plata 

cheltuielilor bugetare 

cu nerespectarea 

prevederilor legale 

reprezentînd pază 

80,40 X 80,40 -80,40 X Bilani contabil. Contul de 
X rezultat patrimonial 

10. 

Alte abateri referitoare 

la modul de stabilire, 

evidenţiere şi urmărire 

a veniturilor datorate 

bugetului local 

constatate la Colegiul 

tehnic Petru Poni 

23,28 23,28 X 23,28 X Bilani contabil. Contul de 
X rezultat patrimonial 

11. 

Alte abateri referitoare 

la modul de stabilire, 

evidenţiere şi urmărire 

a 
4,30 4,30 X 4,30 X 

Bilani contabil. Contul de 
X rezultat patrimonial 
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 veniturilor datorate 

bugetului local 

constatate la Şcoala 

Gimnazială Mihai 

Eminescu 

       

b) Abateri constatate în 

urma verificărilor 

efectuate pentru 

perioadele anterioare 

exerciţiului bugetar 

supus auditului 

financiar, cu influentă 

asunra bilanţului 

contabil al 

exerciţiului financiar 

sunus verificării. 

(Rd:bl+b2 +....b5) 

5,14 5,14 X 5,14 X 

 

X 

1 Nu s-a stabilit corect si 

nu a fost încasata taxa 

pentru 

eliberarea/vizarea 

anuala a autorizaţiei 

privind desfasurarea 

activitatii de alimentaţie 

publica 

5,14 5,14 X 5,14 X 

  

c) Abateri fără influenţă 

directă asupra 

situaţiilor financiare. 425,74 X X X X 

 

425,74 

1. 
Nu au fost prevăzute 

distinct creditele 
bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante la finele anului 
anterior celui pentru 
care se întocmeşte 

bugetul 

406,72 X X X X 

 

406,72 

2. Neconducerea evidentei 

contabile conform 

principiiloi 

contabilităţii pe baza de 

angajamente si 

prevalentei 

economicului asupra 

juridicului 

19,02 X X X X 

 

19,02 

3. Organizarea 

necorespunzătoare i 

activităţii de audit 

public intern prin 

subdimensionare faţă de 
complexitatea şi 

volumul activităţile 

auditate 

X X X X X 

 

X 
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Auditorii publici externi concluzionează că modul de administrare a patrimoniului public şi 

privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli nu 

respectă în totalitate principiile legalităţii şi regularităţii, concluzie formulată în urma constatării 

faptului că valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate, se situează peste 

pragul de semnificaţie. 
în opinia auditorilor publici externi, datorită efectelor denaturărilor semnalate şi prezentate în 

paragraful de mai sus, situaţiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanţa financiară a 

UATM Roman la 31 decembrie 2018 şi celelalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în 

perioada auditată. 
Aşadar, având in vedere constatările prezentate in prezentul raport de audit financiar, auditorul 

public extern exprimă o opinie contrară. 

 

4. Nu au fost 

elaborate/actualizate şi 

aprobate programele de 

dezvoltare a sistemelor 

de contro 

intem/managerial care 

trebuie să cuprindă 

obiectivele acţiunile, 

responsabilităţile, 

termenele precum şi 

alte componente ale 

măsurilor respective 

X X X X X 

 

X 

5. Alte abateri privind 

respectarea de către 

entitatea auditata a 

principiilor celor 3 E in 

administrarea 

patrimoniului publii al 

UAT reprezentat de 

Complexul sportiv şi de 

agrement Moldova 

X X X X X 

 

X 

6. Efectuarea inventarierii 

anuale a patrimoniului 

prin nerespectarea în 

totalitate a prevederilor 

legale 

X X X X X 

 

X 

7 Neîntocmirea 

programului anual al 

achiziţiilor publice în 

structura legal aprobată 
X X X X X 

 

X 

 TOTAL 
ABATERI 

(a+b+c); 
2.652,64 77,30 419,24 -341,94 1.730,36 

 

425,74 

 Pragul de semnificaţie 

stabilii în etapa de 

planificare a auditului. 1.623,67 
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Prezentul raport de audit financiar, care conţine împreună cu anexele sale un număr de 782 file, 

a fost întocmit în două exemplare şi a fost înregistrat sub nr. 5209/13.03.2019 la entitatea auditată, şi la 

nr. 109 în Registrul unic de control. 
Un exemplar al raportului de audit financiar (împreună cu anexele sale) s-a lăsat entităţii 

auditate iar un exemplar se va restitui auditorilor publici externi în termen de 5 zile calendaristice de la 
data înregistrării la entitatea auditată sau de la data confirmării de primire a acestora. 

împotriva prezentului raport de audit financiar conducătorul entităţii poate formula obiecţiuni în 

termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului 

la entitatea verificată sau de la data confirmării de primire a 

acestuia. 

Auditori publici externi, 
Ciobanu Carmen Cornelia 

Leuştean O ana Maria 
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Nr.975 din 07 mai 2019 
C ă t r e ,  

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Roman 

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea 94/1992, republicată şi a pct. 184 din 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, 
precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, publicat în M.O. 

nr.547/24.07.2014, vă transmitem, alăturat, pentru a asigura punerea în execuţie, Decizia nr.l4 
din 06.05.2019 privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de audit 

financiar nr.5209 din 13.03.2019, încheiat în urma acţiunii de audit financiar al contului de 
execuţie bugetară pe anul 2018 la nivelul Unităţii 

Administrativ Teritoriale Municipiul Roman. 

Director. 

Iuliana Trifan



 

romania2019.
eu 
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Piatra Neamţ, Str. Petru Movilă nr.l 15, cod 610094 

Telefon: +(40) 233.219.599; Fax: +(40) 233.216.549 

DECIZIA 
Nr. 14 /06 mai 2019 

Având în vedere prevederile Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 

Conturi, republicată, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice 

Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin 

Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014, 
examinând deficienţele consemnate în Raportul de audit financiar nr. 5209/13.03.2019, încheiat în 

urma acţiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară la 
31.12.2018, efectuată la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Roman, precum şi 

Obiecţiunile formulate de entitate şi înregistrate la Camera de Conturi Neamţ sub nr. 692 din 
28.03.2019, 

SE C O N S T A T Ă :  

1. Nu sunt prevăzute distinct creditele bugetare destinate stingerii plaţilor restante la 

finele anului anterior celui pentru care se întocmeşte bugetul. 
In urma examinării soldului contului 401 ”Furnizori” înscris în Balanţa de verificare încheiată 

la 31.12.2017 şi compararea acestuia cu totalul sumelor achitate în anul 2018 pentru cheltuieli 

efectuate în anul 2017 (facturi emise de către furnizori în anul 2017 către entitate dar neînregistrate 
până la 31.12.2017), s-a constatat că entitatea, nu a înregistrat facturile (achiziţia efectuată) la data 

când operaţiunea s-a produs, ci la data când s-a efectuat plata. 
Astfel, în anul 2018 s-au efectuat plăţi, reprezentând facturi emise în anul 2017 şi neachitate de 

entitate până la finele anului în sumă de 374.181,91 lei. 
Această abatere s-a constatat şi în anul 2019, când entitatea achită sume reprezentând plăţi 

pentru facturi aferente anului 2018, neachitate până la finele anului şi neînregistrate drept plăţi 

restante, în sumă de 32.535,17 lei. Valoarea totală a abaterii este de 406.717,08. lei. 
Se reţine că au fost încălcate dispoziţiile art. 14 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
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Cu privire la această constatare UATM Roman prin reprezentantul său legal, a formulat 

Obiecţiuni care au fost înregistrate la Camera de Conturi Neamţ sub nr. 692 din data de 
28.03.2019. 

Prin Obiecţiunile formulate se susţine că: “In situaţia anexa nr 1 la Procesul verbal nr 

5209/13.03.2019 la capitolul 51.02.01.03 art 20.01.08 poziţiile 7,12-16 si capitolul 70.02.50 art 
20.01.30 poziţiile 5 si 17 au fost înscrise facturi in valoare totala de 105.031,94 lei care aveau ca 

data de emitere ianuarie 2018, deci nu puteau fii plaţi restante aferente anului 2017 asa cum a fost 

menţionai in actul de control. (...) 
Nu au înscrise termene de plata deci conform legii obligaţia de plata este de cel mult 30 de 

zile, deci suma aferenta acestor facturi in valoare de 32.407,52 lei nu reprezintă plaţi restante. 

Adunând toate aceste sume menţionate mai sus obţinem suma de 237.432,26 lei suma care nu 

reprezenta plaţi restante la data de 31.12.2017 si 31.12.2018. ” 
Prin obiecţiunile formulate nu se face referire la întreaga sumă constatată la audit. Din 

analiza punctuală efectuată de entitate reiese că tranzacţii în valoare de 169.284,82 lei (406.717,08 

lei - 237.432,26 lei) au fost înregistrate în contabilitate la data realizării plăţii şi nu la data primirii 
facturii. 

Serviciile aferente facturilor înscrise in anexa 1 la procesul verbal de constatare reprezintă 

servicii prestate în anul 2017 şi înregistrate in 2018, respectiv efectuate în anul 2018 şi înregistrate in 

2019, servicii cărora li se aplică regulile de evaluare şi recunoaştere a tranzacţiei potrivit 

reglementărilor în vigoare, OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. 
Există o practică la nivelul instituţiei referitoare la neînregistrarea cronologică a 

documentelor în sensul că inregistrarea în contabilitate are loc la data plăţii şi nu la data constatării 

drepturilor şi obligaţiilor. 
în concluzie, în urma documentelor depuse odată cu obiecţiunile, valoarea abaterii s-a 

diminuat şi este de 169.284,82 lei. 

