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'CURTEA DE 

CONTURI A 
"ROMÂNIEI 

CAMERA DE CONTURI 
DOLJ 

Nr. 12321 /28.05.2021 

Către, 

UATC PERIŞOR 

Stimată Doamnă Mariana CHIPIRLIN - Primar, 

Vă transmitem alăturat un exemplar din Raportul de audit financiar înregistrat la 
registratura entităţii controlate sub nr. 12322 din data de 28.05.2021 şi un număr de două 
exemplare din procesul verbal de constatare înregistrat la registratura entităţii controlate sub nr. 
12320 din data de 28.05.2021, încheiate în urma misiunii de audit pentru anul 2020, pe care 
Camera de Conturi Dolj a efectuat-o în perioada 26.04.2021 - 28.05.2021 la UATC Perişor, pe care 
o reprezentaţi. 

Termenul pentru semnarea şi restituirea unui exemplar din procesul verbal de constatare 
către organul de audit al Camerei de Conturi Dolj, este de cinci zile calendaristice de la data 
înregistrării acestuia la registratura entităţii. 

Precizăm că în cazul în care nu respectaţi termenul prevăzut mai sus pentru semnarea 
procesului verbal de constatare, acesta se consideră "refuzat să fie semnat" şi se procedează la 
valorificarea lui potrivit nom1elor Curţii de Conturi. 

La constatările înscrise în prezentul proces verbal de constatare pot fi formulate obiecţiuni 
de către conducătorul entităţii şi depuse/transmise la sediul nostru din Craiova, str. Brestei, nr. 31 în 
termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului la entitatea dumneavoastră sau de la 
data confirmării de primire a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 94/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, şi ale pct. 122 din Regulamentul 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea 
actelor rezultate din aceste activităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 
24 iulie 2014. 

Dacă obiecţiile se depun/se transmit după expirarea acestui termen, acestea nu vor mai fi 
avute în vedere la valorificarea constatărilor. 

Echipa de audit, 
Auditori publici externi: 
Numele şi prenumele 

Buziemescu Anca Alit 

Stoian Cristian 

Str. Brestei nr. 31, Mun. Craiova, Judeţul Dolj, +4025.14.12.080, www.curteadeconturi.ro, ccdolj@rcc.ro 
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RAPORT DE AUDIT FINANCIAR 

Localitatea Perişor, 28 mai 2021 

Subsemrnrdi. Stohm Cristian şi Jll!.llziemescu Anca Alina, având funcţia de auditori 
publici externi în cadrnl Camerei de Conturi Dolj, în temeiul Legii nr. 94/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Cur\ii de Conturi, republicată, al delegaţiilor nr. 125/26.04.2021 şi nr. 
124/26.04.2021, al legitimaţiilor de serviciu nr. 3213/2019 şi nr. 10441/2019, arn efectuat în 
perioada 26.04.202 28.05.2021, mish1.r1.ea de audit finandar asupra conturHor anua!e de 
execuţie b1Ll!gehi.ră ir&tocmite la data de 31.12.2020j fa UATC Perişor, cu sediul în Comuna 
Perişor, str. Henri Coandă, nr. 296, judeţul Dolj, având codul de înregistrare fiscali:\, nr. 5002010. 

'.n exercitiul bu0oetar supus auditării si în tinmul misiunii de audit financiar conducerea 
• , i 

executiv8, precum şi conducerile compartimentelor economice, financiare şi contabile, după caz, ale 
entităţii auditate au fost asigurate de: 

Conducerea entităţii este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a aceswr situaţii 
financiare în conforrnitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi pentru acei 
controî intern pe care conducerea stabileşte că este necesar pentru a permite întocmirea situaţiilor 
financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. 

R.esponsabilirntea auditorilor publici externi este de a exprima o opinie cu privire la 
situaţiile financiare anului 2020 pe baza auditului efectuat. 

1\/lisiunea de audit financiar a fost efectuată în conformitate cu standardele proprii de audit ale 
Curţii de Conturi .. elaborate în baza standardelor internaţionale de audit. 

Situaţiile; ~··"1c_n,-:::iare încheiate la 31.12.2020 de U.A.T.C Perişor, ca ordonator principal de 
::redite., rep:·czintă uDck·11entele oficiale · caTc: surt prezenL~te situaţia patrimoniului aflat în 
adrni;1ismi.rc. preci.nn şi exectrţia bugetului de vcni::1:·i şi cheLuieli la fa:ele anului de referinţă. 2020. 

~mw:uţme filf:i~ndare alie a:rruhii 2G10. supuse auditului financ~ar cuprind: 
, . oi lanţul: 
2. contul de rezultat patrimonial; 
.3. situaţia fluxurilor de trezorerie~ 

Audit.f/nanciar osupro conl!rrilor anuale de e.xecurie huge/1'.!Fâ /nroc1n.'te la dota de 31. ! 2.2020 



situaţia modificărilor în structer2 r,ctivelor/capitalurilor; 
5. anexele la situaţiile financiare, incluzând politici contabile şi note explicative; 
6. contul de execuţie bugetară. 

Situaţiile financiare anuale au fost semnate de către ordonatorul de credite şi de conduc2itorul 
compartimentului financiar-contabil şi au fost depuse la Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Dolj. 

auditului financiar 
Obilectnvud geliîlerai ai misiunii de audit financiar a fost acela de a se obţine o asigurare 

rezonabilă asupra faptului că: 
modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, precum şi execuţia 

bugetului ele venituri şi cheltuieli al U .A.T.C Perişor au fost în concordanţă cu scopul, obiectivele şi 
atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea verificată şi respectă 

principii!..: legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii; 
situaţiile financiare auditate, întocmite de U.A.T.C Perişor, au fost 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 auditată. 

Obiectivul general al acţiunii de audita situaţiilor financiare întocmite de U.A.T.C Perişor 
a fost structurat pe obiective principale şi specifice. 

Potrivit punctului 259 din Regulamentul privind organizarea şi de4ăşurarea activităţilor 
.~]h:cifice Cur(ii de C'onluri. precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat 
prin Hmz,rârea plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014 şi publicat în Monitorul Oficial al României 
nr. 547/2014, în auditarea contului anual de execuţie bugetară, încheiat de U.A.T.C Perişor pentru 
exerciţiu! financiar 2020, au fost vizate următoarele obiective principafo: 

a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu, precum şi autorizarea, 
legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse prevederilor iniţiale ale bugetului entităţii; 

exactitmea şi realitatea datelor reflectate în situa-ţiile financiare. În cadrul acestui 
obiectiv s-a unnărit în principal, următoarele: 

»- organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale; 
}> înregistrarea cheltuieiilor 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 bilanţul contabil ş1 

contul anual de execuţie bugetară; 
~î>- încheierea exerciţiului bugetar; 
:P- prezentarea la termen a situaţiilor financiare privind situaţia patrimoniului aflat în 

administrare şi execlJ!)a bugetară; selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate; 
c) organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern la 

enfrtatea auditată şi stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei verificări ş1 

deficienţele constatate de către Curtea de Conturi în activitatea entităţii respective; 
d) calitatea gestiunii economico-financiare. În cadrul acestui obiectiv s-au urmărit, în 

principal. următoarele: 
r efoctuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, 

înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acestora; asigurarea integrităţii bunurilor 
patrimoniale; 

r angajarea, salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului; 
r angeţ]area.. lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform 

reglementărilor iegale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită; 
,,,., atribuirea contractelor de achiziţii publice în vederea asigurării bazei materiale necesare 

desfZ:şurării activită'f1i; 

r gestionarea n1ij ioacelor materiale şi băneşti şi asigurarea integrităţii patrimoniului· 

//11di1jî11am;iar asupru con/urilor anuale de execufie hugewrâ întocmite la data de 31.12.2()2() -· UATC 



e) identificarea eventualelor carenţe, inadve:·tenţe sau imperfecţiuni legislative. 
generală a entităţii auditate, cadrului legal aplicabil acesteia şi 

principaliele date situaţiile financiare şi evoluţia acestora 
a) U.A.T.C Perişor este situată în centrul judeţului Dolj, la 40 km. de Craiova pe drumul 

national 56 si este formată din două sate: Mărăcinele si Perisor. Are sediul în localitatea Perisor: str. 
' ' ' ' ' 

Henri Coandă, nr. 296, judeţul Dolj, având codul de înregistrare fiscală nr. 500201 O. 
U.A.T.C Perişor îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Guvern nr. 35/2002 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a consiliile locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în 
temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, 
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în 
solLJţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

Entitatea auditată îşi exercită autoritatea în limitele administrativ teritoriale stabilite, 

posedă un patrimoniu, având în proprietate bunuri din domeniul public şi privat. 

U.A.T.C. Perişor, al cărui primar are calitatea de ordonator principale de credite, are în 
subordine un ordonator terţiar de credite (Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Henri Coandă 
Perişor). 

Obiectivele unităţii administrativ - teritoriale sunt orientate pentru asigurarea de servicii 
cetr1tenilor, agenţilor economici, instituţiilor publice şi altor factori interesaţi în domeniile 
următoare: 

a) constatare, !mpunere, urmărire şi încasare impozite şi taxe locale; 
b) urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice; 
c) autoritate tutelară şi protecţie socială, stare civilă; 
d) asistenţă socială şi ajutor social; 
e) cadastru şi evidenţă agricolă; 
f) protecţie civilă; 

g) învăţământ: 
cultură, sport, religie; 

i) administrarea domeniului public şi privat al municipiului; 
j) protecţia rnediului; 

locuinţe, servicii şi dezvoltare publică; 
l) transporturi ; 
m) salubritate. 

Cadn~B legal care guvernează activitatea entităţii auditate: 
lli> r oegea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

© Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ş1 completările 
ul teri oare:. 

0 Legea nr. 69/201 O a responsabilităţii fiscal bugetare. 
® Lege - Cadru nr. 284/201 O privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice. 

(j; Lege - C::.dru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
® Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale 

personalului plătit din fonduri publice. 
ID Legea nr. 227/2015 - Codul Fiscal. 
® Legea nr. 207/2015 - Codul de Procedură Fiscală. 
(jJJ Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii. 

A11dir.fl11a11ciar o.rnpra con!uriior anuali' de !'Xecufie bugetare/ Întocmite la data de 31. ! 2.202() -- U.·1TC 



@ Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările 

ulterioare. 
w Legea nr. 213/i 998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
® Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ş1 

necorporale. 
w Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare. 
Q) Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 
publice. 

® Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 
0 Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale. 
e Legea nr. 7612002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj ş1 stimularea ocupării 

forţei de muncă. 
e Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
Q) Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 
'11 Decret nr. 20911976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 

socialiste. 
<!) Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor 

materiale ale organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare. 
@ Hotărârea de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
® Hotărârea de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de 

cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri 
publice. 

@ Hotărârea de Guvern nr. 1231/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 
264/2003 privind st2bilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi 
limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice. 

0 Hotărârea de Guvern nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea 
şi duratele normale funcţionare a mijloacelor fixe. 

ID Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 
98/2016 

© Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului 
autorităţilor şi instituriilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în 
cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. 

® Hotărârea de Guvern nr. 363/201 O privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice. 

@ Ifotărârea de Guvern nr. 1394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport. 

o Ordonanţa de Guvern nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar 
prevennv. 

o Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică. 

„ Ordonanţa de Urgenţa nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate. 

iJJ Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 32/2006 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate . 

..111ditjî11u11ciar asupru conturilor anuale di' execu(ie hugetarâ întocmite la data de 31. 12.2020 - UATC Peri.)or 



w Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii. 
@ Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar 

contabile. 
0 Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice. 

@ Ordinul lVfinisterului Finanţelor Publice nr. 428/2007 pentru aprobarea Precizărilor 
privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului. 

© Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor 
privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului. 

ei Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice. 

® Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 
mewdologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. 

ei Ordinul Jv1inisterului Finanţelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. 

(> Ordinu! Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

® Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 465/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 

publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015 ... 
"" Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea 

situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 3 l decembrie 2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul 
contabilităţii instituţii iT publice 

Rq~etul afoc21t şi cheRtlLllieme aferente perioadei auditate: 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

mcdificările şi completările ulterioare, bugetul local iniţial al U.A.T.C Perişor a fost aprobat prin 
HCL 12114.02.2020. 

reaHza:rea principalelor categorii de venituri şi efectuarea principalelor 
~de bugetului local, atât pe total, cât şi în structură în anul 2020 se prezintă 

UA TC Peirişoir pentru anul 2020 a avut aprobat iniţial un volum al veniturilor de 

2.886 mi:l lei şi respectiv la un volum al cheltuielilor de 2.937 mii lei. În forma definitivă bugetul 
final cuprinde la venituri suma de 3350 mii lei şi la cheltuieli suma de 3A()J mii lei. 

Potrivit contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, pus la 
dispoziţia echipei de au.dit, sursele de venituri ale bugetului local şi tipurile de cheltuieli care au 
fost 1·1i1umtate din acestea, nrecum si 0oradul de realizare a veni~urilor si oradul de efectuare a 

..> • ~ .t ' ' b 

cheltuielilor bugetare. au fost următoarele: 

Auc!ir.flnanciar asupra con/urilor anuale de execufie bugetarei în/ocmite la data de 3{ ! 2.2020-- UATC Perişor 



---------··-----··---------------,---------.,-----, 
li 

I i\JR C'f'j•T I I l ~ ~. JfX„ I 

I I 
I I 

DENUMIRE INDICATOR 

I r-----!---
1 

! 

I 
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Grafic structura veniturilor încasate în anul 2020 se prezintă astfel: 

Figura nr.! Structura veniturilor realizate în anul 2020 

Faţă de prevederile bugetare definitive care au fost de 3.350,000 lei, gradul de realizare este 
de 91,85 1~,, 

Comparativ cu veniturile realizate în anul 2019, când acestea au fost de 3.024.121 1ei, în anul 
2020 (3.076.940 lei) s-a înregistrat o creştere cu 2%. 

Cheltuielile anului 2020 totale în sumă de 2,946562 lei, în structură, se prezintă astfel: 

Categoriile de cheltuieli efectuate în anul 2020 
-lei-

Nr. : 
~---i·· ···················-·· ···-···-···-·········-·············--···-·--·--··---··,-----=1 

_ crt. __ l _. fodkator Total plăţi 2020 

I I C'J",eltuie!i de personal I .440.279 
' 2 ! Bunuri şi servicii 987.795 

.., ! l:'r11rl el~ '·eze1·\';; o .) i i. \.) "-~Ul-- i 1 a 

4 \ Alte cheltuieli 32.061 
5 I ! · · 1- 9 

l 
J__:::\sistenţa soc1aia 388. 52 

_ 6 =J Chelţuieli de c~ .. P __ it_a_l ------------.-! _________ 1 _1 _5._5_3_8 ________ ---1 

7 I Plăţi de recuperat din anii precedenţi - I 8.063 
-

i TOTAL I 2.946.562 

A11di1ji11a11ciar osupr(/ conturilor anuale de execu(ie bugerară întocmi1e la dara de 31. J 2.2020 ·- UAT(' Peri.~or 



Grafic, componenţa tipurilor de plăţi efectuate în anul 2020 se prezintă astfel: 

Figura nr.2 Structura plăţilor realizate în anul 2020 

Din cele de mai sus se remarcă faptul că ponderea cea mai mare în cadrul cheltuielilor 
efectuate în cursul anului 2020 o deţin cheltuielile de personal în sumă de 1.440.2 79 lei ( 49% ), 
urmate de cheltuielile cu bunuri şi servicii în sumă de 987.795 lei (33%). 

fo 
m 

c 

Evohllţia patdmonhi.h.l!i U.A.T.C. Perişor, în perioada 2018 -2020 

DENUMIRE INDICATORI 2019 

i 

\ 
I 

o l 

I 
2 i 3 

Active fixe l!h:corporaîe 
! 

19.806 19.806 \ 19.806 ! 
stalaţili termice, mijfoace de transport, I 

oibilier I 
653.408 902.484 902.484 

Te.rerrniri şi dădiri l 33.236.408 33.122.908 I 33.215.494 I 

~o;-~~.:_~~-c necurente i 25.761 25.761 ! 
Total active ~liecurente I 33.909.622 .34.070.959 34.16.3.545 

---
i Stocuri 275.352 255.063 355.188 

' --·· 
Creanţe din open'lţii.mi comerciale : o o 3.938 

I 
736.640 

l 
nţe bugetare i i 736.368 888.519 i 

n:ante d.if11 open'l.tillrnâ cu fonduri externe 
I o o o ne.raml:rursabile 

Conturi fa Trezorerie I 266.465 I 70.679 215.851 
I 

CmHuri fa inm:itrllţii de credit I 2.632 I 2.697 2.782 i I -------·--·· 
I I I Tota! active curente I 1.281.089 1.064.807 1.466.278 

·-------·--- I 
ACTIVE 

Prnvb:ioane o o o 
TOTAl, DATORU NECURENTE o 2.697 2. 782 

.-/11di1/i11a11cior asupra comurilor anuale de execiqie bugerarâ întocmile !a data de 31.12.2020 -- UATC Peri.yor 

I 
I 



Datorii comerciale I 1.256.631 86.292 56.512 - i 37.574 Datorii către bugete 87.157 40.420 
-- I 

112.707 62.165 
i 

50.239 s~dariiie :.uiga.iaţifor I I I 
>----· 

I AJ.ite cuvenite altor categorii de o I o o 
persoane I 

CURENTE I 1.456.495 188.877 144.325 
•. 

I 

TOTAL DATORU l 1,456.495 19L574 147.107 
I 

ACTIVE NETE I 33.734.216 34.944.192 35.482.716 

Rezerve, fonduri I 21.070.620 I 20.708.169 20.705.897 - I 

Rez1.dtatuJ reportat ! 9.i59.055 13.755.184 i4.306.7!2 i 
~-

Analiza bilanţurilor contabile a evidenţiat trendul activelor totale aparţinând U.A.T.C. 
Perişor, în perioada 2018- 2020, după cum se poate observa din Figura nr. 3 

Figwra m. 3 - Evo lu{ ia structurii u.ctivelor totale ale UA. T C. Perişor fn perioada 2018-2020 

În ceea ce priveşte evolu-ţia activelor totale, se poate observa faptul că acestea nu au suferit 
fluctuaţii majore în perioada 2018-2020. 

Referitor la evoluţia datoriilor (Figura nr. 4), s-a evidenţiat o scădere de la exerciţiul 
financiar al anului 2018 la exerciţiile financiare ale anilor 2019 şi 2020, după cum urmează: 

o scădere cu 1 .264. 921 lei, respectiv cu 87 % în anul 2019 faţă de anul 2018; 
o scădere cu 4-4.467 lei, respectiv cu 23% în anul 2020 faţă de anul 2019. 

A11ditfina11ciar asuprn conturilor anualc de cxcrnfic bugetară întocmite la data de 31.12.2020 - UATC 



Figura nr. 4 - Evoluţia structurii datoriilor totale ale U4TC Peri.)or în perioada 2018-2020 

Aceaste fluctuaţii ale datoriilor au fost determinate în special de scăderea datoriilor 
comerciale. 

Cu privire la capitalurile proprii aie instituţiei, am remarcat, o tendinţă de creştere de la un 
exerciţiu financiar la altul (o creştere cu 3 % în anul 2019 comparativ cu anul 2018, respectiv o 
creştere cu 1,5% în anul 2020 comparativ cu anul 2019), aşa cum reflectă şi Figura nr. 5. 

35.482.716 

34.'.:J44.l92 

34.000.000 .34500.000 35.000.000 35500 OOO 

proprii 

Figura mr. 5 -Evoluţia capitalurilor proprii ale U.A.TC Perişor fn perioada 2018-2020 

Analiza în dinamică a structurii capitalurilor proprii ale U.A.T.C. Perişor, în perioada 
2018-2020, este redată. cu ajutorul tabelului prezentat în cele ce urmează: 

.·im/i1/i11onciar os11pra conizm"/or anuale de execufie bugelară intocmile la dala de 3 !. I 2.2020 - UATC 



Anrdiza in rUnamică a structurii capita!uri!or proprii fn perioada 2018-2020: 
! ! I Evoluţie pe intervale de timp I 

!rn:fo::atori 2018 I 2019 I 2020 I 2019/201s l 2020/2019 i 2020/2018 I I 
f--

20.705.897 I R.ezerve, 

I 
21.070.620 20.708.169 98,27% 99,98% 98,26% 

fonduri I 
Rezultat 

I 
I 

13.755.1841 14.306.7121 9.159.055 50,18% 104% 156,2% 
reportat i 

Rezultat , I 

patrimonial I 3.504.541 480.839 470.107 ! 13,72% 97,76% 13,41% 
I I 

Capitaluri 

I 33.73tL216 34.944.192 35.482.71151 103,58% 101,54% 105,18% 
--'l()Jl'Oprii 

Potrivit contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, pus la 
dispoziţia echipei de audit, sursele de venituri ale bugetului local şi tipurile de cheltuieli care au 
fost ffrumţate din acestea, precum şi gradul de realizare a veniturilor şi gradul de efectuare a 
cheltuielilor bugetare. au fost următoarele: 

I Prevederi !Prevederi I 
iniţiale /definitive I 

I ! 

Încasări/ , % din 1 

Plăţi j' prevederi I 
efectuate iniţiale ! 

~ 7 Îl 3 I A ! 
I I Â - I .... ! 
:A. 'ENJTU - (J+„+5) I 2.886 I 3.350 1 3.077 106,621 

- mii iei-

%din 
prevederi 
definitive 

5 

91,85 
! 1.Venituri din taxe. contrihutii.i I I f 

i I ~ · · l · · . I 6821 682 498 73 07 I 73 02 :a te varsam1me. a te ve.=n~1t_u=""'n'-------+i-----+-----+----L--+----''-----+i ____ ...c.,__, 
)2.Cote şi sume defalcate din impozitu! pe I 1 

\venit 1.197\ l.183 1.109 92,65) 93,74 
r::;-:;::------------------+-----1----+-------+----'---i-----"----' 
13.Sume defalcate din taxa pe valoarea / i 
!adăugată 997, 1.447 1.435 143,93! 99,17 ------·--------------+-----+-----+------ir------+------'---1 
i4.Subventii de la alte nivele a!ej I / / 

~dminis1raţiei p~blicc:.__ l o! 381 35 350'1, 92,11 
15.Sume primite de la UE/alti donatori în I 
lco1_1_~~:i r1~ri1~)f efectuate şi pr~finanţări o ol o o ! o I 

p; „,:rwrc< nrp;E-"LJ riro~4 ~ 'J !- , l"') (j ; i ~ J.)).~„nJJ.:..Ll Ul!. . -111n.,.,L 1 -. ···'~-' l 2. 37 3.401 / 2.947 100,34/ ___ 86,65 

~ Cheltu iel~?e personu ----+-
1

1 __ 1_.4_7_7-+l __ l._4_84-+-__ 1_.J._.4_0+--__ 9_7-'-,Ll.-! 9-+i ____ T_.:./ ,_0_4, 
'.2. Bu12url _1Gservicii ----+! ____ 7_5_6,_ __ 1_.1_5_5+-___ 9_8_8-+-__ 13_0_,,_6_9+-i _____ 8_5.:._,5-4 
;3. Dobânzi O O O O O '1 

[4. Subventii ! O O O O I O 
f---- . I 

!5. Fonduri de rezervă 30[ 15 O oi O 
~-------„·-----------+-----+-----+-----'-1-----1-----__:_, 

l6.Transferuri între unitări_· __ a_le+-----0-+-____ 0+------0+---o-=----+-i __ ....:o:.___~I 
17. I ol o 
[8.Proiecte. cu finanţare din fonduri externe li I 
inernmbursabile O! O O O o 
19. Asistenţă socială J 356! 424 389 109,26 91,75 
110 11 '1· 1 1' . I' ! 40 3)- 3? 8 . . nl .e cne,w1e.1 - o 91,43 
'.1I.Cheltuieli~ecapit~----------+----2-7-8~1i ___ 2_8_8+----1-16-+----4-1,-7-3~---d-,0..:...,2~8 

J 12. Operaţiuni financiare Oi O O O O 
Jl3. efcct_L_ia __ te_î_n--a1-1i_i_}_)J-.e-c-ed_e_n_ţ_i_ş~ij-----+-,----+1------+-----+l--.......:_-____jl 
[!:1~~~rat~_~_anul curen_t _______ -+--____ 0+-l ____ O+l ____ -..:...18..:...l'----O- O I 

r~W~".EDE (A-B) -51\ -511 BO r·---- ---i 

Veniturile din mrnl 2020, în sumă de 3.077 mii Ilei, nu au fost realizate, fiind în Droce:nt de n , 
~,~ faţ2, de prevederile definitive în sumă de 3.350 lieL 

.·li!l/it financiar osupro co/1/urilor anuale de execu(ie bugelarr'i întocmire la data de 31.12.2()2(}-. UATC Perişor 
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Plăţile efectuate de entitate în anul 202{}, în sumă de 2.947 mii lei, s-au încadrat în prevederile 
bugetare aprobate. 

Analizând conturile anuale de execuţie ale U.A.T.C. Perişor, echipa de audita observat că în 
perioada auditată, instituţia a efectuat pUiţi din bugetul local după cum urmează: 6.054. l 04 lei în 
amil 2018, 3.228.539 lei în anul 2019 şi 2.946.562 lei în anul 2020: 

r-
Indicatori 2018 I 2019 2020 

>-----~--

Cheltuieli de personal 933.221 1.381.537 1.440.279 
-

Cheltuieii cu bunuri şi servicii 712.670 878.950 987.795 
--

t\ă socială 273.923 336.083 388.952 

Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile o 379.253 o 
~2014-20?0 : 

Alte cheltt:iel i I 20.900 26.000 32.061 
·--

Cheltu:e!i de capital 4.121.484 234.656 l 15.538 
--

Plati efectuate în anii. precedenţi si recuperate in anul curent -8.094 -7.940 -18.063 
··--------------

TOTAL PLĂŢI 6.054.104 3.228.539 2.946.562 
-

Evoluţia plăţilor efectuate de U.A.T.C. Perişor în perioada 2018-2020, pe categorii, poate fi 
vizualizată în Figura nr. 6. 

figum m. 6 -- Evolu(ia plăf ilor efectuate in perioada 20 I 8-2020 

Situaţiile financiare la 31.12.2020 încheiate de U.A.T.C Perişor, ca ordonator principal de 
credite, reprezintă documentele oficiale prin care sunt prezentate situaţia patrimoniului aflat în 
administrare, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la finele anului 2020. 

Situatiile financiare anuale au fost semnate de către ordonatorul de credite si de 
' ' 

conducătorul compartimentului financiar şi au fost depuse la Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Dolj. 

Pentru întocmirea situaţiilor financiare la 31.12.2020 au fost avute în vedere prevederile 
Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completi''.:rile 
ulterioare, precum ş1 Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 28/06.01.2021 pentru aprobarea 

:1uditfinanciar as11pm conrurilor anuale de execu/ie bugetară iniocmite la data de 31. ! 2.2020 -- UATC Perişor 



Nonnelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 
decembrie 2020. 

c) Modul de organizare a sistemuhll.i contabil 
În cadrul U.A.T.C Perişor este organizat un compartiment financiar-contabil-buget, iar 

administrarea resurselor financiare şi materiale aflate la dispoziţia instituţiei se face centralizat şi 
sub management propriu. Conform legii, rolul principal în administrarea, gestionarea si utilizarea 
bazei materiale, a resurselor financiare, valorilor materiale şi băneşti cu respectarea reglementărilor 
legale în vigoare, revine ordonatorului principal credite, respectiv primarul instituţiei. 

În scopul identificării si evaluării corecte a riscurilor la nivelul entităţii un rol important l-a 
avut înţelegerea sistemului contabil şi a sistemului informatic. 

U.A.T.C Perişor are implementat un sistem informatic prin care se urmăreşte să se asigure 
informaţii corecte, operative, şi care să servească la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi 
anuale în conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi 
tehnice, cât şi reconstituirea conţinutului registrelor, jurnalelor şi altor documente financiar
contabile. Evidenţa tehnico-operativă (fiscală) este organizată şi condusă cu ajutorui unui program 
informatic. 

d) oirganizare şi implementare a sistemului de control intern 
Conform prevederilor art. 42 alin (1) din Legea nr. 9411992 privind organizarea şi 

fimc{ionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea de 
Conturi are ca atribuţie evaluarea activităţii de control financiar propriu şi de audit intern a 
persoanelor juridice care intră în competenţa sa de verificare. 