2. Nu au fost detaliate propunerile de cheltuieli - conform clasificatiei bugetare. 
în Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 31 din 16.02.2018 privind aprobarea Listei obiectivelor de 

invesţitii finanţate din bugetul de dezvoltare în anul 2018, la Cap.70 ’’Locuinţe, Servicii si 

Dezvoltare publica'”, s-a înscris generic, la poziţia 20 ” Studii şi proiecte 2018”, cu suma de 618,34 

mii lei. Concluzia acestei previziuni bugetare aprobate, este că studiile şi proiectele care se vor 

realiza în anul 2018 de către UATM Roman, vizează doar acest capitol de cheltuieli. 
Pe parcursul anului, rectificările bugetare care au avut loc, au modificat doar suma alocată 

acestor proiecte (sumă care a crescut la 2.299,29 mii lei de la 618,34 mii lei) nu şi capitolul de 

cheltuieli pentru care s-au realizat aceste cheltuieli. 
S-a constată faptul că, suma de 1.521,57 mii lei din totalul de 2.299,29 mii lei reprezintă 

cheltuieli pentru studii şi proiecte care afectează alte capitole de cheltuieli decât cele înscrise atât în 

bugetul de venituri şi cheltuieli cât şi Lista obiectivelor de investiţii aferente anului 2018. 
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Valoarea abaterii constatate este de 1.521.576,72 lei. 
Se reţine încălcarea dispoziţiilor art. 4, art. 12, art. 25 art. 41, art.44 şi atr. 45 din Legea nr. 

273/2006. 

3. Neconducerea evidentei contabile conform principiilor contabilităţii pe baza de 

angajamente si prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei) 
La nivelul entităţii auditate se conduce contabilitatea de casă, în speţă datoria către furnizori, 

cu nerespectarea prevederilor OMFP nr. 1.917/2005. Astfel, unele facturi au fost evidenţiate în 

contabilitatea entităţii auditate în momentul plăţii, fără a se ţine cont de prevederile legale, care 

stipulează că, instituţiile publice au obligaţia să înregistreze operaţiunile economico- financiare pe 
baza principiilor contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), respectiv atunci când 

tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este 

încasat sau plătit. 
Au fost identificate în Registrul Jurnal în data de 04.10.2018 un număr de 8 (opt) facturi în 

valoare de 19.026,82 lei care au fost înregistrate în evidenţa contabilă odată cu plata către furnizori. 
Se reţine încălcarea dispoziţiilor art. 18 din Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi 

completările ulterioare, pct.2.7.1.1., pct. 3.2., Cap.IV pct. 1.2. din Ordinul nr. 1.917/2005. 

4. Neînregistrarea în evidenţa contabilă şi tehnico-operativă a unor bunuri care 

constituie obiecte de inventar şi active imobilizate. 
UAT Municipiul Roman a achiziţionat instalaţii ornamentale de iarnă în valoare totală de 

208.684,61 lei. Pentru bunurile achiziţionate nu s-au întocmit Note de intrare recepţie şi constatare de 

diferenţe, considerându-se că reprezintă servicii prestate drept pentru care entitatea a întocmit două 

Procese verbale de recepţie în data de 17.10.2017, respectiv 09.11.2017. 
Cheltuiala a fost înregistrată eronat în contabilitatea instituţiei, direct pe costuri, fiind 

considerată o operaţiune de prestări servicii care nu necesita recepţie şi stocare in cadrul unitatii. 

Acest fapt a determinat neîntocmirea documentelor prevăzute de lege: Notă de intrare recepţie pentru 

bunurile achiziţionate, respectiv Bon de consum, în momentul în care obiectul de inventar sau 

mijlocul fix a fost dat în folosinţă. 
Pe cale de consecinţă, entitatea nu a înregistrat în contul 303 ” Materiale de natura obiectelor 

de inventar”, contravaloarea instalaţiilor ornamentale achiziţionate în valoare totală de 173.156,13 lei 

şi în contul 214 ” Mobilier, aparatură birotică, echipamente” contravaloarea unor ornamente a căror 

valoare de achiziţie depăşeşte valoarea de 2.500 lei/bc în sumă de 35.529,48 lei. 
Valoarea totală a abaterii constatate este de 208.684,61 lei, şi reprezintă contravaloarea 

instalaţiilor ornamentale neînregistrate în patrimoniu drept obiect de inventar şi mijloace fixe. 
Se reţine încălcarea dispoziţiilor pct. 1.2. şi pct.2.1.2.3., pct.2.4.1., Anexa nr.2 din Ordinul nr. 

1.917/2005, punctul 2.4 din Ordinul nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017, precum şi 

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări 

financiare lunare în anul 2009, aprobate prin O.M.F.P. nr. 629/2009, art. 3 din Legea 15/1994 privind 
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amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 41 din Legea nr. 273/2006. 

5. înregistrarea în evidenţa contabilă şi tehnico-operativă a unor bunuri la valoare de 

intrare subevaluata care constituie imobilizări necorporale. 
UATM Roman a înregistrat eronat la data intrării in unitate, contravaloarea imobilizării 

necorporale ”licenţa program Win DocDeviz”, prin diminuarea costului de achiziţie, cu reducerile 

comerciale oferite de furnizor, contrar prevederilor punctului 2.8 din Ordinul 1917/2005. 
Prin neînregistrarea discountului, entitatea nu a inregistat de fapt un venit a unităţii 

administrativ teritoriale, rezultat din primirea de facilitaţi comerciale acordate de furnizor, în sumă 

totală de 2.415,70 lei. 
Entitatea a înregistrat eronat, conform registrului jurnal în contul 214 ”Mobilier, aparatură 

birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale „ 

contravaloarea abonamentului de actualizare a bazei de date (valabil 12 luni), deşi aceasta reprezintă 

o cheltuială de întreţinere a bazei de date, care se referă la perioada pentru care s-a efectuat 
operaţiunea de actualizare, în speţă anul bugetar. 

Valoarea abaterii constatate este de 2.415,70 lei şi reprezintă diminuarea valorii de intrarea a 

activelor fixe necorporale şi a contravalorii abonamentului de actualizare baze de date, înregistrate 
eronat in contabilitate. 

Cu privire la această constatare UATM Roman prin reprezentantul său legal, a formulat 

Obiecţiuni care au fost înregistrate la Camera de Conturi Neamţ sub nr. 692 din data de 
28.03.2019. 

Prin Obiecţiunile formulate se susţine că: “Referitor la neînregistrarea discountului in 

valoare de 2.415,70 lei (anexa 12) precizam ca in cuprinsul Ordinului 1917/2005 nu exista precizări 

cu privire la înregistrarea discounturilor primite de la furnizori precum si faptul ca in funcţiunea 

conturilor 401 si 404 nu am găsit un cont de venituri cu ajutorul caruia sa se poata înregistra 

dicounturile acordate de furnizori, drept pt care va rugam ca odata cu decizia pe care o veţi emite 

pentru aducerea la îndeplinire a masurilor dispuse prin procesul verbal nr 5209/13.03.2019 sa ne 
comunicaţi si modalitatea de remediere a abaterii constatate. ” 

Faţă de cele obiectate, menţionăm: 
Aplicând dispoziţiile OMFP nr. 1917/2015 rezulta fără echivoc că activele necoporale 

trebuie evaluate la data intrării în instituţie la costul de achiziţie care nu trebuie diminuat cu reducerile 

comerciale, iar prezentarea în bilanţ se realizează la valoarea de intrare care reprezintă costul de 

achiziţie diminuat cu ajustările permanente, în speţă amortizarea. 
In acest caz, UATM Roman a înregistrat activele respective la o valoare de intrare 

subevaluată, denaturând astfel situaţiile financiare prin aplicarea incorectă, a legislaţiei in domeniu. 

6. Organizarea necorespunzătoare a activităţii de audit public intern prin 

subdimensionare acesteia, faţă de complexitatea şi volumul activităţilor auditate 
a) La nivelul entităţii, activitatea de audit intern este organizată în cadrul unui 

compartiment care cuprinde 2 posturi de auditor public intern, conform HCL 36/28.02.2018. 
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La nivelul anului 2018, activitatea de audit intern a fost axată doar pe verificarea activităţii 

ordonatorilor terţiari de credite (100%), deşi aceştia derulează doar credite bugetare pentru bunuri 

şi servicii în condiţiile în care procedura de achiziţie publică se realizează la nivel centralizat în 

cadrul UATM Roman. 
Se constată că, misiunile de audit (la nivelul planului) nu sunt suficiente şi nu privesc 

problemele de fond ale activităţii entităţii (cheltuielile cu bunuri şi servicii, cheltuielile de capital, 

cheltuielile cu asistenţa socială, cheltuielile de personal, sumele alocate de UAT pentru sprijinul 

financiar nerambursabil pe destinaţiile stabilite, etc.). 
De asemenea Compartimentul de audit este subdimensionat, având în vedere volumul 

creditelor bugetare aprobate şi utilizate. Se constată că, entitatea nu a urmărit şi nu a luat măsuri, 

prin includerea în programul anual de audit intern a unor misiuni care să ţină cont de neregulile 

constatate de Curtea de Conturi în anii anteriori, de frecvenţa acestora, şi mai ales de locurile 
(punctele fierbinţi), în care s-au produs aceste nreguli. 

b) Nesupunerea CFPP a unor proiecte de operaţiuni care fac obiectul controlului 

financiar preventiv. 
Din verificarea anagajamentelor legale (contracte de achiziţie publică) s-a constatat că 

acestea nu au fost vizate de control financiar preventiv propriu, contrar prevederilor legale care 
impun că, ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu terţe persoane fără viza 

de control financiar preventiv propriu, decât in condiţiile autorizate de lege. 
S-a constatat de asemenea faptul că, acordarea vizei CFP se face fără a se consemna pe 

documentul avizat, data la care acesta a primit viza, contrar prevederilor punctului 4.3 din Anexa 
nr. 1 la Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
Se reţine încălcarea dispoziţiilor art.16 din Legea nr.672/2002, privind auditul public intern, 

cu modificările şi completările ulterioare, punctul 4.3 din Anexa nr. 1 la Ordinul 923/2014. 

7. Nu au fost elaborate/actualizate şi aprobate programele de dezvoltare a sistemelor 
de control intern/managerial care trebuie să cuprindă obiectivele, acţiunile, 

responsabilităţile, termenele precum şi alte componente ale măsurilor respective. 
în urma verificărilor efectuate cu privire la managementul riscului, s-a constatat că nu sunt 

stabilite obiectivele specifice la nivelul compartimentului Managementul proiectelor. 
Obiectivele nu sunt stabilite astfel încât să fie precise, măsurabile şi verificabile, iar în unele 

cazuri nu pot răspunde la cerinţele prevăzute de Standardul 5, de a fi necesare, realiste şi cu termene 

de realizare. 
Nu au fost stabilite activităţile individuale, pe fiecare salariat membru al echipei de proiect, 

care să conducă la monitorizarea obiectivelor specifice, realizate de fiecare membrua al echipei astfel 
încât, salarizarea acestora să fie realizată conform actităţii prestate. 