Responsabilitatea instituirii controlului intern se află în sarcina conducătorului entităţii 

publice, iar realizarea acestuia trebuie să se facă la toate nivelele ierarhice din cadrul instituţiei, 

potrivit cmnpetenţelor şi atribuţiilor de serviciu ale fiecărui angajat. 
confom1itate cu prevederile art. 2 din Ordinul nr. 60012018 pentru aprobarea Codului 

controlului infern/managerial conducătorii entităţilor publice trebuie să dispună măsurile necesare 
pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecărei organizaţii, 

inclusiv a procedurilor, formalizate pe activităţi. 
Aşa cum rezultă din răspunsurile formulate la Chestionarul privind controlul intern 

managerial, la nivelul U.A.T.C Perişor procedurile instituite au fost elaborate parţial. 
A vând în vedere prevederile pct. 4 77 din Regulamentul privind organizarea şi desîaşurarea 

activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, 
aprobat de Plenul Curţii de Conturi prin Hotărârea nr 155/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 
547 din 24 iulie 2014, în urma evaluării sistemului de control intern, auditorul public extern a 
stabilit un nivel mediu de încredere în acesta. 

rfaculdfor 
Pentru realizarea obiectivelor de audit prezentate au fost aplicate proceduri analitice de 

evaluare a riscului, cu scopul de a identifica zonele predispuse la vulnerabilităţi, în care, de regulă, 
potenţialele erori materiale pot înregistra valori maxime. 

în consens cu prevederile standardelor de audit, s-a impus definirea clară a categoriilor de 
operaţiuni economice, materializată prin divizarea tranzacţiilor, după natura şi/sau conţinutul 
acestora. 

În consecinţă, după evaluarea managementului U.A.T.C Perişor şi a mediului său de 
control s-a procedat la divizarea situaţiilor financiare în categorii de operaţiuni economice care au 
fost auditate. realizându-se o grupare a cheltuielilor pe categorii economice specifice. 

;:<:vaJ1warea rriscuh.Jii a vizat următoarele componente: riscul inerent şi riscul de control. 
Pornind de la concluziile stabilite în etapa de planificare pe baza răspunsurilor primite de la 

entitatea auditată la întrebările formulate de auditorii publici externi prin chestionarele transmise cu 
ocazia notificării entităţii cu privire la acţiunea de audit financiar, pe parcursul desîaşurării misiunii, 
au fost utilizate proceduri de audit cum sunt testele de detaliu efectuate prin diferite tehnici, 
resoectiv: 

a) impecţia - constând în examinarea registrelor de contabilitate pentru a identifica dacă 
datele înregistrate în acestea corespund cu cele existente în documentele 

Audi1.fi11a11ciar r1s11pru co11!urilor anuale de e.wcufie hugelarâ întocmi!e la data de 3 /.I 2.2020 



respectării prevederilor legale, în cazul cheltuielilor, începând de la faza de angajare a cheltuielilor 
şi până la plata efectivă a acestora; 

h) intervievarea/investigarea - constând în obţinerea de date şi informaţii de la persoanele 
abi Iitate din entitate. 

După evaluarea mediului de control, riscul inerent şi riscul de control asociat categoriilor 
de operaţiuni economice, a fost apreciat de nivel mediu, după cum urmează: 

Nr. I Categoria de operaţiuni I Riscul inerent I Risc11! de I Riscul de I 
crt. I I I contrn! 

I 
denaturare 

I I 

I I semnificativă 
l. l Crean1e bu12_ctar<.: l Mediu I Mediu I Mediu __ ___j__ . ~ I ! 
'• I Chelwieli de personal I Mediu I Mediu ! Mediu L. I i ! i '---~ 

3. I Chciwicii cu bunuri şi servicii \ Mediu 
r 

Mediu I Mediu 
I ! 

I '"{. i Cheltuieli de capiul I lvfediu Mediu I Mediu 

Urmare a evaluărilor efectuate, s-a apreciat că riscul de apariţie a erorilor în situaţiile 

financiare s-a situat la un nivel mediu, iar la această evaluare a riscului a contribuit şi principiul 
scepticismului profesional al auditorului. 

aplicată pe pa.rcmrsid desfăşurării misiunii de audit financiar 
Stabmre21 prnguh!.li de semnificaţie (nivehd materiaîităţii) 

ln conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, 
în etapa de planificare a auditului financiar a fost stabilit nivelul materialităţii pe baza indicatorului 
plâti efec!uote înregistrate la 31.12.2020 în contul de execuţie - cheltuieli. 

Pentru stabilirea materialităţii, astfel încât aceasta să fie asimilată unui prag de semnificaţie 
adecvat, acest indicator a fost determinat pentru fiecare dintre cele patru valori numerice ale 
nivelului acesteia, cuprinse în intervalul 0,5% - 2%: 
Cai:,mfarea praguliui de semnificaţie generai 

Valoarea Valoarea pragului de semnificaţie (!ei} 

categorRei de f---------.------,-----·--.------------
operaţhrn.li 

ecoirwmice 

(lei) 

3.076.940 

2.946.:562 

0,50% 

15.385 

14.733 

1% 1,50% 2% 

30.769 46.154 61.539 

29.465 44.198 58.931 

------·-----·---~--+------r------t--------t------+------------i 
I 35.629.823' 178.150 356.298 534.447 712.596 
! 

Niveuul stalbHi.t ai materliaHtăţii este de 58.931 lei, respectiv 2% din baza materialităţii. 
Considerentele pe baza cărora a fost stabilit acest prag de semnificaţie au fost reprezentate de 

interesul utilizatorilor situaţiilor financiare (Consiliul Local al Comunei Perişor, mass - media, 
publicul, etc.) pentru modul în care au fost cheltuite resursele financiare ale bugetului local. 

Alte considerente pentru care pragul pragul de semnificaţie a fost stabilit asupra plăţilor au 
fost urmă.toarele: 

- plăţile prezintă un risc mai mare decât veniturile, deoarece acestea conduc la prejudicii; 
- interesul utilizatorilor priveşte plăţile efectuate din bugetul local. 

anul supus auditării nu a existat o fluctuaţie de personal care să afecteze calitatea muncii 
desfăşurată de angajaţii instituţiei publice auditate; 

- nu s·-au înfiinţat noi în cadrul 
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- din răspunsurile date de conducerea entităţii auditate prin chestionarul pentru evaluarea 
mediului de control intern rezultă că acesta pare a fi organizat corespunzător; 

- din evaluarea mediului de control intern a rezultat că nivelul de încredere în sistemul de 
control intern managerial este medh!. 

Natura şi îr,tinderea procedurilor de audit (teste de fond, proceduri anaiitice, testarea 
controalelor) vor fi stabilite, pentru fiecare categorie de operaţiuni incluse în una din grupele 
menţionate, ţinând seama de nivelul materialităţii precizat mai sus. 

La baza determinării materialităţii au stat datele prevăzute în Contul anual de execuţie şi în 
Bilanţul contabil pe anul 2020. 

b) Factorii rn:re alll! influenţat desfăşurarea au.dill:uh!i fi:mrn1dar 
Din analiza probelor de audit obţinute a rezultat că principalii factori care au influenţat 

activitatea entităţii auditate au fost: 
1 ~ Factori extei.r1rni 
Factorul politic reprezentat de Consiliul Local, care în calitate de autoritate publică 

deliberativă, adopta hotărâri ce direcţionează activitatea executivului (aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli, aprobarea contului de execuţie, administrarea patrimoniului). Consiliul Local 
manifest[;_ interes pentru situaţiile financiare şi are rol activ în cunoaşterea, prin comisiile de 
specialitate şi în plen, a problemelor ce se dezbat, formulând observaţii pertinente. Se apreciază că 
interesul Consiliului Local ca utilizator al situaţiilor financiare este normal şi nu se manifestă prin 
efecte blocante. 

Alt factor extern important este cel de ordin legislativ. Se apreciază că activitatea entităţii 
este puternic legiferată, atât în ceea ce priveşte veniturile şi cheltuielile, cât şi problemele ce vizează 
administrarea patrimoniului, iar legislaţia este percepută ca fiind complexă, în special în ceea ce 
priveşte rnodificările repetate sau unele dispoziţii lacunare ori interpretabile. Ca domenii legislative 
cu ;mpact se evidenţiază cele care se referă la Codul fiscal şi celelalte acte normative emise în baza 
acestuia, precum şi cele care se referă la salarizarea personalului. 

2. Factori hrtemn 
La acest nivel, se evidenţiază în special insuficienţa surselor pentru finanţarea activităţilor 

specifice. de natura celor prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ceea ce 
impune abordarea obiectivelor pe priorităţi. 

c) MenHficarea categoriifor de operaţiuni economice şi p:rocedmrHe de tiH.1.dh utmzate 
Pentru realizarea obiectivelor de audit prezentate şi în vederea evaluării activităţii financiar 

- contabile a entităţii, au fost aplicate proceduri anallill:ice de evaluare a :riscului, cu scopul de a 
identifica zonele predispuse la vulnerabilităţi, în care, de regulă, potenţialele erori materiale pot 
inregistra valori maxime. Astfel, informaţiile, au fost analizate prin srndierea datelor financiare şi 

nefinanciare, prin analiza indicatorilor şi a tendinţelor semnificative ale acestora, şi prin 
investigarea fluctuaţiilor şi a relaţiilor în concordanţă cu alte informaţii relevante. 

Pornind de la concluziile rezultate în urma evaluării sistemului de control intern, pe baza 
rationamemului profesional au fost identificate si evaluate riscurile la nivelul entitătii auditate ' - ~ ' 

pentru fiecare categorie de operaţiuni economice supusă auditului. 
Totodată, au fost testate în ce măsură operaţiunile economice au fost înregistrate în 

evidenţa contabilă, dacă au fost declarate cu precizie, dacă sunt reale şi efectuate în concordanţă cu 
reglementările legale. Astfel, prin apiicarea testelor de detaliu au fost efectuate verificări de detaliu 
asupra tranzacţiilor şi operaţiunilor economice ale entităţii, utilizându-se tehnici specifice de 
obţinere a probelor de audit, cum ar fi: 

3 inspec{ia -- constând în examinarea registrelor de contabilitate pentru a identifica dacă 
datele înregistrate în acestea corespund cu cele existente în documentele justificative în condiţiile 
respectării prevederilor legale; 

(;) observarea - presupunând urmărirea activităţilor, proceselor sau a procedurilor interne 
reaiizate de către persoane din cadrul entităţii verificate; 

w investigarea/intervievarea - constând în obtinerea de date si inforrnatii de la persoanele 
abilitate din interiorul şi/sau din exteriorul entităţii verir~cate; ' ' , 
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-

o recalcularea - presupunând verificarea acurateţei calculelor aritmetice din documentele 
justificative şi din înregistrările contabile, prin reluarea calculelor 

ei reefectuarea - presupunând aplicarea de către auditorii publici externi, în mod 
independent, a procedurilor sau controalelor care au fost efectuate de către entitatea verificată în 
cadrul controlului intern. 

În vederea formulării unei opinii de audit, precum şi pentru obţinerea unor probe relevante 
sub toate aspectele semnificative, auditorii publici externi au utilizat şi combinaţia diferitelor tipuri 
de teste sau proceduri. 

Pe baza raţionamentului profesional, având în vedere specificul entităţii, cerinţele de 
înregistrare contabilă şi de raportare financiară ale entităţii auditate, operaţiunile semnificative din 
punct de vedere valoric, rezultatele evaluării riscului asociat diferitelor tipuri de operaţiuni, auditorii 
publici externi au selectat spre auditare trei categorii de operaţiuni (creanţe bugetare, cheltuieli de 
personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital). 

Tinând cont de nivelul mediu de încredere pentru modul de implementare a controlului 
intern al entităţii auditate s-a optat pentru abordarea bazată pe teste de detaliu. 

Categoriile de operaţiuni şi procedurile de audit care s-au aplicat pe fiecare categorie de 
operaţiuni selectată în vederea auditării sunt: 

l. I Plâ(i pentru cheltuieli de personal 
(aparatul propriu al primăriei) 

i--=--- 1 Ph/fi penim cheltuieli cu bunuri şi 
I 2 · I servicii (cap.5!+70) 

l
i -:, i .P!â{i pentru che!t11ie!i de capital 

_-'_· ___ L (u2arat11! propriu al primăriei) 

valoare Motivul selecţiei 

1.440.279 Posibile neregularităţi în respectarea legislaţiei 

987. 795 [ Posibiie neregularităţi în respectarea legislaţiei 
I 

1î5. 538 Posibile neregularităţi în respectarea legislaţiei 

Obţinerea şil examhuiurea prnbefor de audit ce s11.sţin constatările 
În vederea obţinerii probelor de audit necesare fundamentării opiniei de audit, prezentării 

constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, au fost evaluate aserţiuni de audit specifice 
fiecărei categorii de operaţiuni economice, reprezentând „afirmaţii" ale conducerii entităţii auditate. 
AstfeL în etapa de execuţie au fost colectate probele de audit, ca urmare a aplicării procedurilor de 
audit (teste de detaliu) asupra unui eşantion constituit pe baza raţionamentului profesional, în 
funcţie de nivelul de risc stabilit în urma evaluării. 

Considerăm că probele de audit pe care auditorii publici externi le-au obţinut, asigură 
gr<:tdul de adecvare şi suficienţă pentru confirmarea caracterului real al operaţiunilor economice ale 
U .J\. T.C Perişor, în scopul detectării erorilor/abaterilor din activitatea entităţii reflectate în situaţiile 
financiare, şi a reducerii riscului de audit la un nivel acceptabil. 

c) Prnbeile de audit iee susţin constatările înscrise Îlrl. raportul de audit financiar 
Probele de audit obţinute ce susţin constatările înscrise în raportul de audit financiar sunt 

prezentate în anexele procesului verbal de constatare nr. 12320 încheiat la data de 28.05.2021 la 
Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Perişor, Judeţul Dolj. 

5.AL 
p:rindpali de 

si conclu.ziilor 
> 

financiar: 

irezuiJtate în urma acţiunii de audit financiar efectuate fa ordonatorul 
- llnitatea Administrativ Teritorială Commrrn Perişor: 

I şi fundamentarea bugetului focat 
:fundamentarea cheUuieHlor bugetului focal. 

Din verificarea efectuată privind modul de respectare a reglementărilor legale privind 
elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget al entităţii pentru anul 2020, s-a constatat că la 
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fundamentarea cheltuielilor bugetare la uTielc capirnle cuprinse în bugetul întocmit de UATC 
Perişor nu s-a făcut, în toate cazurile, cu respectarea în totalitate a dispoziţiilor legale în vigoare. 

Din verificările efectuate asupra modului de fundamentare a cheltuielilor bugetului local s-a 
constatat c.1 în anul 2020 a fost prevăzută, în Programul de investiţii 2020, atât în bugetul iniţial 
aprobat prin HCL 12/14.02.2020 cât şi în bugetul rectificat aprobat prin HCL 39/08.12.2020, suma 
de 150.000 lei, la capitolu! 70.02 - proiect teren de sport. 

Cu toate acestea, au fost angajate cheltuieli de executare lucrări de construcţii montaj pentru 
obiectul de investiţii ,,construire mini teren de sport" în valoare de 339.293,04 lei fără TV A, 
conform contract de lucrări nr. 11349/04.05.2020. 

c~ullzeie şi îlmpnejuirări!e care au condus la apariţia deficienţelor constatate: UA TC 
Perişor nu a făcut o analiză mai atentă şi o fundamentare bine justificată şi suficient argumentată a 
necesarului iniţial şi final, aşa cum cere legea. 

Valioarea ope:raţiu.ui.ilor care constituie abateri este în sumă de 189.293,04 lei fără TVA 
reprezentând angajamente legale încheiate care depăşesc valorile bugetare aprobate. 

Col:llsecinţde economico-financiare generate de deficienţele constatate: Nu există o 
asigurare rezonabilă cu privire la estimarea şi planificarea cheltuielilor pe fiecare categorie în parte. 

hn col!:lduzie, entitatea nu a putut argumenta modul în care au fost fundamentate toate 
cheltuielile în proiectul de buget şi nici justifica nealocarea unor resurse pentru plata unor 
angajarnente legale încheiate şi acceptate la plată, suma de 189.293,04 lei fără TV A nefiind 
prevăzută. în bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2020. 

Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 
1.1. 

exactitatea si realitr~tea datelor reflectate situatme financiare. ' , 
la amortizarea activelor fixe aflate Îl!l!. Jlat.rimoniul instituţiilor 

publice 
Din documentele prezentate de entitate reiese faptul că în luna mai 2019, UATC Perişor a 

achiziţionat, cu factura nr. CU 219/27.05.2019 , un utilaj multifuncţional (buldoexcavator) JCB 
3CX TTEJ2670172, în valoare de 360.332,00 lei. Pentru acesta, prin fişa mijlocului fix din luna 
august 2019 şi a procesului verbal de punere în funcţiune, a fost stabilită o perioadă de funcţionare 
şi de calcul al amortizării de 8 ani, în conformitate cu prevederile HG nr. 2139/2004 pentru 
aprobarea Caralogului privind clasţficarea si duratele normale defuncfionare a mijloacelor.fixe. 

Ca urn1are a verificării modului de achiziţie şi înregistrare în evidenţa operativ-contabilă a 
bunului achiziţionat precum şi a modului de înregistrare a cheltuielilor cu amortizarea aferente 
acestuia. s-a constatat că, deşi data intrării în gestiune a mijlocului fix a fost luna august 2019, 
pentru bunul în valoare de 360332,0() lei nu a fost calculată şi înregistrată în evidenţa contabilă 
amortizarea lunară începând cu luna septembrie 2019, denaturând astfel situaţiile financiare 
încheiate la 31.12.2019 şi 31.12.2020. 

Carua si împrejurările care au condus la abaterea prezel.1ltată s-au datorat faptului că nu 
au fost respectate prevederile iegale cu privire la calculul amortizării activelor fixe. 

Vakoan;;a openţh.l!niiJor care constituie abateri este în sumă de 75o069JJO Id şi reprezintă 
valoarea amortizării buldoexcavatorului ce nu a fost calculată şi înregistrată în evidenţa contabilă. 

Consedrnî:de economico-fimmdare l!enerate de deficientele constatate: 
' "" , 

- prezentarea de date neconforme cu realitatea în situaţiile financiare încheiate la 31.12.2019 
ş; 31.12.2020 prin supraevaluarea postului bilanţier „Instalaţii iehnice şi mijloace de transporr" 
cu suma de 75. 069. 00 lei şi subevaluarea postului bilanţier „Amortizarea instala(iilor tehnice. 
mijloac:.: de franspm·i" cu aceeaşi sumă; 

- prezentarea de date neconforme cu realitatea în Contul de rezultat patrimonial prii:. 
subevaluarea cu suma de 75. 069. 00 lei a cheltuielilor cu amortizarea„ ~ 

În crnrlldu.zie, 1n urma neregulilor constatate privind modul de înregistrare ş1 calcul al 
an1ortizării, în situaţiile financiare au fost prezentate date neconforme cu realitatea. 
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Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 

2.L 

organizarea, şi menţinerea sistemelor de 
inclusiv ~rudit intern 

vizei de control financiar preventiv propriu 
Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de auditori publici externi pe parcursul 

·efectuării prezentei acţiuni de audit, au fost identificate contracte de prestări servicii şi vânzare
cumpărare, care au fost supuse aprobării ordonatorului de credite, fără a fi primit Îlrl prealabili viza 
de control financi~ff preventiv propriu în condiţiile legii. Constatarea echipei de auditori publici 
externi se referă la faptul că, deşi aceste contracte reprezintă angajamente legale din care derivă 
obligatii de plată pentru UATC Perişor, acestea nu poartă viza de CFPP iar două dintre ele llllll! au 
fost semnat~ de către ordonatoruli de crednte. 

Un alt aspect constatat de echipa de audit este faptul că sigiliul utilizat pentru acordarea vizei 
de CFPP nu cuprinde în toate cazurile informaţiile obligatorii, respectiv, data acordării vizei 

Catllzele şi împirejurările cane au condus fa apariţia deficiel!l"ţelor constatate: nu au fost 
respectate prevederile legale referitoare la acordarea vizei CFPP. 

Consedrrţele economico-financiare generate de deficienţele constatate: aprobarea de către 
ordonatorul de credite a unor angajamente legale fără să aibă asigurarea că sumele sunt angajate cu 
respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. 

În crn:!chizie, au fost angajate cheltuieli în baza unor angajamente legale ce nu deţin viza de 
CFPP. 

3.L 
5.AI 

Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 

crearea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea activităţii de audit 

Din verificarea efectuată cu privire la organizarea şi implementarea sistemelor de 
managernent si control intern s-a constatat că, nu au fost iniţiate măsurile prevăzute de Legea 
nr.672/2002 cu privi.re la organizarea şi desfaşurarea activităţii de audit public intern, respectiv nu a 
fost asigurat cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern. 
Potrivit prevederilor legale, entităţile publice locale se pot asocia, în vederea asigurării activităţii de 
audit public intern. 

C21ue!e şil împrejvnrările care au condus fa abaterilie prezentate se datorează faptului că 
mdonatornl de credite nu a luat masuri in vederea instituirii cadrului organizatoric pentru 
desfăşurarea acestei activităţi. 

Consecinţe~e econwmico-fimul!dare generate de defkienţde constatate: existenţa unui risc 
ridicat de neindetificare a unor operatiuni sau activităti cu disfunctionalităti. 

hn cm11ch.l!zie~ această fon~ă d~ control intern, nu a fost e~ercitată, în mod corespunzător în 
conformirnte cu prevederile legale în domeniul auditului intern. 

Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 
3.2. 

la calitatea gestiunii economico-finam:fa.re. 
fa efectuarea invenfariei•ii tuturor elementelor patrimoniale la 

lege, înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acesto:ra. 
patrimoniale. 

Din verificarea efectuată asupra modului de organizare, efectuare şi valorificare a rezultatelor 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul 
UATC Perişor. echipa de audit a constatat faptul că nu au fost respectate în totalitate prevederile 
O MFP nr. 286112009, cu consecinţe asupra reflectării fidele a activelor, datoriilor sau creanţelor în 
contabilitatea entităiii. 
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Cauzele şi limpirejurările care at1 condus lia apariţia deficienţelor constatate: nu au fost 

respectate în totalitme prevederile legale privind inventarierea elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii ale primăriei. 

Consecinţele ;ecm1omico-financliare generate de deficienţele constatate: 
A viînd în vedere faptul că inventarierea anuală are ca scop stabilirea situaţiei reale a tuturor 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a 
bur:urilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, 
neinventarierea acestora şi neprezentarea fidelă a rezultatelor operaţiunii, are drept consecinţă 
denaturarea imaginii fidele pe care trebuie să o reflecte situaţiile financiare anuale. 

În col!lduziej nu au fost respectate în totalitate prevederile OMFP nr. 2861/2009. 
Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 

4.1. 

,2. fa :reevaluarea activelor fixe, confo:rm OG nr. 81/2003 
Pentru reflectarea valorii reale şi, respectiv, a prezentării prin situaţiile financiare a unei 

imagini fidele asupra patrimoniului, activele fixe corporale şi necorporale aflate în patrimoniul 
entităţii trebuiau reevaluate conform reglementărilor legale, de către o comisie numită de 
conducătorul instituţiei sau de evaluatori autorizaţi, ţinându-se cont de inflaţie, utilitatea bunului, 

- '· starea acestuia si de pretul pietei. 
În urma ~erificăr,ii s-a 'constatat că ultima reevaluare a activelor fixe corporale aflate în 

pmrimoniul UATC Perişor a fost efectuată la data de 31.10.2015, nefiind efectuată reevaluarea 
acestora la 31.12.2018, respectiv la o perioadă de cel puţin o dată la 3 ani, conform prevederilor 
Ordonanţei nr. 81/2003. 

Cal.1lzde şi împrejurările care al! conchrn fa apariţia deficienţelor constatate: nu au fost 
respectate prevederile legale privind evaluarea/reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
insituţiei. 

Consecinţele economico-financiare generate de deficienţele constatate: 
Situaţiile financiare încheiate la 31.12.2020 nu oferă o imagine fidelă a activelor şi a poziţiei 

financiare a entitătii. 
În eo11H:h1zi~~ llnuruuri proprietate publică şi privată :reprezentând terenuri şi dădiri aflate 

în patrimoniul instituţiei 1T1lli au1 fost evah1atehreevahrnte conform prevederilor O,G nr. 81/2003, 
acestea nefiind reflectate în patrimoniul entităţii la valoarea justă în anul 2020. 

Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 
4.2. 

cakularea, :reţinerea şi virarea buget a impozitului aferent 
salariaţilor UA Perişor 

Din documentele prezentate pentru anul 2020, privind cheltuielile de personal (state de plată), 
rezultă faptul că, în lunile iunie şi iulie 2020, au fost acordate vouchere de vacanţă în valoare de 
23.200 lei pentru un număr de 16 salariaţi. 

Prin verificarea statelor de salarii reiese faptul că nu s-a calculat, retinut si virat la buaetul de 
' ' I::> 

star impozitul pe salarii în sumă de 2.320 lei aferent acestor vouchere de vacanţă, cu toate că aceste 
venituri se impozitează ca venituri din salarii în luna în care sunt primite de angajaţi. 

C 0cr.nzeîe şi împrej1Ulrări!e care au condus la abaterile mai sus prezentate s-au datorat faptului 
că nu au fost respectate în totalitate prevederile legale în domeniul fiscal şi al sala;izării 
pe:rsonaldui plătit din fonduri publice. 

Cornscdnţa economico-financiară generată de deficienţa constatată este necalcularea, 
nere~rinerea şi nevirnrea impozitului pe salarii aferent voucherelor de vacanţă. 

condmine, nu au fost calculate, reţinute şi virate impozitele pe salarii aferente voucherelor 
de vacan'.lă în anul 2020. 

Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 
4.3. l. 
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1 la nerecupe:rn:rea p:rejudiciului cauzat de decontarea studiilor 
unrrversit:ue de Perişor 

Prin Raportul de audit financiar al Curţii de Conturi înregistrat sub nr. 11435 din 18.05.2018 
şi prin Procesul verbal de constatare nr.11434118.05.2018, s-a constatat că în perioada 2016-2018, 
U.A.T.C Perişor a decontat nejustificat din bugetul local, contravaloarea studiilor universitare de 
rnaster efectuate de doi salariaţi (funcţionari publici), în sumă totală de 11.521 lei (suma de 5.343 
lei pentru N.P. şi suma de 6.178 lei pentru G.C.E.). 

Urmare actelor de audit financiar mai sus menţionate, a fost emisă Decizia nr. 46 din data de 
15.06.2018 prin care s-a dispus conducerii entităţii înlăturarea abaterilor de la legalitate. 

Astfel, entitatea a procedat la extinderea verificărilor, aşa cum rezultă din raportul întocmit de 
persoanele nominalizate în dispoziţia primarului iar în urma extinderii verificărilor nu s-au mai 
reţinut alte deficienţe. Prin urmare, valoarea sumelor constatate ca fiind plătite nelegal este de 
11.521 lei. 

Prin urmare, ordonatorul principal de credite a emis dispoziţiile nr.433 şi nr.434 din 
26.11.2018 prin care s-a dispus imputarea sumei de 11.521 lei doamnei N .P ., funcţionar public, 
referent superior în cadrul compartimentului financiar-contabil, taxe şi impozite şi doamnei G.C.E. 
secretar al U.A.T.C Perişor. 

Împotriva dispoziţiilor nr.433 şi nr.434 din 26.11.2018, s-a înaintat acţiune la instanţa de 
judecată (dosar nr.3232/93/20î 9) de către N.P. şi G.C.E. prin Sindicatul Administraţiei Publice 
"Forţa legii''', urmare căreia a fost emisă, de Tribunalul Dolj, Sentinţa nr.1272/2019. Împotriva 
Sentinţei nr. 1272 din data de 26.09.2019, pronunţată de Tribunalul Do~j în dosarul nr.3232/63/2019, 
U T.C Perişor prin Primar a formulat recurs la data de 16.01.2020. 