Nu au fost adoptate măsuri de coordonare a deciziilor şi activităţilor compartimentului de 
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achiziţiilor publice cu cele ale altor compartimente, în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei 

acestora. 
Pentru activităţile de achiziţie publică, inclusiv pentru încredinţarea directă, nu au fost 

utilizate proceduri formalizate, respectiv proceduri de sistem şi proceduri operaţionale. 
Procedurile de sistem şi procedurile operaţionale nu sunt comunicate salariaţilor implicaţi în 

activităţile de achiziţie publică, ceea ce face ca acolo unde acestea există să nu fie aplicate. 
Se reţine că au fost încălcate dispoziţiile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi 

Ordinului nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 

în vigoare începând cu data de 07.05.2018. 

8. Nu a fost stabilit, înregistrat, urmărit si încasat impozitul pe clădirile deţinute de 

persoanele fizice si juridice. 
Cu privire la modul de stabilire, urmărire şi încasare a veniturilor reprezentând impozit pe 

clădiri persoane fizice, s-a constat că, în cazul unui contribuabil care a construit în perioada 
2014-2018 un hotel cu restaurant, nu s-a urmărit, stabilit şi încasat impozitul pe clădiri datorat de 

contribuabil de la data terminării construcţiei. 
în urma solicitării, D.I.T. a emis Decizia de impunere 59376/ 06.02.2019 document prin care 

s-a stabilit un impozit PF pentru anul 2018 în suma de 16.936 lei. Pentru neplata la termen a 
impozitului s-au calculat majorări de întârziere la plată conform prevederilor art. 183 din Legea nr. 

227/20016 privind Codul de procedură fiscală în sumă de 1.354 lei. 
Pentru nedeclararea construcţiei în vederea impunerii, în timpul controlului entitatea auditată 

a sancţionat contribuabilul prin Procesul verbal de constatare a contravenţiei nr. 5 din data de 

15.01.2019, în baza prevederilor art. 493 alin (2) lit. a) şi alin (3) din Legea nr. 227/2015 privind 

codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, cu o amendă contravenţională 

de 696 lei. 
Se reţine încălcarea dispoziţiile art.458, art.461 din Legea nr. 227/2015 Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 1 punctul l.b. alin. (1) din HCL nr. 

234/31.10.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. 
9. Nu s-a stabilit corect si nu a fost încasata taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 

autorizaţiei privind desfasurarea activitatii de alimentaţie publica. 
a) Nu s-a stabilit, urmărit şi încasat corect taxa datorată pentru desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică pentru suprafaţa de 1414,60 mp pentru anii 2017 şi 2018, în sumă de 6.000 lei 

(3.000 lei anual pentru suprafaţă mai mare de 500 mp conform prevedereilor Anexa nr.l punctul 5 din 

HCL 229/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017). 
b) în urma verificării unui număr de 169 dosare în baza cărora s-a eliberat autorizaţia de 

funcţionare, pentru spaţii comerciale care funcţionează pe raza municipiului Roman, s-a constatat că 

într-un număr de 18 cazuri persoanele cu atribuţii în domeniu din cadrul Serviciului de autorizări 

comercial şi transport, nu s-au asigurat că, persoana autorizată a achitat taxa datorată pentru 
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funcţionare solicitată, înainte de a elibera autorizaţia. S- au calculat majorările de întârziere datorate 
pentru plata cu întârziere a taxei în sumă de 2.147 lei. 

Valoarea creanţelor bugetare constatate drept nestabilite, neurmărite şi neîncasate este de 

8.147 lei. 
Se reţine încălcarea dispoziţiile art. 475 alin (3) şi (5) din Legea nr. 227/2015, Anexa nr. 1 

punctul 5 din HCL nr. 229/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, 

Anexa nr. 1 punctul 4 din HCL nr. 234/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2018. 
în timpul controlului entitatea a luat măsuri privind încasarea majorărilor de întârziere 

constatate la puncrul b), suma încasată fiind de 1.319 lei. 

10. Nu s-a efectuat o verificare sistematica de către personalul de specialitate din 

cadrul primăriilor a gradului dc realizare a lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizaţiei 

de construire, in scopul identificării datei de la care clădirile sunt supuse impozitării sau 

prelungirea acesteia si stabilirea taxei. 
In urma verificărilor efectuate asupra unui eşantior reprezentând taxa datorată pentru 

eliberarea autorizaţiei de construire s-a constatat că, autorizaţia nr. 230/2014 nu a fost respectată, 

contribuabilul beneficiind eronat de reautorizarea lucrărilor de amenajare parţială clădire existentă şi 

construire hotel cu alimentaţie publică, întrucât, reautorizarea lucrărilor se face în condiţii restrictive 

conform prevederilor Legii 50/1991. 
La emiterea autorizaţiei nr. 230/2014 beneficiarul nu a achitat taxă pentru eliberarea 

autorizaţiei de construcţie, motivat de faptul că este o reautorizare a lucrărilor de construire, deşi 

valoarea nouă declarată a construcţiei este de 1.411.360 lei. 
întrucât reautorizarea nu s-a efectuat în condiţiile prevăzute de lege, contribuabilul datora 

taxa privind eliberarea unei noi autorizaţii de construire la data de 15.12.2014, în cuantum de 1% din 
valoarea construcţiei adică suma de 14.114 lei. Neîncasarea la termenul stabilit de lege a acestei taxe 

atrage după sine plata majorărilor de întârziere la plata, calculate până la data controlului în sumă de 

9.174,10 lei. 
Se reţine că au fost încălcate dispoziţiile art. 3, art.7 alin (8) şi (15) din Legea 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 66, 67 şi 

68 din Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 267, alin.(8) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 124

A
1 din O.G. 92/2003 privind codul de procedură fiscală republicat cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

11. Alte abateri privind respectarea de catre entitatea auditata a principiilor celor 3 E 
in administrarea patrimoniului public al UAT. 

UATM Roman a dat în administrare către Clubul Sportiv Municipal Roman (CSM Roman) 

Complexul de Sport şi Agrement ’’Moldova” prin includerea acestuia în categoria bazelor sportive, 
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cu toate că acest complex este o zonă de agrement destinată publicului larg al municipiului. 
Acest demers a generat lipsirea bugetului local de sumele provenite din exploatarea 

complexului de agrement, întrucât veniturile din activităţile derulate în incinta complexului au fost 

încasate şi reţinute în totalitate de către CSM Roman. în perioada 2016 - 2018, veniturile obţinute din 

activitatea desfăşurată de Complexului de Agrement - Ştrand “Moldova”, numai din activitatea de la 
bazine, foişoare, parcări şi recuperări, a fost de 2.106.118 lei. 

Darea în administrare a Complexului de Agrement - Ştrand “Moldova” către CSM Roman, 

este contrar prevederilor legale în vigoare motivat de următoarele aspecte: 
- utilizarea acestei surse de venit, considerabile pentru bugetul local consolidat, de către 

CSM Roman fără ca bugetul clubului să fie aprobat detaliat pe capitole de venituri şi cheltuieli, de 

către Consiliul Local. 
- obiectul de activitate al Clubului Sportiv Municipal Roman este “performanţa, 

selecţia, pregătirea si participarea la competiţii interne si internaţionale” adică activitatea strict 

sportivă, şi nu administrarea unui serviciu public al municipiului. 
- Complexul Sportiv şi de Agrement “Moldova” nu are legătură cu activitatea sportivă 

de performanţă, deoarece destinaţia complexului este de agrement, acesta fiind compus din: ştrand, 

zonă picnic, parcări, restaurante, terenuri private de sport, zone pentru plimbat animale etc.. 
Se reţine că au fost încălcate dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (3), art. 3, alin.(l), lit. b), art. 4 alin 

(1), art. 5, punctul 2 din O.G. 71/2002, privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 3 lit. a) din Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţii de picnic activităţii de picnic, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
Cu privire la această constatare UATM Roman prin reprezentantul său legal, a formulat 

Obiecţiuni care au fost înregistrate la Camera de Conturi Neamţ sub nr. 692 din data de 
28.03.2019.
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Prin obiecţiunile formulate, reprezentantul entităţii susţine “(...) Cluburile sportive pot 

desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă aceste au caracter accesoriu şi sunt în strânsă 

legătură cu scopul principal al persoanei juridice, cum de altfel se specifica in mod expres şi în 

Ghidul de înfiinţre a structurilor sportive publicat de Ministerul Sportului. 
Complexul sportiv şi de Agrement Moldova se înscrie ca obiectiv in sfera bazelor sportive, 

avand in dotare bazin olimpic de înot, pista de biciclete, pista de role, zona de fitness. în acest 
complex s-au desfăşurat numeroase activităţi de natura sportivă, destinate sportului de masa, 

concursuri sportive de inot, ciclism, inot, skate, toate acestea inscriindu-se in scopul şi obiectul de 

activitate prevăzut de art.6 din ROF. 
Clubul poate desfăşura şi alte activităţi în vederea realizării scopului şi a obiectului de 

activitate, în condiţiile legii, conform clasificării activităţilor din economia naţională, spre 

exemplu:- Alte activităţi sportive (9319 - cod CAEN); - Activităţi ale centrelor de fitness (9313- cod 
CAEN); - Alte activităţi recreative şi distractive (9329 - cod CAEN); - Activităţi de întreţinere 

corporală (9304 - cod CAEN); Activităţi de transport rutier, transport cu mijloace proprii (microbuz, 

autocar) pentru sportivi, pe plan intern şi/sau internaţional în interes propriu (4939-cod CAEN). 
Astfel activităţile desfăşurate in incinta Complexului Moldova se circumscrie noţiunii de 

activităţi recreative şi distractive, care sunt conexe activităţii sportive. Cu privire la finanţarea 