Prin Decizia .1021/2020, Cmiea de Apel Craiova a constatat că recursul declarat de către 
recurentul-pârât U.A.T. Corn. Perişor-Prin Primar este tardiv. 

Din verificările efectuate s-a constatat că prejudiciul de recuperat, în sumă de 11.521 lei a fost 
înregistrat în evidenţa contabilă a entităţii în contul 461 - „Debitori", cu NC. 106/ 02.12.2019 cu 
suma de 5.343 lei pentru N.P. şi NC. 105/ 02.12.2019 cu suma de 6.178 lei pentru G.C.E., el 
figurând neîncasat ia data controlului. 

În aceste condiţii, prejudiciu! în sumă de 11.521 lei, nu mai poate fi recuperat de la persoanele 
care au beneficiat de decontarea nelegală a cursurilor de master din bugetul U.A.T.C Perişor în 
perioada 2016-2018, deoarece actele administrative de imputare au fost anulate de instanţa de 
judecată fiind reţinută tardivitatea emiterii acestora (depăşirea termenului de 30 de zile prevăzut la 
art.85 alin 1 din Legea 188/1999). 

Nerecuperarea prejudiciului în condiţiile mai sus arătate se datorează şi declarării cu 
tardivitate de către conducerea U.A.T.C Perişor a apelului împotriva Sentinţei nr. 1272/26.09.2019, 
pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.3232/63/2019. 

Faptul că, conducerea entităţii nu a luat măsuri apte şi eficiente care să conducă la recuperarea 
prejudiciului nu este de natură de a o absolvi de o anumită vină în neurmărirea şi nerecuperarea 
acestuia, mai ales în condiţiile în care aceasta avea obligaţia recuperării prejudiciului în 
conformitate cu art.33(3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Neatingerea rezultatului prevăzut (recuperarea prejudiciului), conduce la concluzia că 

acţiunile entităţii verificate nu au fost suficient de diligente iar ineficacitatea demersurilor judiciare 
întreprinse nu o pot absolvi de o anumită vină pe aceasta de neducerea Ia îndeplinire a măsurilor 
dispuse. 

Cauzele şi lîmpncj'1lllrăirHe care au coiruhxs la apariţia deficienţelor constatate: 
™ neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi nr.46/2018; 
12 en1iterea Cd întârziere a deciziilor de imputare, peste termenul de 30 zile de la 

constatarea pagubei; 
w introducerea cu tardivitate a apelului, peste termenul de 15 zile prevăzut de art. 20 alin. 

1 din Legea nr.554/2004, termen calculat de la comunicarea hotărârii; 
lllJ nepromovarea altor măsuri pentru recuperarea prejudiciului în termenul de prescripţie . 
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Crnrnsednţde econol!nirn-financiare generate de deficienţele constatate sunt diminuarea 
resurselor bugetului local, ca urmare a neurmăririi şi nerecuperării prejudiciului, precum şi a unei 
slabe gestiuni financiare şi a proastei administrări a resurselor financiare, conducând la 
nerecuperarea plaţilor nelegale aferente decontării cursurilor de master pentru doi salariaţi ai UATC 
Perişor în sumă de l L521 Iei. 

În ronduzie? conducerea entităţii verificate are obligaţia recuperării prejudiciului în sumă de 
11.521 lei de la persoanele care aveau obligaţia ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse la pct.5 din 
Decizia nr.46/2018 şi care nu au luat măsuri apte pentru recuperarea prejudiciului aşa cum mai sus 
s-a arătat. 

Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare Ia punctul 
4.4. 

l nerecuperarea prejudiciului cauzat de plata de penalităţi de 
judecată şi cheltuieli executare sHită aferente cheltuielifor de 

"Sistem de alimentare cu apli. potabilă Com. Perişor, Dolj', 
şi'" canalizare în comuna Perişor, judeţul Dolj" 

Prin Raportul de audit financiar al Curţii de Conturi înregistrat sub nr. 11435 din 18.05.2018 
şi prin Procesul verbaî de constatare nr.11434/i 8.05.2018, s-a constatat că în urma derulării 

contractului de execuţie lucrări nr. 2444/10.12.2007, având ca obiect executarea şi finalizarea 
lucr2trii pentru "Sisteme de alimentare cu apă potabilă in Com. Perişor, Dolj" şi a contractului de 
lucrări nr. 1421/15 .07.2009, având ca obiect executarea şi finalizarea lucrărilor la obiectivul „Sistem 
centralizu! de canalizare in comuna Perişor. judeţul Dolj", încheiate de U.A. T.C Perişor în calitate 
de achizitor şi Trustul Constructii Carpaţi Srl Bucureşti, în calitate de executant, entitatea auditată a 
plăi:it penalităţi de întârziere în sumă de 371.737,43 lei, cheltuieli de judecată în sumă de 4.771 lei şi 
cheltuieli de executare silită în sumă de 16.586,54 lei către executantul lucrărilor, aceasta solicitând 
şi câştigfcnd în instanţă şi încasând prin executare silită, debitele restante şi penalităţi calculate 
pentru neplata facturilor la data scadentă. 

De asemenea, s-au mai plătit cheltuieli de judecată în sumă de 4. 771 lei, precum şi 16.586,54 
lei cheltuieli de executare silită. 

Urmare a actelor de audit financiar mai sus menţionate, s-a emis Decizia nr. 46 din data de 
15. 06.2018 prin care s-a dispus conducerii entităţii înlăturarea abaterii or de la legalitate 

Entitatea a procedat la extinderea verificărilor, aşa cum rezultă din raportul 
nr.13162/16. î 1.2018 întocmit de persoanele nominalizate în dispoziţia primarului nr.287 din 
08.10.2018. iar în urma extinderii verificărilor nu s-au mai reţinut alte deficienţe. Prin urmare, 
valoarea penalităţilor, a cheltuielilor de judecată şi de executare silită plătite nejustificat este de 
393.094.97 lei. 

Pentru recuperarea sumei de 393.094,97 lei, entitatea a formulat acţiune la instanţa de 
judecată care face obiectul dosarului nr.8478/2018 Tribunalul Dolj 

Instanţa a respins acţiunea formulată de reclamanta comuna Perişor reprezentată de primarul 
comunei Perişor în contradictoriu cu pârâta Chipirlin Mariana, cu apel în 1 O zile de la comunicare. 

În aceste condiţii. prejudiciul în sumă de 393.094,97 lei nu a putut fi recuperat de la persoana 
împotriva căreia s-a înaintat acţiunea în instanţă, pe considerentul că din înscrisurile depuse la dosar 
nu rezultă că prejudiciul in cuantumul stabilit a fost determinat prin faptă ilicită exclusivă şi 

personală a pârâtei, motivarea entităţii fiind neadecvată. 
Nerecuperarea prejudiciuiui se datorează şi pasivităţii de care a dat dovadă conducerea 

entităţii în urmărirea şi recuperarea acestuia prin neformularea în instanţă a apelului împotriva 
Sentinţei nr. 46lI17. 03 .2020, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 8478/63/2018, astfel 
sentinţa a devenit definitivă prin neapelare la data de 21.04.2020. 

Faptul că, conducerea entităţii nu a luat măsuri apte şi eficiente care să conducă la recuperarea 
pre;judiciului nu este de natură de a o absolvi de o anumită vină în neurmărirea şi nerecuperarea 
acestuia, i11ai ales în condiţiile în care aceasta avea obligaţia recuperării prejudiciului în 
conformicate cu an.33(3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ş1 funcţionarea Curtii de 
Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. , 
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Neatingerea rezultatului prevăzut (recuperarea prejudiciului), conduce la concluzia că 
actiunile entitătii verificate nu au fost suficient de diligente iar ineficacitatea demersurilor judiciare 
întreprinse nu ~ pot absolvi de o anumită vină pe aceasta de neducerea la îndeplinire a măsurilor 
dispuse. 

Cauzele şi îîmprejl.lirările cane au coirndlL!ls la apariţia deficienţdor constatate: 
w neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi nr.46/2018, 
ra neformularea apelului împotriva Sentinţei nr. 461/17.03.2020, pronunţată de Tribunalul Dolj, 
u nepromovarea altor măsuri pentru recuperarea prejudiciului în termenul de prescripţie. 

Cm11sccintele economico-financiare generate de deficientele constatate sunt diminuarea ' , 
resurselor bugetului local, ca urmare a neunnăririi şi nerecuperării prejudiciului, precum şi a unei 
slabe gestiuni financiare şi a proastei administrări a resurselor financiare, conducând la 
nerecuperarea plaţilor nelegale către constructor aferente penalităţilor de întârziere, cheltuielilor de 
judecată şi cheltuielilor cu executarea silită ai UA TC Perişor în sumă de 393.094,97 lei. 

ÎHll :;::on1rl1Hziei conducerea entităţii verificate are obligaţia recuperării prejudiciului în sumă de 
393.094.97 lei de la persoanele care aveau obligaţia ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse la pct.8 
din Decizia nr.46/2018 şi care nu au luat măsuri apte pentru recuperarea prejudiciului aşa cum mai 
sus s-a arătat. 

4.5 
Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 

angajarea, lichidarea, ordonanţa:rea şi plata cheltu:i.elifor de 
de mtreţinere şi reparaţii drumuri comunale" în anul 2019 

Din verificarea efectuată prin eşantionare a cheltuielilor de reparaţii angajate, lichidate, 
ordonanţate şi plăfrce 1n anul 2019, pentru finanţarea lucrărilor de reparaţii, s-au constatat unele 
abateri de la normele legale în vigoare, care au condus la efectuarea de plăţi nelegale către 

constructor_ la obiectivul „Lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri comunale". 
Pentru realizarea obiectivului de reparaţii drumuri, atribuirea contractului de achiziţie publică 

s-a efectuat de către U .A.T.C Perişor prin achiziţie directă de pe SEAP, conform documentelor de 
atribuire DA23034564/15.05.2019, DA23034459/15.05.2019 şi DA23034419/15.05.2019. 

Astfel, entitatea auditată, a încheiat contractul de lucrări şi furnizare produse nr. 
160/16.05.2019 cu SC AMO Agregate SRL, nefiind stabilită în cadrul acestuia valoarea totală a 
lucrării ci numai pre'fUri unitare/unitatea de masură (oră, tonă), fără TV A. 

Pentru decontarea lucrărilor executate, SC AMO Agregate SRL a emis factura nr. 
2409/22.05.2019, anexă la factura nr. 2409/16.05.2019, Rapoartele de activitate zilnică a utilajelor 
şi Centralizatorul avizelor de transport pentru materialele balast şi beton concasat (anexa nr. 28), în 
valoare de ·i 58.536,66 lei cu TV A, factură ce a fost parţial achitată cu suma de 156.252,30 lei cu OP 
nr. 296/04.06.2019, OP nr. 702/18.10.2019, OP nr. 941/19.12.2019, OP nr. 942/20.12.2019, OP nr. 
952/30.12.2019, OP nr. 955/30.12.2019 şi OP nr. 956/30.12. (anexa nr. 29). 

Procesul verbal de recepţie a lucrărilor nr.11652/31.05.2019 a fost încheiat în baza Dispoziţiei 
nr. 20/29.05.2019. 

AoCu p:rivire atribuirea cont:ractuh1i de luc:rări nr. 160/16.05.2019 încheiat cu SC 
AMG Agregate 

Din verificarea documentelor prezentate de entitate, s-a constatat că atribuirea contractului s-a 
efectuat prin achiziţie directă de la SC AMO Agregate SRL fără a determina o valoare estimată a 
acestuia înainte de atribuire (în acest sens, s-a retinut că nu există o situaţie sau alt document în care 
să fie prezentat modul de determinare - calcule, însumări de sume plătibile pentru realizare contract 
etc.) conform prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie nublică/acordului cadru 

' " 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Totodată, nu există o notă justificativă, prin care s-a propus achiziţia directă şi nici justifica.rea 
achiziţionării separate a materialelor şi lucrărilor având în vedere faptul că valoarea estimată a 
achiziţiei a fost de 133.224,00 lei fără TV A, inferior pragului valoric prevăzut la art. 7 alin. 5 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice . 

.-111di1/i11w1ciar o.rnpm co11t11ri/or anuale de execufie !mgeiară întocmite la dara de 31. l LWJO -- UATC 



Sin1ilar s-a constatat ş1 în cazul atribuirii contractului de vânzare-cumpărare 
nr.247/28.08.2019 încheiat tot cu SC AMG Agregate SRL, având ca obiect achiziţionarea de 
produse, respectiv beton concasat şi balast, fără a avea o a valoare estimată a contractului înainte de 
atribuire2 acestuia pe baza unui referat şi nici o notă justificativă având în vedere faptul că valoarea 
estimată a achiziţiei a fost de 30.309,20 lei fără TV A, inferioară pragului valoric prevăzut la art. 7 
alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, prin care să se propună achiziţia directă. 

Ca justificare a achiziţiilor directe, entitatea auditată a invocat faptul că atribuirea contractelor 
de achiziţie către SC AMG Agregate SRL s-a situat sub plafonul desfaşurării unei proceduri prin 
SEAP şi nu au calculat valoarea estimată a contractului. 

Motivaţia achiziţiei directe de la SC AMG Agregate SRL fără a avea o valoare estimată a 
acesteia înaintea atribuirii contractului nu este în concordanţă cu prevederile art. 12 din Legea 
nr.98/2016 privind achizitiile publice: „Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de 
ini[ierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire". 

Cauzele şi împ:rejurărHe care au condus la abaterea constatată sunt nerespectarea în totalitate 
a legislaţiei privind achiziţiile publice. 

Crrnrnednţde economico-financiare ale abaterii de la legaiifate şi regularitate: 
nerespectarea de către entitatea auditată a scopului Legii nr. 98/2016 , aşa cum este definit la art. 2, 
respectiv „ uchizi(ionarea de bunuri. servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică. „ " . 

corH.:h1zie9 nu au fost respectate prevederile legale în ceea ce priveşte determinarea valorii 
estimate a achiziţiei anterior iniţierii procedurii de atribuire, în condiţii de eficienţă economică. 

Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 
4.6, 

dendarea contractului de lucrări nr. 160/16.05.2019 încheiat cu SC 
AMG Agregate SRL 

Cu pirivfre fa irealitatea h1cirărifor executate 
Conform Anexei de plată la factura nr. 2409116.05.2019, a Rapoartelor de activitate zilnică a 

utilajelor şi Centralizatoru! avizelor de transport balast şi beton concasat, întocmite de SC AMG 
Agfegate SRL, în baza contractului de lucrări nr. 160/16.05.2019, din totalul cheltuielilor de 
133.224 lei fără TVA, suma de 14.000 lei este aferentă cheltuielilor cu lucrări de profilare drum cu 
autogreder reprezentând un număr de 56 de ore de funcţionare a utilajului cu un preţ de 250 lei/oră. 

Din examinarea documentelor prezentate de entitatea verificată (contract de lucrări, proces 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, factura executantului, raportul de activitate zilnică a 
utilajului autogreder), s-a constatat faptul că numărul de 56 ore, de care s-a ţinut seama la stabilirea 
valorii cheltuielilor (14.000 lei) aferente consumurilor cu utilajul "Autogreder", nu este în 
concordanţă cu numărul orelor de funcţionare a utilajului, corespunzător perioadei în care acesta a 
fost utilizat oentru realizarea lucrărilor de "întretinere si reoaratii drumuri comunale". 

~ ' ' J. ' 

U.A.T.C. Perişor nu a putut prezenta un deviz sau o situaţie de plată a lucrării executate, fapt 
pentru care auditorii publici externi au solicitat inventarierea lucrării de reparaţii drumuri. 

Astfel, comisia de inventariere numită prin Dispoziţia primarului nr.120/07.05.2021, a 
încheiat procesul verbal de inventariere a drumurilor pietruite conform contract'Jlui de execuţie 
lucrări şi furnizare produse nr. 160116.05.2019, determinând o suprafaţă totală a acestora de 
12.080,00 rnp, o cantitate de 24 tone balast şi 1.759,20 tone beton concasat. 

A vând în vedere faptul că autogrederul a fost utilizat la profilarea drumurilor şi aşternerea 
materialului pietros pe acestea, auditorii publici externi, prin consultarea Indicatorului de norme de 
deviz D - ,Lucrări de drumuri" mii col de deviz DH03A l - „Reprofilarea părţii carosabile a 
drumurilor împietruite executată mecanic cu autogreder", pentru suprafaţa de 12.080,00 mp au 
de'terminat un număr de 8 ore de funcţionare a utilajului iar pentru aşternerea pe platforma drumului 
a materialelor de întreţinere cu autogrederul a fost consultat articolul de deviz DH04A1 -
„Aşternerea materialelor pietroase de întreţinere, inclusiv cilindrarea cu autogreder" confrlrrn 
du-uia a rezultat un număr de încă 8 ore de funcţionare a acestuia, respectiv un număr total de 16 ore 
de Funcţionare a autogrederului . 
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Prin urmare, la stabilirea valorii situaţiei de plată a lucrărilor realizate în baza acestui contract, 
trebuia să se aib2. în vedere cheltuielile cu utilajul pentru un număr de 16 ore şi nu pentru 56 de ore 
aşa cum a fost facturat, rezultând o diferenţă de 40 ore (56 ore-16 ore), luată în calcul nejustificat. 

Aplicând la cele 40 ore tariful orar al utilajului de 250 lei/ora de funcţionare, rezultă suma de 
10.000,00 lei, la care se adaugă cota de TVA luată în calcul de executant la întocmirea situaţiei de 
plat{1. rezultând astfel o valoare care acceptată în mod nelegal la decontare de 11.900 lei (1 O.OOO 
lei X J ,19). 

Cauize!e şn împrej"mră:rile care au condus la aparitia defidenţelo:r constatate: confirmarea 
prin rapoartele de activitate zilnică a utilajelor a unor consumuri de utilaje neefectuate în totalitate. 

Consedffţele economico-financiare a!e abaterilor crnr.asfata!:e: 
Nu au fost respectate principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea 

fondurilor publice, astfel că, în exerciţiul financiar al anului 2019, din bugetul entităţii verificate au 
fost efectuate plăţi nejustificate în sumă de 11.900 iei . 

În co!i1lduzie, au fost acceptate la decontare sume aferente unor consumuri de utilaje 
neefectuate în totalitate. 

De1alii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 
4.6. 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de 
,,I\lfodernizare ih.rminat prin montare aparate de .iluminat cu 

în anul 
La data de 06.05.2020 a fost încheiat contractul nr. 11375 în valoare de 342,398,60 lei fără 

TVA, între ,. Comuno. Perişor ... reprezentată prin Lăzăroiu Marian, având.funcţia de primar" în 
calitate de achizitor şi SC Amiras C&L lmpex SRL în calitate de executant, pentru realizarea 
lucrărilor de investiţii la obiectivul „ Modernizare iluminat public prin montare aparate de iluminat 
cu LED-11ri În comuna Perişor, jud.Dolj", constând în demontare aparate de iluminat vechi - 298 
buc.,Iucdtri electrice montare, livrare şi punere în funcţiune corpuri de iluminat cu LED-uri 36W, 
f P67 - 300 buc. şi lucrări electrice montare, livrare şi punere în funcţiune corpuri de iluminat cu 
LED-uri 60\V, IP67 -- 76 buc. 

Achiziţia lucrării s-a efectuat prin SEAP, prin achiziţie directă iniţiată din catalogul 
electronic, conform DA25571421. 

derularea contractului de lucrări nr. 11375/06.05.2020 încheiat cu: SC 
Arniras 

Din verificările efectuate s-a constatat faptul că, deşi lucrarea a fost finalizato. integral în data 
de Ol .07_2020 de către constructor (adresa nr.1176/01.07.2020) acesta întocmind situaţiile de lucrări 
şi centralizatorul acestora la valoarea de 342.398,60 lei fără TVA (respectiv 407.454,33 lei cu 
TV Amiras C&L Impex SRL a emis factura nr. 16024/01.09.2020 doar pentru suma de 
70.000,00 lei. UATC Perişor a efectuat, astfel, piăţi în valoare de 70.000,00 lei, achitând cu OP nr. 
485/10.09.2020 suma de 41.948,88 lei şi cu OP nr.72/26.10.2020 suma de 28.051,12 lei, suma de 
337.454,30 lei rămânând nefacturată. 

Prin adresa nr. 11733/28.04.2021, echipa de audit a solicitat UATC Perişor autorizaţiile de 
contrucţie, proiectul, delegaţiile salariaţilor constructorului, foi parcurs auto, schiţa de montare a 
lămpilor şi procesul-verbal de predare-primire a lămpilor vechi demontate de pe stâlpi, acestea 
nefiind înaintate până la data finalizării acţiunii de audit. 

Totodată, din verificarea pe teren a Situaţiilor de lucrări emise de constructor, au rezultat 
lucrări neexer!Jitate 'in totalitate, în sumă de 69,648508 Iei, aşa cum rezultă din Procesul-verbal nr. 
11945/1 O .05 .2021 şi a Situaţiilor de lucrări rectificative, întocmite de Comisia desemnată prin 
Dispoziţia ordonatorului principal de credite nr. 121 /06.05 .2021. · 

Asrfel, în urma verificărilor efectuate pe teren, comisia, prm procesul verbal 
nr. l 1945/10.05 .2021, a constatat următoarele diferenţe între cantităţile înscrise în situaţiile de 
lucrări emise de constructor şi lucr8xile executate în realitate, după cum urmează: 
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Bucăţi conform 
Situaţie lucrări 

1. i Lămpi vechi demontate \ 298 
2. I Branşamente vechi demontat~ 298 
3. i Dispozitiv vechi i 298 

' 4. I Lămpi noi tip LED 60W I 60 

Bucăţi conform 
PVcomisie 

133 
82 
2 
56 

Diferenţe (bucăţi) 

-165 
-216 

Vatoarea de deffwntare a lămpilor, bram.şamentelor şi dispozitivelor vechi demontate de 
pe stâlpi şi nepredate de constructor cu proces verbal de predare-primire şi care nu se regăsesc în 
magazia UATC Perişor sau pc teren este de 35.731, 15 lei. 

Totodată, valoarea celor 3 lămpi noi nemontate tip LED-uri 60W şi a 2 dispozitive noi 
- aferente este de 1.305,57 lei. 

Pentru cele 21 lămpi noi nemontate LED 36W(20 lipsă şi 1 nemontată aflată în magaie ), 
valoarea este de 13.230,95 lei. 

Astfel, între cantitaţile prevăzute în Situaţiile de h.11.crări, emise de constructor şi cantitaţile 
deterrninate de Cornisie au rezultat diferente cantitative si care recalculate în cadrul situatiilor de 

' ' ' 
plată au determinat o cheltuială nejustificată de 50.267,67 lei, astfel: 

- Situaţie de lucrări BS8158 demontare aparate de iluminat existente - 35. 731, 15 lei, 
-Situaţie de lucrări BS8158 montare aparate de iluminat36w carcasă turnată- 13.230,95 lei, 
- Situaţie de lucrări BS8158 montare aparate de iluminat 60w carcasă turnată- 1.305,57 lei. 
Cae1ze~e si împnejud'irile care au condus ia abaterea prezentată s-au datorat faptului că au 

fost acceptate la plată situaţii de lucrări în care au fost incluse şi lucrări neexecutate în realitate. 
Consednţa economico-financiairă a abaterii constatate o reprezintă faptul că nu au fost 

respectate principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice, astfel 
d1 din bugetul entităţii auditate au fost angajate plăţi nelegale în sumă de 69.648,08 foi (50.267,67 
lei x 2,25% x 10% x 5% x 19% ), cu consecinţa denaturării situaţiilor financiare anuale încheiate la 
nivelul Perişo:-. 

Îni conduzie, având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi recapitulaţiile de deviz 
(contribuţia asiguratorie pentru muncă de 2,25% precum şi cotele de cheltuieli indirecte 10%, profit 
5%, TV 19%), valoarea lucrărilor înscrise în plus în situaţiile de plată, de către SC Amiras C&L 
Impex SRL este de 69h48,08 lei (50.267,67 lei x 2,25% x 10% x 5% x19%). 

Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 
4.7 

B. pnvffe :realitatea orelor de funcţionare a utilajelor în h1c.rările executate 
Conform situaţiilor de plată întocmite de SC Amiras C&L Impex SRL, în baza contractului de 

lvcrări nr. ] B75/06J)5.2020, din totalul cheltuielilor directe de 295.104,02 lei (Situaţie de lucrări 
BS8158 ,, Demontare aparOle de iluminat existente"- 42.344,07 lei, Situaţiei de lucrări BT8158 
"Montare apora! de iluminat 36w - carcasa turnată"- 194.057,57 lei şi Situaţiei de lucrări BU8158 
"lv!onfare aparat de jfumina! 60w - carcasa turnată"- 58. 702,38 lei ), suma de 56.473,3 lei este 
aferentă cheltuielilor cu orele de funcţionare a utilajului "platformă ridicătoare cu braţe tip prb-15 
pe auto 5c". 

Pmrivit datelor din "Lista consumurilor de ore de .functionare a utilajelor de constructii", la 
determinarea acesteia s-au avut în vedere utilajul platformă ridicătoare cu braţe tip PRB-15 pe auto 
St cu o funcţionare de 868,820 ore cu 65 lei/oră şi valoarea de 56.473,30 lei (respectiv Situaţie de 
lucrări BS8158 " Demontare aparate de iluminat existente"- 24.212,5 lei, de lucrări 
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BT8158 ''Montare aparat de iluminat 36w - carcasa turnată"- 25. 740 lei şi Situaţie de lucrări 
BlJ8158 ''k!ontare aparat de iluminat 60w- carcasa turnatâ"- 6.520,8 lei). 

Din examinarea documentelor prezentate de entitatea verificată (contract de execuţie lucrări 
nr.11375/06.05.2020, devize ofertă, situaţii de lucrări, adresa nr.1176/01.07.2020 transmisă de SC 
Ami ras C&L In1pex SRL către UA TC Perişor, prin care aduce la cunoştiinţă finalizarea lucrării, 
proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, factura executantului, OP), s-a constatat că 
nurnărul de 868.820 ore de care s-a ţinut seama la stabilirea valorii cheltuielilor (56.473,30 lei) 
aferente consumurilor cu utilajul "Plaţformă ridicătoare cu braţe tip PRB-15 pe auto 5t'', nu este în 
concordanţă cu numărul orelor de funcţionare a utilajului, corespunzător perioadei în care acesta a 
fost utiEzat pentru realizarea lucrării " Modernizare iluminat public prin montare aparate de 
iluminai cu LED-uri fn comuna Perişor. jud. Dolj." 

AstfeL conform Contractului de executie lucrări nr.11375/06.05.2020 si adresei 
' ' 

nr. 176/01.07.2020 transmisă de SC Amiras C&L Impex SRL către UATC Perişor, prin care aduce 
la cunoştiinţă finalizarea lucrării, lucrările respective au fost executate în maximum 55 zile 
calendaristice, respectiv în perioada 06.05.2020-01.07.2020, situaţie în care totalul orelor de 
funcţionare, care trebuia luat în calcul la stabilirea cheltuielilor aferente consumului cu utilajul 
respectiv este de cel mult 440 ore (55 zile x 8 ore/zi) şi nu de 868,820 ore cât a fost facturat. 

Prin urmare, Ia stabilirea valorii situaţiei de plată a lucrărilor realizate în baza acestui contract, 
trebuia s&_ se aibă în vedere cheltuielile cu utilajul pentru un număr de maximum 440 ore, rezultand 
o diferenlă de 428,82 ore (868,820 ore-440 ore), luată în calcul nejustificat. 

Aplicând la cele 428,82 ore tariful orar al utilajului de 65 lei/ora de funcţionare rezultă suma 
de 27.873,30 lei, la care se adaugă cotele de cheltuieli indirecte, profit şi TVA luate în calcul de 
executant la întocmirea situaţiei de plată, rezultă valoarea care s-a acceptat în mod nelegal la 
decontare ele 38.3rnAS ~ei (27.873,30 lei x 1,10 x 1,05 x 1,19) 

Cauzele şi împrejurările care au com:!!us la aparitia deficienţefor constatate: confirmarea 
prin situaţiile de lucrări a unor consumuri de utilaj neefectuate. 

Consednţa ecm11omico-fh!iandară a abaterii constatate o reprezintă faptul că nu au fost 
respectate principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice, astfel 
c[1 din bugetul entităţii auditate au fost angajate plăţi nelegale în sumă de 38.310;45 iei, cu 
corisecinţa denaturării situaţiilor :financiare anuale încheiate la nivelul UATC Perişor. 

conchli:âe, având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi recapitulaţiile de deviz 
(contribuţia asiguratorie pentru muncă de 2,25% precum şi cotele de cheltuieli indirecte 10%, profit 
5%, TV A 19%), valoarea lucrărilor înscrise în plus în situaţiile de plată, de către SC Amiras C&L 
Irnpex SRL, este de 38310,45 lei (27.873,30 lei x 1,10 x 1,05 x 1,19). 

Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 
4.7. 

C Cu realitatea orefor cu manopera în llllc:rările executate 
Conform situaţiilor de plată întocmite de SC Amiras C&L Impex SRL, în baza contractului de 

lucrrtri nr. 1 B75/06JD5"2020, din totalul cheltuielilor directe de 295. l 04,02 lei (Situaţie de lucrări 
BS8158 ., Demon/are aparate de iluminat existente"- 42.344,07 lei, Situaţiei de lucrări BT8158 
"ivlonfare aparat de iluminat 36w - carcasa turnată"- 194.057,57 lei şi Situaţiei de lucrări BU8158 
"/t,iontare aparat de iluminat 60w - carcasa turnată"- 58. 702,38 lei), suma de 59.776,88 lei este 
aferentă cheltuielilor cu manopera. 

Potrivit datelor din "Lista consumurilor cu mana de lucru", la determinarea acesteia s-au avut 
în vedere următoarele: un electrician linii electrice aeriene CA T.2 cu un număr de ore lucrate de 
300,460 ore cu 26 lei/oră şi valoare de 7.811,96 lei, un electrician linii electrice aeriene CAT.3 cu 
un număr de ore lucrate de 1.156,640 ore cu 26 lei/oră si valoare de 30.072 64 lei si un electrician 

' ' ' 
linii eleclrice aeriene CAT.4 cu un număr de ore lucrate de 841 980 ore cu 26 lei/oră si valoare de 

' ' 
21-891,48 ( respectiv Situaţie de lucrări BS8158 " DEMONTARE Aparate de iluminat 
existente·_ 18.131.57 lei. Situaţiei de lucrări BT8158 "Montare aparat de iluminat 36w - carcasa 
turnată''- 33.227.87 lei şi Situaţiei de lucrări BU8158 "Montare aparat de iluminat 60w - carcasa 
turnată"- 8.417.44 lei) . 
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Din examinarea documentelor prezentate de entitatea verificată (contract de execuţie lucrări 
m.11375/06.05.2020, devize ofertă, situatii de lucrări, adresa nr.1176/01.07.2020 transmisă de SC 
Amiras C&L Impex SRL către UATC Perişor, prin care aduce la cunoştiinţă finalizarea lucrării, 
proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor, factura executantului, OP), s-a constatat că 
numărul de 2.299,08 ore(300,46 ore plus 1156,64 ore plus 841,98 ore), de care s-a ţinut seama la 
stabilirea valorii cheltuielilor (59,776,88 lei) aferente consumurilor cu manopera, nu este în 
concordanţă cu num?irul orelor efectiv realizate corespunzător perioadei în care aceştia au lucrat 
pentru realizarea lucrării " Modernizare iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED
uri în comuna Perişor, jud. Do(j". 

Astfel, conform Contractului de execuţie lucrări nr.11375/06.05.2020 şi adresei 
nr.1176/01.07.2020 transmisă de SC Amiras C&L Impex SRL către UATC Perişor, prin care aduce 
la cunoştiinţă finalizarea lucrării, lucrările respective au fost executate în maximum 55 zile 
calendaristice, respectiv în perioada 06.05.2020-01.07.2020, situaţie în care totalul orelor de lucru 
care trebuia luat în calcul la stabilirea cheltuielilor aferente manoperei este de cel mult 1.320 ore 
(55 zile x 8 ore/zi x 3 electricieni) şi nu de 2.299,08 de ore cât a fost facturat. 

Prin urmare, la stabilirea valorii situaţiei de plată a lucrărilor realizate în baza acestui contract, 
trebuia să se aibă în vedere cheltuielile cu manopera pentru un număr de maximum 1.320 ore, 
rezultand o diferenţă de 979,08 ore (2.299,08 ore-1.320,00 ore), luată în calcul nejustificat. 

Aplicând la cele 979,08 ore tariful orar al manoperei de 26 lei/ora de lucru rezultă suma de 
25.456,08 Iei, la care se adaugă cota asiguratorie pentru muncă şi cotele de cheltuieli indirecte, 
profit şi luate în calcul de executant la întocmirea situaţiei de plată, rezultă o valoare care s-a 
acceptat în mod nelegal la decontare de 35. 775~34 lei (25 .456,08 lei x 2,25 x 1, 10 x 1,05 x 1, 19) 

Cail.l'zefo şi împn=jurările care :am condus Ia aparitia deficientelor constatate: confirmarea 
prin situaţiile de lucrări a unor cheltuieli cu manopera, neefectuate. 

Consecinţa economico-financiară a abaterii constatate o reprezintă faptul că nu au fost 
respectate principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice, astfel 
că din bugetul entită·ţii auditate au fost angajate plăţi nelegale în sumă de 35. 775,34 lei, cu 
consecima denaturării situatiilor financiare anuale încheiate la nivelul UATC Perisor. 

În .cm11dll.!zie, având, în vedere cele prezentate mai sus, precum şi recapitulaţiile de deviz 
(contribu1ia asiguratorie pentru muncă de 2,25% precum şi cotele de cheltuieli indirecte 10%, profit 
YYo. l 9%), valoarea lucrărilor înscrise în plus în situaţiile de plată, de către SC Amiras C&L 
Impex SRL este de 35,775,34 lei (25.456,08 lei x 2,25 x 1, 1 O x 1,05 x 1, 19). 

Detalii privind abaterea constatată sunt consemnate în procesul verbal de constatare la punctul 
4.7. 

auditrnrHor publici externi cu privire fa: 

A.L Respecfanea p:rindpiifor de legalitate şi regularitate în administrarea patrimonhdui, 
î111 execuţia bugeh!!l!ui venituri şi cheltuieli şi în întocmirea situaţ:i.ifor financiare anuale: 

- au fost constatate unele nereguli şi abateri de la legalitate şi regularitate cu privire la modul 
de înregistrare în evidenţa contabilă; 

- au fost identificate unele cazuri în care angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor 
cheltuieli publice, s-a făcut fără respectarea, în totalitate, a prevederilor legale în vigoare, influenţând 
în mod negativ performanţele financiare ale entităţii. 

Îltl rnndVJzie, modul de administrare a patrimoniului public şi privat al UATC Perişor, precum 
şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli nu respectă în totalitate principiile legalităţii, 
regularităţii, cconomicitătii. eficientei si eficacitătii. 

' ' .-' ' ' ~ 

A.2:. Evah.rn:rea sistemului de control intem al entităţii, indusiv a aspectefo:r de natu.ră 
etkă: 

În vederea evaluării sistemului de control intern au fost luate în considerare răspunsurile la 
chestionare şi declaraţia conducerii entităţii transmise de către Camera de Conturi Dolj. 

a) organizarea, implementarea şi menţinerea sistemefor d!e control intem: 
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Din analiza documentelor prezentate de entitmea auditată şi a răspunsurilor conducerii UATC 
Perişor la întrebăriie formulate în chestionarul privind evaluarea sistemului de control intern, s-a 
constatat că. în general, s-a urmărit preveniriea unor abateri de la legalitate şi regularitate. 

b) ClJll privire organizarea şi exercitarea controhdui fiirum.dar preventiv propriu: 
fost constatate abateri cu privire organizarea controlului financiar preventiv propriu în 

cadrul TC Perişor. 
c) Referlitor ~a implementarea şi foitH~ţionarea audituh.Jti public intern: 
Din verificarea efectuată s-a constatat că entitatea auditată nu are în structura organizatorică, 

compartment de audit intern. 
Concluzie: pe baza evaluării de mai sus, consideram ca sistemul de control intern proiectat al 

entităţii nu funcţionează, în general, conform procedurilor. 
d) În llegăturră cu aspectele de natură etică: 
Pentru anul 2020 nu au fost prezentate documente din care să rezulte că există o procedură 

prin care personalul este obligat să depună periodic sau în anumite situaţii, declaraţii privind 
cunoaşterea şi conformitatea cu principiile şi valorile etice. 

A3. lrnventarfo:rea şi evaluarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor 
adrninistn1tiv-teiritoi:hde, aflat în administrarea entităţii auditate: 

a. Referitor la inventarierea patrimoniului: 
U.A.T.C. Perişor nu a respectat în totalitate prevederile iegale în ceea ce priveşte efectuarea 

inventarierii anuale. 
b. Referitor evaluarea patrimoniului public 
Ultima reevaluare a patrimoniului a fost efectuată în anul 2015. Echipa de audita formulat 

recomandări cu privire la efectuarea evaluării/reevaluării patrimoniului în termenele legale. 
AA. AJte aspecte: 

a) Referitor la adresa nr. JX/40.574/N.M./27JJ4.2016 tNmsmisă de Departamentul IX din 
cadrul Curţii de Conturi. 

În bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 a fost cuprinsă initial suma de 609.000 lei 
pentru Serviciu dezvoltare, locuinfe, mediu şi ape. În urma rectificarii bugetare, suma initială de 
609.000 lei, a fost rn.ajorată la 822.000 lei. 

Din suma prevăzută definitiv în buget de 822.000 lei au fost efectuate plăţi de 610.357 lei la 
„ Serviciu dezvoltare. locuinţe, mediu şi ape". 

Nu au fost prezentate documente din care să rezulte efectuarea unor plăţi pentru amenzi 
aplicate de Garda de Mediu, pentru nerespectarea legislaţiei de mediu. 

b) Referitor ar!re§a transmisă de Departamentu! !I din cadrul Curţii de Conturi.prin 
adtesa 608116.07.2013 

La data de 31.12.2020 U A TC Pieleşti nu are în derulare contracte de împrumut. 

urma 

În anul 2018 auditorii financiari externi din cadrul Camerei de Conturi Dolj, au efectuat 
misiunea de audit financiar al contului de execuţie întocmit pentru anul 2017 la Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Perişor. Neregulile constatate cu acea ocazie au fost consemnate 
î1-:: raportul de audit nr. 11435 din 18.05.2018 şi în procesul verbal de constatare 
nr. î 14 34/18 .05.2018. Pentru înlăturarea neregulilor, conducerea Camerei de Conturi Dolj a emis, la 
acea vreme, Decizia nr. 46/ 15 .06.2018. Verificarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor 
dispuse prin această decizie s-a efectuat, iniţial, în perioada 15.01-17.01.2019, întocmindu-se 
Rapo1iul de follow-up nr. 10115 din data de 17.01.2020. respectiv Decizia de prelungire a 

terrnenului pentru realizarea rnăsurilor dispuse. În perioada 19.04-23.04.2021 a fost verificată 
Decizia nr. 46/20 l 8 şi Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse, 
intocmindu-sc Raportul de follow-up din 23.04.2021. 
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al conducerii entităţii auditate cu privire la constatările auditului 
fim:inciar, neînsuşi:rii acestuia, dacă este cazuJ; 

În conformitate cu prevederile pct. 98 din Regulamentul privind organizarea şi dqfăşurarea 
aci ivitâ(ilor specifice Cur{ ii de Conturi, precum şi valorţfzcarea actelor rezultate din aceste 
activită(i. aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 155/29.05.2014, între echipa de 
audit şi reprezentanţii entităţii auditate, în data de 26.05.2021 a avut loc dezbaterea şi analiza 
proiectului procesului verbal de constatare transmis prin adresa nr. 12231/24.05.2021, în vederea 
clarificării eventualelor divergenţe dintre constatările auditorilor şi punctul de vedere al 
reprezentanţilor entităţii auditate. 

Aşa cum s-a rnenţionat şi în Nota de conciliere nr. 12267 din data de 26. 05.2021, încheiată cu 
ocazia desfăşurării şedinţei de conciliere, urmare analizării aspectelor şi constatărilor prezentate în 
proiectul procesului verbal de constatare încheiat, reprezentanţii entităţii nu au formulat puncte de 
vedere divergente. 

8. 
peDtn1 

operativ de conducerea entităţii în timpul misiunii de audit financiar 
m::nc1eru:ew11 constafa.te Curtea de Conturi: 

"/ În data de 17.05.2021, conform fişei de cont pentru operaţii diverse a fost calculată şr 
înregistrată în evidenţa contabilă a UATC Perişor, amortizarea aferentă mijlocului fix, în 
vaioare de 75.069,00 lei . 

..! În timpul derulării acţiunii de audit financiar au fost reţinute şi virate la buget, din salariile 
aferente lunii aprilie, impozitele pentru voucherele de vacanţă aferente anului 2020. 

"/ În timpul misiunii de audit au fost luate următoarele măsuri pentru remedierea deficienţelor 
constatate: 

executantul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri, SC A.MG Agregate SRL a emis 
factura nr. 3086 din 14.05.2021 , prin care s-a ştomat suma de 11.900 lei, înregistrată în evidenţa 
contabilă a entităţii cu Nota contabilă nr.34/18.05 .2021; 

din totalui ele 11.900 lei, SC A.MG Agregate SRL a virat în contul UATC Perişor suma de 
7.000 lei aşa cum rezult2, din extrasele de cont din data de 19.05.2021 şi 20.05.2021. 

rezultate în urma auditului financiar şi reconumdărHe echipei de 
ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficienţelor constatate 

fr1 fimmda:r, 
Urrnare auditului efectuat la UA TC Perişor au fost constatate unele nereguli şi abateri de la 

legalitate şi regularitate privind elaborarea şi fundamentarea bugetului, întocmirea sittm~iilor 
financiare, precum şi unele disfuncţionalităţi ale activităţii entităţii, care au influenţat, în sens 
negativ. <mumiţi indicatori de performanţă la nivelul entităţii auditate. 