Clubului, precizam faptul ca acesta s-a autofinanţat în ceea ce priveşte administrarea bazelor 

sportive, şi a primit finanţare separate de la bugetul local pentru activitatea sportive şi 

competiţionala. 
Mai mult decât atat, in condiţiile in care Clubul este organizat ca si instituţie publica in 

subordinea Consiliului Local, cu sursa de finanţare bugetul local, distincţia ce se incearca a se face 

intre bugetul Clubului şi bugetul local este una artificială, întrucât bugetul Clubului este parte a 

bugetului local al UAT-ului şi nu in afara acestuia. 
Chiar şi in condiţiile in s-ar pleca de la ipoteza calificării complexului Moldova ca fiind un 

serviciu public, mecanismul legal de administrare a acestuia este legal. 
Raportandu-ne la legislaţia specifica serviciilor publice, modalitatea de gestiune a acestora 

ar fi gestiunea directa prin operator persoana juridica de drept public in subordinea UAT, prin dare 
in administrare, conform dispoziţiilor art.ll din Legea 71/2002:” (2) Gestiunea directă se realizează 

prin intermediul unor operatori fiurnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public 
şi privat, care pot fi: 

a) compartimentele pentru administrarea domeniului public şi privat, organizate în 

cadrul aparatului propriu al consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, al consiliilor judeţene şi/sau al Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz; 

b) unul sau mai multe servicii publice, specializate şi autorizate conform legii, având 

personalitate juridică şi buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale comunale, 

orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliilor judeţene şi/sau a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
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In concluzie, darea in administrare a bazelor sportive, consider ca s-a făcut in mod legal şi 

corect. 
Faţă de cele menţionate prin Obiecţiuni, facem precizarea: 
Ghidul la care se face referire în obiecţiuni nu are relevanţă în această speţă, întrucât aşa cum 

s-a arătat în Procesul verbal de constatare art. 29 şi 30 din Legea nr. 69/2000 educaţiei şi sportului 

trebuie coroborate cu prevederile art. 78 alin (1) din acelaşi act normativ:” (1) Cluburile sportive de 
drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea organelor 

administraţiei de stat sau a instituţiilor de învăţământ superior de stat şi au drept obiect de activitate 
performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale. ”,art. 30 

Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţa gratuita imobilele 

care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile sportive primite 

spre administrare şi folosinţa sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia 

sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului.” Şi:”art.78, alin.(l) în sensul prezentei 
legi baza materială sportivă cuprinde totalitatea terenurilor şi spaţiilor, precum şi amenajările, 

instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie 

fizică şi sport. 
Extinderea privind activităţile economice conform clasificaţiei codurilor CAEN pe care 

clubul le-ar putea efectua, nu poate fi aplicată întrucât CSM Roman nu este un Club sportiv, organizat 

ca societate comercială sportivă pe acţiuni. 
Nu se poate justifica darea în administrare a unui serviciu public, unui club sportiv, prin 

încercarea de a asimila activităţile din centrele de fîtness cu existenţa în cadrul Complexului sportiv şi 

de agrement a unor aparate de fitness în aer liber pentru a fi utilizate de persoanele care vin să se 

relaxeze. Faptul că, în cadrul aceluiaşi complex există bazin olimpic de inot nu poate fi asimilat cu 

activităţile sportive din ramura nataţie, având în vedere că CSM-ul dispune pentru aceată activitate de 

un Bazin de inot acoperit dat în administrarea clubului. Bazinul olimpic din cadrul Complexului 
sportiv şi de agrement ’’Moldova” este unul din cele 4 bazine din cadrul Ştrandului şi este la 

dispoziţia tuturor persoanelor care frecventează vara Ştrandul, nefiind delimitat (împrejmuit), 

întrucât este o parte a complexului. 
De asemenea, conform art.5 din ROF ”Clubul desfăşoară activităţi sportive în următoarele 

ramuri de sport: handbal, fotbal, şah, nataţie, tenis de câmp, tenis de masă, box iniţierea şi 

pregătirea sportivilor în domeniu, participarea la competiţii sportive naţionale şi internaţionale, 

precum şi alte activităţi conexe acestora ”. 
Prevederile art. 6 la care se face referire, la lit. i) prevede: "Club Sportiv Municipal Roman 

poate desfăşura şi alte activităţi în vederea realizării scopului obiectului de activitate şi a 

obiectivelor de performanţă stabilite în limita prevederilor legale ” dar aici nu se pot include 
activitatea desfăşurată în cadrul Complexului Sportiv şi de Agrement Moldova. 

Nici un act sau document întocmit sau aprobat de către autoritatea deliberativă sau executivă 

nu a lăsat să se înţeleagă faptul că activitatea complexului sportiv şi de agrement trebuia divizată. 

Constatarea consemnată, se referă strict la nerealizarea veniturilor autorităţii administrativ teritoriale 
prin gestiunea directă sau delegată aşa cum se prevede prin reglementările legale în vigoare. 
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12. Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislaţia în vigoare. 
începând cu luna decembrie 2017, ulterior intrării în vigoare a Legii cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, UATM Roman a acordat un spor de 
confidenţialitate în cuantum de 15% aplicat la salariile de bază, unui număr de 41 de salariaţi din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice subordonate. 
Persoanele care au primit acest spor fac parte din cele ”care prin natura activităţii 

desfăşurate accesează documente cu caracter de ’’secret de serviciu” şi date cu caracter personal”, 

aşa cum se arată în Referatul nr.21846/13.12.2017 întocmit de secretarul municipiului document care 
stă la baza Dispoziţiei Primarului nr. 1785/13.12.2017. 

în conformitate cu prevederile art.3, alin.4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, ”Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile 

de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, 

gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile 

lunare, sporurile, alte drepturi salaríale în bani şi în natură prevăzute de lese. ” 
Legea prevede pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaţionale ”Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor locale şi din serviciile publice din 
subordinea acestora, faptul că, salariile de bază se stabilesc în conformitate cu nomenclatorul 

funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei autorităţi a administraţiei publice 

locale, precum şi conform ierarhiei funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi 

cap. II lit. A pct. IV. 
Actele normative invocate în preambulul dispoziţiei primarului nr. 1785/13.12.2017, drept 

cadru legal la care s-a raportat ordonatorul de credite la momentul acordării sporului de 
confidenţialitate, nu prevede şi nu justifică acordarea unui spor în cuantum de 15% aplicat la salariile 

de bază, pentru niciunul din cei 41 de salariaţi din aparatul de specialitate şi din serviciile publice 

subordonate. 
Aşadar, majorarea salariilor de bază brute individuale lunare ale funcţionarilor publici şi 

personalului contractual, prin includerea unui spor de confidenţialitate în cuantum de 15% din 

salariul de bază, s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor legale privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

în timpul misiunii de audit au fost cuantificate diferenţele salaríale acordate ca urmare a 
includerii sporului de confidenţialitate de 15%, în salariul de bază, valoarea drepturilor salaríale 
acordate cu încălcarea prevederilor legale fiind în sumă totală de 303.317 lei, din care: suma de 
298.254 lei - salarii brute acordate necuvenit şi 5.063 lei contribuţii de asigurări sociale aferente. 

Se reţine că au fost încălcate dispoziţiile art. 3, art. 24 din Legea cadru nr.153 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
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ulterioare, art. 14 alin.(3) şi art. 23 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
Cu privire la această constatare UATM Roman prin reprezentantul său legal, a formulat 

Obiecţiuni. Prin obiecţiunile formulate, reprezentantul entităţii susţine “ Aşa cum am aratat, cu 

privire la acordarea sporului de confidenţialitate, arat faptul ca acesta a fost acordat în mod legal 
persoanelor /funcţionarilor care gestionează documente clasificate şi care deţin autorizaţie de acces 

la astfel de documente emise de SRL 
Astfel, procesul de gestionare a acestor documente este monitorizat strict de SRI şi implica 

accesul funcţionarilor la documentele ce vizeaza, Serviciul de Evidenţa a Persoanei şi Serviciul de 

Situaţii de Urgenţa. 
Funcţionarii Publici salariaţi ai Direcţiei de Evidenţa a persoanei sunt cu dubla 

subordonare conform OG 84/2001, atat faţa de autoritate locala cat şi faţa de structura Ministerului 

de interne, astfel ca aceştia sunt asimilaţi acestei categorii de personal, devenind incidente 

dispoziţiile Legii 444/2006: ” Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile 

clasificate, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, cadrele militare în activitate, 

funcţionarii publici cu statut special, militarii angajaţi pe bază de contract şi personalul civil din 

instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională beneficiază de un 

spor lunar de până la 15% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, cu încadrarea în limitele 

bugetelor aprobate." 
Cei nominalizaţi în aceasta dispoziţie au beneficiat de acest drept şi anterior, având 

Autorizaţie de acces la documente clasificate Secret de Serviciu, aspect pe care il puteţi verifica la 

această instituţie. Aceste documente, sunt clasificate de SRI ca Secret de Serviciu şi au fost 

prezentate dnei auditor Leustean, care este autorizata a avea acces la astfel de înscrisuri. 
Secretarul Municipiului Roman a fost numit prin Dispoziţie a Primarului ca fiind funcţionar 

de Securitate pe unitate, drept pentru care deţine Autorizaţie de acces la astfel de documente. 
Cu privire la funcţionarii din cadrul SVSU aceştia au fost desemnaţi să gestioneze 

documentele cu caracter clasificat la nivelul Serviciului situaţii de Urgenţă, drept pentru care au 

atribuţii de natura celor care ii îndreptăţeşte la acordarea acestui spor. 
Având în vedere ca Dispoziţia menţionata în procesul verbal se refera la salariaţi care au 

atribuţii concrete în gestionarea documentelor cu caracter Secret de Serviciu, consider ca în mod 

legal li s-a acordat acest drept salariat special. ” 
Faţă de cele prezentate prin Obiecţiuni facem menţiunea: 
Prevederile O.G. nr. 84/2001 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor stipulează la art.l, alin. (1) şi art.4, alin. (1) faptul că: 

”Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, denumite in continuare servicii publice 
comunitare, se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor si municipiilor, 

precum si la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti”, fiind ”în subordinea” 

acestora. 
De asemenea, referitor la “acordarea sporului de confidenţialitate” conducerea entităţii 

susţine faptul că ’’acesta a fost acordat în mod legal”, evitând, în continuare, menţionarea temeiului 
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legal care a stat la baza acordării acestuia, unui număr de 41 de salariaţi din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului şi din serviciile publice subordonate, începând cu luna decembrie 2017, 

ulterior intrării în vigoare a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice. 
Singurul spor prevăzut de Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaţionale ’’Administraţie" din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale şi din serviciile 

publice din subordinea acestora, este cel pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, sporul de 

confidenţialitate acordat de entitate neregăsindu-se în prevederile acesteia. 
In ceea ce priveşte Legea nr. 444/2006, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2006 

privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor publici cu statut 

special din instituţiile publice de aparare naţională, ordine publică şi siguranţă naţional, cu 

modificările şi completările ulterioare, relevă faptul că, aceasta, nu se adresează funcţionarilor 

publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ’’Administraţie" din aparatul 
propriu al consiliilor locale şi din serviciile publice din subordinea acestora. 

Cu atat mai mult, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 444/2006 menţionat în obiecţiunile formulate, 

care prevede faptul că: ”Pentru pastrarea confidenţialităţii in legătură cu informaţiile clasificate, in 

funcţie de certificatul/avizul de securitate detinut, cadrele militare in activitate, funcţionarii publici 

cu statut special, militarii angajaţi pe baza de contract si personalul civil din instituţiile publice de 

aparare naţionala, ordine publica si siguranţa naţionala beneficiază de un spor lunar de pana la 

15% din solda lunara, respectiv din salariul de baza, cu încadrarea in limitele bugetelor aprobat”, 
nu poate fi invocat în cazul de faţă, întrucât prevederile aceastei legi, nu se aplică personalului 

încadrat la UATM Roman, fie el funcţionar public sau personal contractual, aceştia neavând statut 

special. 
Pe cale de consecinţă nici această lege nu constituie temei legal pentru acordarea sporului de 

confidenţilitate. 
De altfel, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici acesţia, cu modificările şi completările ulterioare, ’’au obligaţia sa păstreze 

secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidenţialitatea in legătură cu faptele, informaţiile 

sau documentele de care iau cunoştinţa in exercitarea funcţiei publice, in condiţiile legii, cu excepţia 

informaţiilor de interes public.” 
în concluzie, majorarea salariilor de bază brute individuale lunare ale funcţionarilor publici 

şi personalului contractual, prin includerea unui spor de confidenţialitate în cuantum de 15% din 
salariul de bază, s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor legale privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

13. Stabilirea eronata a drepturilor salariate, inclusiv a sporurilor, premiilor si a altor 
drepturi acordate funcţionarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcţii de 

conducere si personalului care ocupa funcţii de demnitate publica. 
S-a constatat că au fost acordate drepturi salariate cu încălcarea prevederilor legale, unor 

persoane din cadrul UATM Roman nominalizate în echipele de proiecte finanţate din fonduri externe 



14 

 

 

nerambursabile, astfel, din totalul celor 11 salariaţi, în urma cumulării orelor lucrate înscrise în aceste 

documente întocmite pentru luna ianuarie (pontajul privind orele lucrate pentru cele două proiecte 

aflate în derulare şi pontajul zilnic reprezentând execuţia activităţilor curente conform fişei postului 

de către fiecare dintre cei 11 membri ai echipei de implementare), rezultă că salariaţii au lucrat şi 

cumulat în mod individual, între 160 de ore şi 320 de ore lunar, existând cazuri în care unii dintre 

salariaţi au desfăşurat o activitate zilnică de 19 ore . 
Nu s-au avut în vedere prevederile OUG nr.91/06.12.2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii cadru nr. 153/2017, care la punctul 2 modifică prevederile articolului 16, aliniatele 

(1), (2) si (10) în sensul că: "Personalul din instituţiile si/sau autoritatile publice nominalizat in 
echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea 

salariilor de baza, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu pana la 

50%, indiferent de numărul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica 
proportional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect. ” 

Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor HG nr. 325/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi 

a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în 

proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile (intrată în vigoare la 14 mai 2018) se 
modifică condiţiile de acordare a majorării salariilor de bază, cu până la 50% ”în funcţie de timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa postului după 

cum urmează: 
a) Până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10% 
b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majoraresalarială de 20%> 
c) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30% 
d) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40% 
e) Peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50% 
(2) In primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, in funcţie de numărul de ore efectiv 

lucrate in luna anterioara, conform pontajului lunar semnat de coordonatorul de proiect/managerul 
de proiect/seful de proiect, se Stabileste procentul de majorare salaríala acordat pentru activitatea 
desfasurata in luna anterioara ca membru al echipei de proiect", in înţelesul art. 16 alin. (1) din 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările si completările ulterioare 
De asemenea, se stabileşte faptul că, indemnizaţia primarului şi viceprimarului unităţii 

administrativ teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile 

se majorează cu până la 25% în funcţie de numărul de proiecte aflate în implementare pentru care 

unităţile administrativ teritoriale au calitatea de beneficiar, astfel: 
a) Pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15% 
b) Pentru 2 proiecte se acordă o majorare de 20% 
c) Pentru 3 sau mai multe proiecte se acordă o majorare de 25%. 
Aceste precvederi legislative nu au fost respectate ceea ce a determinat plata unor salarii 

majorate nejustificat pentru membrii echipei de proiect în sumă totală de 35.532 lei. 
Cu privire la această constatare UATM Roman prin reprezentantul său legal, a formulat 
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Obiecţiuni. Prin obiecţiunile formulate, reprezentantul entităţii susţine “(...) 1. Există fişe de post pe 

proiecte, fiecare persoană având atribuţii şi responsabilităţi clare în proiecte, fişe de post care nu au 

fost solicitate de auditorul extern, pentru că altfel aceste fişe de post erau prezentate. Menţionăm, 

aşadar, că fiecărui membru din echipele de proiecte i s-a întocmit, încă de la depunerea proiectelor, 

fiind necesare pentru depunerea dosarelor proiectelor, câte o fişă de post pe domeniu de activitate, 

adică după atribuţiile pe care fiecare le are în proiecte. (...). 
Pentru implementarea activităţilor aferente proiectelor cu finanţare aprobate, conform 

contractului de finanţare, pentru persoanele echipelor de proiect s-au elaborat fişele postului cu 

atribuţii şi responsabilităţi în proiect, fişe care se află în dosarul fiecărui proiect aprobat şi 

implementat, fiind anexe la contractul de finanţare. 
(...) de la Serviciul "Managementul Proiectelor" s-au prezentat fişe de pontaj pe fiecare 

proiect, care atestă munca depusă lunar de fiecare membru al echipei în cadrul fiecărui proiect. 

Pontajele sunt întocmite de managerul de proiect, semnate şi aprobate. Există şi un centralizator al 

timpului alocat proiectelor europene, care coincide, aşa cum trebuie de fapt, cu orele de program 

zilnic al fiecărui membru din echipa de implementare a proiectelor, în cadrul Serviciului 

"Managementulproiectelor". 
Deci, fiecare membru al echipei de implementare a proiectelor a lucrat pentru îndeplinirea 

activităţilor celor două proiecte aflate în implementare. Numai în cazul în care un membru al echipei 
nu-şi îndeplineşte obligaţiile de activitate în cadrul proiectelor, atunci managerul de proiect dispune 

acest lucru în fişele de pontaj, în timpul alocat efectiv pe proiect. 
Trebuie explicat aici faptul că toate pontajele lunare au fost semnate de managerul de 

proiect, aşa cum prevede Art. 16, alin. (6) din Legea cadru 153/2017. Am ataşat, la prezentele 

obiecţiuni, aceste pontaje. Explicăm, în continuare, că şefa Serviciului "Managementul Proiectelor", 

Păvăluţă îrina, a semnat doar Centralizatorul pe proiecte europene şi nu pontajele pe fiecare 

proiect, care au fost semnate de managerul de proiect, după prevederile legii. (...) 

2. în luna ianuarie 2018 era în vigoare "Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice", modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă Nr. 

91/2017 din 6 decembrie 2017, care nu prevedea un anumit număr de ore pentru procentul de 

majorare, aşa cum este Legea salarizării nr. 153 în prezent. Din acest motiv şi la recomandarea 

Serviciului Resurse Umane Salarizare, s-au întocmit pontajele la fel ca înainte, când se aplica Legea 
nr. 285/2010 şi nr. 284 / 2010, în baza Ordinului nr. 42/77/13.01.2011 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010, când un procent de majorare se 
acorda pe baza unor clase salariale. 

Din luna mai 2018, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor H.G. 325 / 2018, când s- au 
stabilit criteriile pe baza cărora se aplică procentul de majorare salarială pentru membrii echipelor 

de proiecte europene, s-au realizat pontaje cu orele efectiv lucrate pe fiecare proiect, în funcţie de 

care s-a acordat majorarea salarială. Deci, nu s-a lucrat, de către membrii echipei de proiect, 16 sau 

19 ore pe zi. (...) 
Menţionăm aici că toate documentele privind proiectele cu finanţare nerambursabilă au fost 
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corect şi corespunzător întocmite, acest fapt fiind dovedit de buna derulare a implementării tuturor 

proiectelor aprobate la nivelul instituţiei, cât şi de buna relaţionare şi comunicare cu Organismele 

Intermediare şi Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale din cadrul Ministerelor 

respective care au finanţat proiectele, regăsite în rapoartele vizitelor pe teren cu ocazia verificărilor, 

atât în implementare, cât şi în perioada de monitorizare - postimplementare. 
Deci, activitatea tuturor membrilor echipelor de proiecte este pe deplin justificată, cu acte 

doveditoare (pontaje, centralizatoare, fişe de post pe proiecte, grafic de activitate a membrilor 
echipei pe atribuţii şi responsabilităţi, etc.). (...) 

3. Prin dispoziţia nr. 1703/21.11.2017, s-a numit o persoană din cadrul serviciului de 

publicitate. Explicăm aici că în Primăria Roman nu există "Serviciul de publicitate", respectiva 

persoană îndeplineşte atribuţii şi responsabilităţi în cadrul proiectelor, în domeniul publicităţii, ca 

activitate în proiect şi că nu este încadrată în primărie într-un serviciu de publicitate. Sava Vasile - 
Silviu, face parte, din personalul Serviciului "Managementul proiectelor", în cadrul Organigramei 
Primăriei Roman, cât şi din echipele de proiect. 

Deci, concluzia a fost emisă în mod eronat, echipa de audit înţelegând greşit organigrama, 

făcând iarăşi o confuzie, deoarece nu există posturi în afara organigramei primăriei pentru 

activitatea de implementare a proiectelor. Menţionăm că Anexa la HG. nr. 325/2018 pentru 

aprobarea "Regulamentului - cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara 

organigramei" se referă la situaţia externalizării activităţilor de implementare a proiectelor, din 

cauza lipsei personalului care ar putea implementa proiecte, ceea ce în Primăria Roman nu este 

cazul. (...) 
Există un Raport de activitate pentru proiectele europene şi fişele posturilor pentru 

responsabilul financiar în proiecte - Andrei Daniela, salariat al Serviciului Buget - Contabilitate, 
care este singurul responsabil financiar ce ţine evidenţa contabilă lunară şi efectuează, în termen 

permanent, operaţiuni financiare pentru 6 proiecte cu finanţare nerambursabilă. ” 
Faţă de cele prezentate prin Obiecţiuni facem menţiunea: 
Legiuitorul atunci când a stabilit aceste procente s-a ţinut seama de durata timpului de 

muncă, inclusiv munca suplimentară şi repausul prevăzute în actele normative în vigoare. Astfel, s-a 
avut în vedere reglementarea în mod unitar a modului de calcul al procentului de majorare salarială, 

în funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului. 
Prin act administrativ, ordonatorul principal de credite trebuia să emită proceduri interne 

proprii de aplicare a Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în 

afara organigramei şi a criteriilor de acordare a procentului de majorare salarială pentru activitatea 

prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile. 

14. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare cu 
nerespectarea prevederilor legale. 

în data de 01.05.2017 a fost încheiat contractul nr.61/01.05.2017 având ca obiect principal 
prestarea ”,numai la comanda autorităţii contractante, servicii specializate de ’’pază şi protecţie” 
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pentru bunuri şi persoane, pe timp de zi şi de noapte. Tariful înscris în contract este de 9,3 lei/oră fără 

TVA. 
S-a stabilit ca durata contractului, să fie de 8 luni, începând de la data de 01.05.2017 şi până 

la data de 31.12.2017, ”cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional, în condiţiile legii, doar pe 

perioada necesară finalizării unei noi proceduri pentru achiziţia publică de servicii de pază pentru 

anul 2018, dar nu mai târziu de 30.04.2018”. 
Entitatea, deşi avea clauză contractuală de prelungire a contractului nr.61/01.05.2017, până 

la 30.04.2018, nu a uzat de aceasta, preferând achiziţia aceloraşi servicii de la acelaşi prestator, dar cu 

un tarif/oră majorat. Noul tarif pentru serviciile de pază achiziţionate de entitate este de 12,84 lei/oră, 

fără TVA, faţă de 9,3 lei/ora fără TVA tarif prevăzut în contractul 61/2017. 
Pentru serviciile de pază aferente perioadei 01.10.2018 - 31.12.2018, operatorul economic a 

emis facturi fiscale în valoare totală de 146.960,05 lei, achitate integral de către UATM Roman, fără 

angajament legal încheiat. 
Valoarea totală a achiziţiei serviciilor de pază în anul 2018 este de 569.050,58 lei cu TVA, 

adică 478.193,76 lei fără TVA, sumă ce se situează peste pragul prevăzut de lege pentru a putea uza 

de procedura de achiziţie directă pentru care pragul maxim este de 135.060 lei fără TVA. 
în concluzie, entitatea a divizat achiziţia serviciilor de pază a obiectivelor din Municipiul 

Roman într-un număr de 3 proceduri de achiziţie publică directă, contrar prevederilor art. 7 alin. (2) 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice conform căruia: ”(2)Autoritatea contractantă 

atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care 

privesc achiziţii publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare 

prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor 

prevăzute la art. 2 alin. (2). ” 
Prin divizarea acestei achiziţii s-a pierdut din vedere faptul că, nu s-a efectuat procedura de 

achiziţie a serviciilor de pază pentru luna aprilie 2018, neexistând nici un angajament legal încheiat 

pentru plăţile aferente acestei luni în suma de 44.005,25 lei. 
Pe cale de consecinţă, se constată că serviciile de pază din perioada 01.04.2018- 

30.04.2018 nu sunt acoperite de angajamente legale, iar pentru această perioadă nu s-a iniţiat nici o 

procedură de achiziţie prin intermediul platformei SEAP şi nu s-a încheiat nici un contract de 
achiziţie publică. 

De asemenea prin faptul că, entitatea nu a uzat de prevederile art. 6 din Contractul nr. 

61/2017 în sensul că, nu a încheiat un act adiţional astfel încât preţul/oră să nu fie majorat până la 

încheierea procedurii de achiziţie simplificată, a determinat plata unui preţ majorat în primul 

trimestru al anului 2018, ceea ce a determinat păgubirea bugetului local cu suma de 36.396,87 lei. 
Valoarea erorii constatate este de 80.402,12 lei, compusă din: suma de 44.005,25 lei 

reprezentând servicii de pază plătite fără angajament legal încheiat în urma unei proceduri de 

achiziţie publică, la care se adaugă suma de 36.396,87 lei, reprezentând diferenţă de tarif/ora aferentă 

plăţilor efectuate în primul trimestru al anului 2018. 
Se reţine că au fost încălcate dispoziţiile art. 7 alin (5), art.9, alin. (1), art. 11, art. 20, art.49 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 54, 
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alin. (5) şi (6) din Legea nr.273/2006, punctul 1 şi 4 din Normele Metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobat prin OMFP nr. 1792/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
Cu privire la această constatare UATM Roman prin reprezentantul său legal, a formulat 

Obiecţiuni. Prin obiecţiunile formulate, reprezentantul entităţii susţine “Contractul nr. 

61/01.05.2017 nu a putut fi adiţionat la tariful orar de 9,30 lei/oră datorită refuzului prestatorului de 

servicii. Anexăm adresa 22.596/27.12.2017, solicitare prelungire cu trei luni prin act adiţional cu 

păstrarea tarifului, respectiv adresa de răspuns - refuz a prestatorului, adresa 22.735/28.12.2017. 
Continuarea prestării serviciilor la acest preţ ar fi însemnat acordul de voinţă al ambelor 

porţi şi să obligăm prestatorul să încalce legislaţia aplicabilă (Hotararea de Guvern din anul 2016 

care reglementează salariul minim pe economie aplicabil în anul 2017 - 1.900 lei/lună, şi altele). 

Preţul de 12,84 lei pe oră nu este unul acceptat arbitrar, acesta fiind preţul orar din oferta depusă la 

procedură de acelaşi ofertant, preţ pe care se angaja să îl menţină 90 de zile. în acest sens s-a 
încheiat contractul de prestări servicii DAI5198768/29.12.2017, pentru perioada 01.01.2018 - 
31.03.2018. 

1. Pentru perioada 01.04.2018-30.04.2018, contractul de prestări servicii 

DAI5198768/29.12.2017 a fost prelungit prin act adiţional, fără a se modifica tariful serviciilor 

prestate. 
2. Pentru perioada 01.05.2018 - 30.06.2018 a fost încheiat contractul de prestări 

servicii DA20130282/24.04.2018. Deşi UAT Roman a iniţiat achiziţia la tariful orar de 12,84 lei/oră 

(aşa cum se poate observa şi din detaliul de achiziţie printat din SEAP), prestatorul a refuzat acest 
lucru, comunicându-ne totodată faptul că pentru anul 2018 nu poate practica un tarif mai mic de 

14,04 lei/oră. în consecinţă, urmare analizei pieţei de profil, respectiv a achiziţiilor de această 

natură încheiate de alte autorităţi în perioada premergătoare, s-a decis continuarea colaborării cu 

acelaşi prestator de servicii la preţul minim acceptat de acesta. în acest sens s-a încheiat contractul 
de prestări servicii DA20130282/24.04.2018, pentru perioada 01.05.2018-30.06.2018. 

3. Pentru perioada 01.07.2018 - 30.09.2018 a fost încheiat contractul de prestări 

servicii DA20736964/29.06.2018, la tariful orar de 14,04 lei/oră (acelaşi tarif orar ca şi în lunile 

anterioare). 
4. Pentru perioada 01.10.2018 - 31.12.2018, contractul de prestări servicii 

DA20736964/29.06.2018, a fost prelungit prin act adiţional, fără a se modifica tariful serviciilor 

prestate, respectiv 14,04 lei/oră. 
Precizam deasemenea că Legea 98/2016, în anexa nr. 2, distinge în mod clar faptul că, în 

cazul achiziţiei de servicii sociale ori alte servicii specifice, autoritatea contractantă îşi poate selecta 

oferta care răspunde necesităţilor proprii fără a se aplica prevederile referitoare la achiziţia directă 

cu pragul maxim de 132.519 lei fără TVA. Regăsim în această anexă nr. 2: Servicii de siguranţă, 

Servicii de pază, Servicii de supraveghere, etc.. 
Dată fiind natura serviciilor, necesitatea continuităţii acestei activităţi specifice, 

imposibilitatea înlocuirii ad-hoc a prestatorului unor astfel de servicii, a interconexiunii activităţii 
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cu multiple alte reglementări legale (Poliţie, Jandarmerie, arme şi muniţie, etc.), legiuitorul român 

(prin transpunerea în legislaţia naţională a Directivelor Europene) exceptează acest tip de servicii 

de la limitarea valorică prin aplicarea aceluiaşi prag pentru achiziţia directă. 
Organizarea în cadrul UAT Municipiul Roman a unor proceduri concurenţiale pentru 

atribuirea contractelor de prestări servicii de pază şi protecţie a însemnat în fapt o aplicare cu exces 

de zel a prevederilor legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice, aceasta cu unicul scop de a obţine 

un preţ cât mai redus, respectiv o cheltuire eficientă a banului public, nicidecum o obligaţie. ” 
Faţă de cele prezentate prin Obiecţiuni facem menţiunea: 
1) în ceea ce priveşte încheierea contractului nr. DA15198768/29.12.2017 ar fi de 

subliniat următoarele aspecte: 
a. Depăşirea pragului în limita căruia autoritatea contractantă are dreptul de a 

achiziţiona direct produse sau servicii, respectiv 132.519 lei, fără TVA. 
Potrivit prevederilor art. 9 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice ”Autoritatea 

contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere valoarea totală de plată, 

fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de 
opţiuni şi prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei ”. 

La punctul 6 din Contractul de prestări servicii de pază nr. DAI5198768/29.12.2017 încheiat 

între autoritatea contractantă Municipiul Roman şi prestatorul S.C. Kombat Guard Grup Security 
S.R.L. se prevede: ” Durata prezentului contract este de 3 luni calendaristice, începând de la data de 
01.01.2018 şi până la 31.03.2018, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional, pe o perioadă de cel 

mult 30 zile, cu menţinerea obiectivelor supravegheate, a orelor prestate zilnic şi a tarifului ”. 
Clauza prezentată la punctul 6 din Contractul de prestări servicii de pază, conform 

documentelor depuse s-a concretizat într-un act adiţional, fără dată şi număr, document prin care se 
extinde perioada de prestare a serviciilor de la 01.01.2018 până la 30.04.2018. 

A 

In ceea ce priveşte preţul contractului, acesta a fost stabilit, aşa cum declară chiar 

conducătorul entităţii, având în vedere un ”tarif orar ofertat şi acceptat în SEAP, de 12,84 lei/oră, 

fără TVA ” 
în aceste condiţii, valoarea totală de plată, iară TVA, aferentă serviciilor de pază şi protecţie 

achiziţionate prin Contractul nr. DA15198768/29.12.2017 a fost de 147.916,80 lei, fără TVA (120 
zile x 24 ore/zi x 4 posturi x 12,84 lei/oră), valoare ce depăşeşte pragul prevăzut la art. 7, alin. (5) 

din Legea 98/2016, respectiv 132.519 Iei fără TVA. 
Nu au fost respectate principiile şi regulile generale de participare şi desfăşurare a 

procedurilor de atribuire prvăzute de Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, astfel, dând curs 

solicitării transmise prin adresa nr. 22735/28.12.2017 de către S.C. Kombat Guard Grup Security 
S.R.L. autoritatea contractantă a încălcat principiile nediscriminării şi al tratamentului egal, 
favorizând în mod evident unul dintre operatorii economici înscrişi în competiţie. 

Potrivit art.49 şi 50, alin. (1) din Legea 98/2016, ”Autorităţile contractante au obligaţia să 

acorde operatorilor economici un tratament egal şi nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră 

transparentă şi proporţională.(...) Autorităţile contractante nu vor concepe sau structura achiziţiile 

ori elemente ale acestora cu scopul exceptării acestora de la aplicarea dispoziţiilor prezentei legi ori 
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al restrângerii artificiale a concurenţei. ” 
Cu privire la încheierea contractului nr. DA20130282/24.04.2018 se constată următoarele: 
Prin adresa nr. 22735/28.12.2017, operatorul economic S.C. Kombat Guard Grup Security 

S.R.L. îşi justifică modificarea de tarif de la 9,30 lei/oră la 12,84 lei/oră fără TVA prin schimbarea 

cadrului legislativ aplicabil de la 01.01.2018, respectiv creşterea salariului minim pe economie 

garantat în plată, la 1.900 lei, fără a face alte precizări suplimentare referitoare la alţi eventuali factori 

avuţi în vedere la stabilirea tarifului. Mai mult decât atât, acesta invită autoritatea contractantă la 

iniţierea unei achiziţii directe pe perioada pe care o consideră necesară. Altfel spus, achiziţia acestui 

serviciu s-a făcut la cererea şi sub îndrumarea operatorului economic care prin emiterea adresei mai 
sus menţionate impune preţul. 

S.C. Kombat Guard Grup Security S.R.L. emite în ultima lună a contractului, adresa nr. 

7880/23.04.2018, prin care îşi justifică de această dată imposibilitatea menţinerii tarifului propus şi 

acceptat anterior prin Contractul nr. DAI5198768/29.12.2017, de 12,84 lei/oră fără TVA, prin 

invocarea faptului că acest preţ este unul aferent unei proceduri demarate în anul 2017, motivând că 

preţul ar fi putut fi menţinut doar dacă ar fi beneficiat de subvenţii de la stat pentru angajarea de 

personal aparţinând categoriilor defavorizate, dar activitatea sa nu era compatibilă cu aceste cerinţe. 
Şi de această dată, achiziţia directă s-a realizat din catalogul electronic, de la acelaşi operator 

economic, care era înscris şi în competiţia realizată în paralel cu derularea unei alte proceduri de 

atribuire care are ca obiect prestarea aceloraşi servicii. Această acţiune se realizează, în condiţiile în 

care în data de 04.04.2018, prin Dispoziţia Primarului nr.312 a fost reluată procedura simplificată 

prin reevaluarea ofertelor financiare, respectiv solicitarea documentelor actualizate în probarea celor 
declarate în DUAE, ca urmare a admiterii de către Curtea de Apel Bacău a plângerii formulate de 
S.C. GES FORCE S.R.L, unul dintre ofertanţii înscrişi la procedura simplificată iniţiată în decembrie 

2017. 
De această data după 30.04.2018 contractul iniţial nu mai putea fi prelungit, aşa cum se 

prevede la punctul 6 ’’Durata prezentului contract este de 3 luni, începând cu data de 01.07.2018 şi 

până pe 30.09.2018”, nefiind stipulată vreo posibilitate de prelungire. 
Mai mult, la punctul 4, referitor la obiectul principal al contractului, se face precizarea că 

”Prestatorul se obligă să presteze, numai la comanda autorităţii contractante, servicii specializate 

de ’’Pază Şi Protecţie” pentru bunuri şi persoane pe timp de zi şi de noapte (...) în perioada 

01.07.2018-30.09.2018 şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract ”. 
Ignorând aceste prevederi, între autoritatea contractantă Municipiul Roman şi prestatorul 

S.C. Kombat Guard Grup Security S.R.L. se încheie un nou act adiţional, fără a se menţiona data 

întocmirii şi fără a fi înregistrat la niciuna din cele două entităţi, prin care se modifică perioada 

prestării serviciilor cu încă 3 luni, respectiv 01.07.2018-31.12.2018 
Odată cu încheierea acestui act adiţional la contractul de prestări servicii nr. 

DA20736964/29.06.2018, preţul contractului se modifică în corelaţie cu noua perioadă de prestare a 
serviciilor, ajungând la 248.002,56 lei fără TVA, peste pragul de 135.060 lei, fără TVA, în limita 

căruia pot fi achiziţionate direct produse sau servicii. 
Potrivit prevederilor art.221, alin. (1), lit. c) din Legea 98/2016, ”Contractele de achiziţie 
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publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 

următoarele situaţii: (...) 
c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care autoritatea 

contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; 
(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului; 
(iii) creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru iniţial ”. 
în cazul actului adiţional invocat mai sus, preţul nou de 248.002,56 lei (fără TVA), este cu 

124.001,28 lei (fără TVA) mai mare faţă de preţul contractului iniţial, astfel că, majorarea acestuia 

ajunge la 100%. 
Aceste contracte de pază nu se încadrează în prevederile art.7, alin.(5) privind dreptul 

autorităţii contractante de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a 

achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei întrucât valoarea serviciilor depăşeşte cu mult acest 
prag. 

Astfel, Legea 98/2016 privind achiziţiile publice prevede la art. 7, alin. (1) şi (2): 
”(1) Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât 

următoarele praguri valorice: (...) d)3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/ 

acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în 

anexa 2. 
(2) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru şi 

organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată este  mai 
mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin.(l) prin aplicarea unei proceduri 

simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art.2 alin. (2). 
In cazurile în care valoarea estimată a contractelor de achiziţie publică de servicii sociale şi 

alte servicii specifice este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7, alin.(5) din 

Legea 98/2016, dar mai mică decât cel prevăzut la art. 7, alin.(l), lit. d), autoritatea contractantă are 

posibilitatea aplicării unei proceduri de atribuire proprii, în conformitate cu prevederile art.68 din 
Legea 98/2016. 

In cazul de faţă, se constată că, ţinând cont de valoarea estimată cumulată a serviciilor de pază 

şi protecţie pentru întreg an bugetar 2018, respectiv 525.600 lei, autoritatea contractantă optează în 

mod corect la sfârşitul anului 2017 pentru iniţierea unei proceduri simplificate. 
Ulterior nu s-a mai ţinut cont de această procedură, fiind iniţiate trei achiziţii directe din 

catalogul electronic (pentru perioadele 01.01.2018 - 31.03.2018, 01.05.2018 - 30.06.2018, 
01.07.2018  - 30.09.2018) şi încheiate două acte adiţionale de prelungire (pentru perioadele 
01.04.2018  - 30.04.2018 şi 01.10.2018 - 31.12.2018), situaţie ce a condus la încălcarea 

dispoziţiilor art.l 1, alin.(2) şi ale art. 19 din Legea 98/2016, care prevăd: 
”Autoritatea constractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai 
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multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la 

o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea 

procedurilor de atribuire regelementate de prezenta lege. ” 
Prin excepţie de la prevederile art. 17 şi 18, autoritatea contractantă poate aplica 

procedura simplificată sau, în condiţiile art. 7 alin. (5), achiziţia directă, pentru atribuirea 

contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 

condiţii: 
a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei, în cazul 

achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.502.000 lei, în cazul achiziţiei de lucrări; 
b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la lit. a) şi 

care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depăşeşte 20% din valoarea globală a 

tuturor loturilor în care a fost împărţită lucrarea avută în vedere, achiziţia de produse similare ori 

serviciile avute în vedere. ” 

15. Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin nerespectarea în totalitate a 
prevederilor legale. 

Nu s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor, conform Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul 2861/09.10.2009 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Dispoziţia nr. 1060/2018 privind inventarierea anuala a patrimonului U.A.T.M. Roman, nu 

respecta dispoziţiile punctului 6 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul 

2861/09.10.2009, întrucât ordonatorul de credite nu a stabilit: 
- modul de efectuare a inventarierii, 
- metoda de inventariere utilizată, 
- gestiunile supuse inventarierii. 
Nu au fost inventariate următoarele elemente patrimoniale: 

conturile de capitaluri proprii conturile de creanţe si 

datorii conturile de disponibilităţi conturi privind 

decontările in curs de clarificare conturi de 

provizioane 

16. Neîntocmirea programului anual al achiziţiilor publice în structura legal aprobată. 
S-a constatat că, nu s-au respectat în anul 2018 prevederile art. 12 din H.G. nr. 395/2016, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, care arată că, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

elabora programul anual al achiziţiilor publice în vederea monitorizării procesului de achiziţii 

publice, privind planificarea resurselor necesare şi pentru verificarea modului de îndeplinire a 
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obiectivelor din strategia locala de dezvoltare. 
S-a constatat că, nu s-a aprobat printr-o hotărâre a autorităţii deliberative programul anual de 

achiziţii publice pe anul 2018, astfel că nu s-a respectat cerinţa prevăzută Ordinul 281/2016 privind 

stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi sectoriale, cu privire 

la forma şi structura programului anual de achiziţii publice, în sensul că nu s-a întocmit documentul 
prevăzut de lege care să ofere informaţii cu privire la sursa de finanţare, procedura stabilita pentru 

derularea procesului de achiziţie şi modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online 
sau offline. 

Ordonatorul de credite nu s-a achitat de responsabilitatea prevăzută de art. 23 (2) lit f din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completrările ulterioare cu 

privire la organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului 

de investiţii publice. 

17. Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a veniturilor 

datorate bugetului local. 
A 

In conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile din proprietatea 
publică, veniturile din închirierea sau concesionarea bunurilor proprietatea publică se fac, după caz, 

venit la bugetul de stat sau local. 
Din documentele puse la dispoziţia auditorului public extern (balanţe de verificare, situaţii 

financiare) reiese că entitatea a procedat în anul 2018 la încasarea în contul de venituri proprii al 

entităţii şcolare, a unor sume de la diverse entităţi publice şi private, reprezentând venituri rezultate 

din închirierea spaţiilor proprietate publică aflate în administrarea unităţilor de învăţământ, 

ordonatori terţiari de credite ai Municipiului Roman. 
A 

In conformitate cu HCL nr. 124/30.09.2014 privind stabilirea cotei părţi din chiria ce va fi 

încasată de către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul 

închirierii acestor bunuri, Consiliul Local al Municipiului Roman a stabilit şi aprobat ca un procent 

de 50% din veniturile încasate din chirii de către ordonatorii terţiari să fie virat la bugetul local. 
Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 27.588,50 lei şi reprezintă venituri din chirii ce 

trebuiau virate la bugetul local de către: 
Colegiului Tehnic ’’Petru Poni” - 23.287 lei 
Şcoala Gimnazială ’’Mihai Eminescu” - 4.301,5 lei 

* 
* * 

Pentru înlăturarea deficienţelor de mai sus, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992, 

republicată, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de 

Conturi, precum, şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea 

plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014, directorul Camerei de Conturi Judeţene Neamţ, 



24 

 

 

I. Potrivit prevederilor art.43 din Legea nr.94/1992, republicată, şi ale pct.174 din 

regulamentul sus-menţionat, 

D E C I D E  

înlăturarea, conform prevederilor art.43 lit.c) din Legea nr.94/1992, republicată, a 

neregulilor în activitatea financiar-contabilă şi/saufiscală controlată, astfel: 

1. Dispunerea măsurilor ce se impun în vederea realizării prevederilor art. 14(6) Legea nr. 

273/2006, privind obligaţia de a prevedea, distinct, credite bugetare destinate stingerii plăţilor 

restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmeşte bugetul. 
(Cap. I. pct.A.1. din procesul verbal de constatate şi punctul 1 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 
2. Dispunerea măsurilor privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publuce locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
întocmirea şi prezentarea spre aprobare a programelor de investiţii anuale, ca anexe la buget, 

numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare 
privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi 

aprobate potrivit dispoziţiilor legale. 
(Cap. I. pct. A.2. din procesul verbal de constatate şi punctul 2 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

3. Dispunerea măsurilor ce se impun privind organizarea contabilităţii conform principiilor 
şi politicilor contabile. 

(Cap. I. pct.B.l. din procesul verbal de constatate şi punctul 3 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

4. Dispunerea măsurilor ce se impun privind înregistrarea corectă în contabilitate a 

obiectelor de inventor şi mijloacelor fixe achiziţionate dar neînregistrate, constatate la control. 
(Cap. I. pct.B.2. din procesul verbal de constatate şi punctul 4 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

5. Dispunerea măsurilor de către ordonatorul principal de credite privind extinderea 
verificărilor şi înregistrarea în contabilitate a valorii de intrarea a activelor fixe necorporale, şi 

contravaloarea abonamentului de actualizare baze de date, neinregistrate in contabilitate. 
(Cap. I. pct.B.3. din procesul verbal de constatate şi punctul 5 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

6. Dispunerea de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în activitatea de organizare 

a controlului financiar preventiv propriu, în activitatea de audit public intern, precum şi dispunerea de 
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măsuri în vederea implementării activităţii de control intern în cadrul entităţii, conform prevederilor 

legale. 
(Cap. I. pct.C.2. din procesul verbal de constatate şi punctul 6 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

7. Dispunerea măsurilor privind organizarea controlului intern managerial astfel încât să fie 

atins scopul acestuia cu privire la utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public 

cu eficienţă, eficacitate şi economicitate. 
(Cap. I. pct.C.3. din procesul verbal de constatate şi punctul 7 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

8. Dispunerea măsurilor în vederea: 
- extinderii verificării modului de realizare a autorizaţiilor de construire eliberate, dacă 

există procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor pentru construcţiile terminate înainte de 

termen şi dacă acestea au fost transmise către Direcţia de impozite şi taxe locale în vederea impunerii. 
- urmăririi la încasare a veniturilor suplimentare stabilite la control. 
(Cap. I. pct.D.l. din procesul verbal de constatate şi punctul 8 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

9. Dispunerea măsurilor în vederea: 
- extinderii verificării modului de eliberare/vizare anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 

unor activităţi, a modului de stabilire şi încasare a taxei datorate bugetului local. 
- urmăririi la încasare a veniturilor suplimentare stabilite la control. 
(Cap. I. pct.D.2. din procesul verbal de constatate şi punctul 9 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

10. Dispunerea măsurilor ce se impun privind extinderea verificării modului de stabilire şi 

încasare a taxei privind eliberarea autorizaţiei de construire, precum şi pentru urmărirea la încasare a 

veniturilor suplimentare stabilite la control. 
(Cap. I. pct.D.3. din procesul verbal de constatate şi punctul 10 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

11. Dispunerea măsurilor ce se impun privind respectarea prevederilor impuse de lege cu 

privire la organizarea şi administrarea serviciului de utilitate publică ” Complex Sportiv şi de 

Agrement ” Moldova”. 
(Cap. I. pct.E.l. din procesul verbal de constatate şi punctul 11 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

12. Dispunerea măsurilor legale pentru înlăturarea neregulilor privind inventarierea tuturor 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor. 
(Cap. I. pct.E.5. din procesul verbal de constatate şi punctul 15 din decizie) 
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Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

13. Dispunerea măsurilor ce se impun pentru întocmirea programului anual al achiziţiilor 

publice în structura legal aprobată şi monitorizarea permanentă a activităţii de achiziţii publice şi 

respectarea reglementărilor legale în domeniu. 
(Cap. I. pct.E.6. din procesul verbal de constatate şi punctul 16 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

14. Dispunerea de măsuri pentru încasarea la bugetul local a sursei de venit din cota parte ce 

trebuia virată de către ordonatorii terţiari ai bugetului local. 
(Cap. II. pct.l- 2 din procesul verbal de constatate şi punctul 17 din decizie) 

Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

II. Potrivit prevederilor art. 33 alin.(3) din Legea nr. 94/1992, republicată, şi ale 

pct.174 din regulamentul sus-menţionat, 

D E C I D E  

Aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea 

acestora: 

1. Dispunerea măsurilor pentru stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului creat 

bugetului local, prin angajarea şi efectuarea unor cheltuieli nelegale, ca urmare a majorării 

cheltuielilor de personal prin acordarea unui spor de confidenţialitate, neprevăzut de lege. 
(Cap.I. pct. E.2 din procesul verbal de constatate şi punctul 12 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

2. Dispunerea măsurilor pentru stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului creat 

bugetului local, prin angajarea şi efectuarea unor cheltuieli nelegale, reprezentând plata unor salarii 
majorate fără ca activitatea să fie efectuată, de către membrii echipei de proiect. Analizarea riscurilor 

şi identificarea controalelor interne necesare pentru preîntâmpinarea producerii unor astfel de situaţii. 
(Cap.I. pct. E.3 din procesul verbal de constatate şi punctul 13 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

3. Dispunerea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciului produs bugetului entităţii şi 

constatat la audit, precum şi recuperarea acestuia. 
(Cap.I. pct. E.4 din procesul verbal de constatate şi punctul 14 din decizie) 
Termen de realizare: 06 noiembrie 2019 

Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneţi şi orice alte măsuri pe care la 

consideraţi necesare pentru remedierea deficienţelor constatate de Curtea de Conturi în urma acţiunii 
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de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit intern în urmărirea modului de 

implementare a măsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi. 
Despre măsurile luate şi rezultatele obţinute ne veţi comunica la termenele prevăzute pentru 

realizarea acestor măsuri. 
Conform prevederilor art.64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

de Conturi, republicată cu modificările şi completările ulterioare: "(l)Nerecuperarea prejudiciilor, ca 
urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de 

Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. (2) 

Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este amenda. ” 
La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor 

dispuse, Camera de Conturi Judeţeană Neamţ poate efectua verificarea, fără o notificare prealabilă. 
în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul unităţii verificate 

poate depune/transmite contestaţie împotriva unor măsuri din decizie sau a termenelor stabilite 

pentru realizarea acestora, la Camera de Conturi Neamţ, din Piatra Neamţ, Str. Petru Movilă nr.115 

C. 
Analiza eventualei contestaţii se face de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

constituită la nivelul Departamentului VI din cadrul Curţii de Conturi a României, în conformitate cu 

prevederile pct. 213, din regulamentul menţionat mai sus. 
A 

In termen de 10 zile calendaristice de la data primirii deciziei, aveţi obligativitatea de a 

prezenta Consiliului Local al U.A.T.M. Roman o copie de pe raporul de audit, şi o copie de pe 

prezenta decizie. 
După prezentarea /transmiterea acestora ne veţi informa în scris cu privire la îndeplinirea 

acestei obligaţii. 

Emisă astăzi, 06 mai 2019 

 

 

 