De asemenea, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli publice fără 

respectarea în totalitate a prevederilor legale în vigoare, au influenţat în mod negativ performanţele 
financiare ale entităţii. În acest context, pentru fiecare deficienţă în parte s-au formulat recomandări 
de către echipa de audit. 

Prin aducerea la îndeplinire a măsurilor şi recomandărilor formulate în prezentul raport de 
audit, apreciem că există potenţial pentru îmbunătăţiri semnificative, astfel încât administrarea 
patrimon:ului public şi privat şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, să se realizeze în 
concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost 
înfiinţată emiratea auditată. 

a) Recommzdăriffe auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a 
fi luate, vederea fnlăturării a}Jaterilor constatate la ordonatorul principal de credite (pct. 5.A!), 
sunt 

al) H'.ecor:rrnirnd.ăid se impun a fi luate la irnu1ct11d 5.ALI.1. 
Elaborarea proiectelor de buget şi fundamentarea cheltuielilor cuprinse în bugetul local cu 

respectarea întocmai a prevederilor Legii n.r. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a 

Audi1.fînanc'ar asupra con/urilor anuale de execufie buge!ară Îr?/ocmi!e la data de 31.12.202() -- UATC Perişor 



prevederilor l\1etodologiei de elaborare de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de 
buget, elaborată şi transmisă de Ministerul Finanţelor Publice. 

a.3) Recomandări se impun a fi. h.mte fa ptH"!dul 5.AlJit 
Exercitarea controlului financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor prevăzute de lege, 

cu respectarea Metodologiei generale referitoare la exercitarea CFPP şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de CFPP. 

Asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit 

public intern, conform prevederilor legale. 

a4) Recomandări se impun a fi luate ia pundi.d 5.AlJV.4.1 
Respectarea în totalitate a prevederilor OMFP nr. 2861/2009 în ce priveşte organizarea, 

efectuarea şi valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului 
a5) Recomt?mdăiri se impllin a fi h:rn.te la punctul 5.Al .IV.4.2. 

Efectuarea evaluării/reevaluării bunurilor din patrimoniul instituţ1e1, cu regularitate, 
confcmT1 prevederilor legale astfel încât valoarea contabilă a acestora să nu difere de cea care ar fi 
de1crminat2, folosind valoarea justă la data bilanţului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 

Evidenţierea în contabilitate a rezultatelor acestei operaţiuni şi reflectarea realităţii prin 
situaţiile financiare. 

a7) Recomandări se impun a fi. h.11ate fa pmi.dui 5.ALIV.4.4. 
Conducerea entităţii va proceda la recuperarea prejudiciului în sumă de 11.521 lei de la 

persoanele care nu au emis actele de imputare în sarcina funcionarilor publici în termenul legal şi nu 
au urmărit soluţionarea în instanţă a dosarului nr. 3232/93/2019 prin formularea cu tardivitate a 
apelului împotriva Sentinţei nr. 1272 din data de 26.09.2019, pronunţată de Tribunalul Dolj. 

a8) Recomandă:ri se impun a fi luate la punctul 5.Al.IV.4.5. 
Conducerea entităţii va proceda la recuperarea prejudiciului în sumă de 393.094,97 lei de la 

persoanele care nu au urmărit soluţionarea în instanţă a dosarului nr. 8478/63/2018 pnn 
ncforrnularea apelului împotriva Sentinţei nr. 461/17.03.2020, pronunţată de Tribunalul Dolj. 

a9) RecomaJtu:l:ări se imptlHl. a fi luate Ia punctul 5.AlJV.4.6. 
Ordonatorul principal de credite va lua măsuri pentru respectarea în totalitate a prevederilor 

legale în domeniul achiziţiilor publice în ceea ce priveşte calcularea valorii estimate a achiziţiei 
înainte de iniţierea procedurii de atribuire. 

/\„ vand în vedere faptul că la lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri comunale, s-au 
consrntat în anul 2019 plăţi nelegale în sumă de 11. 900 lei, cauzate de decontarea unor consumuri 
cu ;_;;rele de fo1Kţionare a utilajului autogreder, mai mari decât cele efectiv realizate, în conformitate 
cu prevederile art. 33 alin.(3) din Legea nr. 94/1992, conducerea entităţii verificate va proceda la 
stabilirea întinderii prejudiciului şi la recuperarea acestuia (inclusiv foloase nerealizate). 

ali Recomandări se nmpulnl. a fi foate la p1.ul!.ctu! 5.A1JV4.7. 
Având în vedere că, la obiectivul de investiţii „Modernizare iluminat public prin montare 

aparate de iluminat cu LED-uri în comuna Perişor, jud. Dolj", s-au constatat plăţi nelegale în sumă 
de 69.648.08 lei, cc.uzate de decontarea unor lucrări neexecutate în totalitate, în conformitate cu 
prevederile aâ. 33 a!in.(3) din Legea nr. 94/1992, republicată, conducerea entităţii va proceda la 
stabilirea îminderii prejudiciului şi la recuperarea acestuia (inclusiv foloase nerealizate). 

Avfmd în vedere că la obiectivul de investiţii Modernizare iluminat public prin montare 

aparate de iluminat cu LED-uri în comuna Perişor, jud. Dolj, s-a constatat că, în anul 2020, au fost 

angajate plăţi nelegal:: în sumă de 38.310,45 lei, cauzate de decontarea unor consumuri cu orele de 

funcţion::::re a utilajelor mai mari decât cel efectiv înregistrate, în conformitate cu prevederile art. 33 

alin.(3) din Legea nr. 94/1992, conducerea entităţii verificate va proceda la stabilirea întinderii 

prejudiciului şi la recuperarea acestuia (inclusiv foloase nerealizate). 

Având in vedere că la obiectivul de investiţii Modernizare iluminat public prin monte.re 
aparate de iîuminat cu LED-uri în comuna Perişor, jud. Dolj, s-a constatat că, în anul 2020,au fost 
angajate nfaţi nelegale în sumă de 35. 775,34 lei, cauzate de decontarea unor consumuri cu orele de 
n12noper8 iT:ai mari decât cele efectiv înregistrat, în conformitate cu prevederile art. 33 alin.(3) din 
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Legea nr. 94/1992, conducerea entităţii verificate va proceda la stabilirea întinderii prejudiciului şi 
la recuperarea acestuia (inclusiv foloase nerealizate). 

externi. 
În consecinţă, faţă de aspectele constatate urmare misiunii de audit financiar, efectuată pentru 

exerciţiul bugetar 2020 la UATC PERIŞOR, prezentate rezumativ mai sus la punctul 5 şi 

ccmsemnate detaliat în procesul verbal de constatare nr.12320 din 28.05.2021, şi având în vedere 
faprnl că aceste deficienţe au incidenţ?, directă asupra acurateţei situaţiilor financiare întocmite la 
finele anului 2020, în temeiul prevederilor pct. 349 din Regulamentul privind organizarea şi 

des/âşurureo oc1ivitâ(ilor specţfice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din 
aceste ac!iviiâ{i. exprimăm o opinie contrară. 

Această opinie contrarâ este exprimată de către auditorii publici externi, deoarece, la entitatea 
verificată s-a constatat că denaturările, individuale sau cumulate, sunt semnificative şi generalizate, 
iar situaţiile financiare nu prezintă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare, a performanţei sau a 
rnodifîc~irii poziţiei financiare a entităţii şi nu se respectă, în toate cazurile, principiile legalităţii şi 

regularităţii, după cun1 urmează: 
1. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli nu respectă în totalitate principiile legalităţii, 

regularităţii., economicită'fii şi eficienţei. 

2. Situaţiile financiare auditate nu oferă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare. 
3. Valoarea cumulată a erorilor constatate la nivel ul populaţiilor auditate se situează peste 

pragul de senmificaţie. 
Astfel, valoarea abate:rifor cu impact fo:i.anciar asupra situaţiilor financiare în sumă de 

826. 93] ~88 lei reprezintă: 
189.293,04 Iei fără TV A reprezintă nealocarea unor resurse pentru plata unor angajamente 

legale încheia-te şi acceptate la plată, nefiind prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli al anului 
2020 

lll 75JJ69.00 llei renrezintă valoarea amortizării buldoexcavatorului ce nu a fost calculată si 
' i ' 

inregistrată în evidenţa contabilă, 
2320 lei reprezintă impozitul pe salarii care nu s-a calculat, reţinut şi virat la bugetul de stat 

aferent voucherelor de vacanţă, 
L521 lei reprezintă diminuarea resurselor bugetului local, ca urmare a neurmăririi şi 

nerecupcrării prejudiciului prin depunerea cu tardivitate a actelor în instanţă şi implicit pierderea 
procesului urmare a tardivităţii actelor depuse, conducând la nerecuperarea plaţilor nelegale aferente 
decontării cursurilor de master pentru doi salariaţi ai UATC Perişor, 

393U)94597 reprezintă diminuarea resurselor bugetului local, ca urmare a neurmăririi şi 

nerecupe;·ării prejudiciului prin neapelare în instanţă şi implicit pierderea procesului urn1are a 
neapelării, conducând la nerecuperarea plaţilor nelegale către constructor aferente penalităţilor de 
întârziere, cheltuielilor de judecată şi cheltuielilor cu executarea silită, de la persoana vinovată 

1 L900 nei reprezintă plăţi nejustificate catre constructor în urma confirmarii prin rapoartele 
de activitate zilnică a utilajelor a unor consumuri de utilaje neefectuate în totalitate, 

69.!&Lî.8 108 [ei reprezintă valoarea lucrărilor înscrise în plus în situaţiile de plată de către 
constructor, aferente unor lucrări de demontare si montare nerealizate în totalitate, 

383 rn,45 reprezintă valoarea lucrărilor înscrise în plus în situaţiile de plată, de către 
furnizor, fiind consumuri de ore de funcţionare a utilajelor nejustificate, 

35. 775,34 reDrezintă valoarea lucrărilor înscrise în plus în situatiile de plată de către 
" , ' 

executantul lucrării, fiind consumuri de ore manoperă nejustificate. 

AstfeL din compararea valorii totale a erorilor constatate cu influenţă directă asupra situaţiilor 
financiare, în sumă 563.904,97 Ilei (826. 931,88 lei, total abateri - 189.203,04 lei - 68.648,08 -
38.3] 0,45 lei - 35.775.34 lei +70.000 lei, având în vedere că pentru sistemul de iluminat s-a plătit 
doar suma de 70.000 lei), cu valoarea maximă a pragului de semnificaţie, în sumă de 58,931 lei a 
rezultat că suma erorilor se află peste acest prag de semnificaţie cu suma de 504.973,97 Iei. 

Al!llirji11m1ciar asupra co11!11ri!or anuale di' eXl.'Cufie hugerarc'i întocmite la dara de 31. 



În opinia noastră. datorită efectelor denaturărilor semnalate şi prezentate în paragraful de 
mai sus. situaţiile financiare fn ansamblul lor nu prezintă fidel pe1~fârmanfa financiară a entităţii 
UATC PERISOR la 31.12.2020. şi celorlalte i"nfârmaţii r~feritoare la activitatea desfasurată în 
perioada auditată. 

'""11.„„.„r„.,"'?"'*"' sau imperfecţfonHe cadrului legislativ identificate, precum 
şi acestuia 

aceasiă misiune de audit financiar nu au fost identificate inadvertenţele sau imperfecţiunile 
cadrului legislativ. 

au dit: 
- Procesul verbal de constatare nr.12320 din data de 28.05.2021, care conţine, împreună cu 

anexele sale, un nr. de 220 pagini; 
- Nota de conciliere nr. 12267/26.05.2021, care conţine un număr de 2 pagini (anexa nr. 1 în 

cadrul procesului verbal de constatare); 
* 

* * 
Prezentu! raport de audit financiar, care conţine împreună cu anexele sale un număr de 253 

pagini, a fosI întocmit în două exemplare şi a fost înregistrat sub nr. 12322 din 28.05.2021 la entitatea 
/-"'· auditată şi sub nr.5 din 28.05.2021 în registrul unic de control. 

Un exemplar al raportului de audit financiar (împreună cu anexele sale) se lasă entităţii 
auditate. Două exemplare ale procesului-verbal de constatare sunt lăsate entităţii verificate pentru a fi 
semnate şi un exemplar va fi restituit echipei de audit în termen de până la 5 zile calendaristice de 
la data lnregistrării 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 ele 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului la entitatea verificată sau de la data 
confirmării de primire a acestuia 

Echipa de audit, 

Auditori publici externi: 

Numele şi prenumele 

Stoian Cristian ~ 
Buziernescu Anca 

A11ditjl11anciar r;.rnpm conr11rilor anuale de execu(ie bugetară inlocmite la data de 3 /. / 2.202() UAT(' Perişor 



PROCES VERBAL DE CONSTATARE 
Perişor, 28 mai 2021 

„-, Subsemnaţii, Bu:;âemescu Anca AHna şi Stoian Cristian, având funcţia de auditori 
publici externi în cadrul Camerei de Conturi Dolj, în temeiul prevederilor Legii m~ 9411992 
:;rivind şi fimcfionarea Curţii de Conturi, republicată, al delegaţiilor nr. 
I -> -;;6 1)4 101 1 ; .,.. -l 24/'J6 QL! 10! 1 . 1 I -· . . ·1 d · . . · 1014· 1 12019 . -~'.:i ._ ,_._ -~ _, ş. .r. . _ ). ,__ _ ş1 a eg1t1maţn or e se1v1cm m. .., / ş1 m. 
321 19~ an1 efectuat în perioada 26.04.2021 - 28.05.2021, misiunea de aurliit financiar 
2b111ipln':'. c<mtudfo:r ::n1uane de execuţie bugetară întocmite fa diata de 31.1202020, Ia UATC 
lP2rişor«, cu sediul în Comuna Perişor, str. Henri Coandă, nr. 296, judeţul Dolj, având codul de 
[nregistrare fiscală rr. 500201 O. 

În perioado supusă auditârii, conducerea executivă şi cea a compartimentului financiar-

contabil din cadrul Peirişor, au fost asigurate de: 

.Funcţia Perioada. exerci.tă:rii 

Uizăroia lv1arian Primar 2016- 30.10.2020 
Mariana Primar O 1.11.2020 - pre~nt 

------i 
1\ndrei Constantin Cristian Inspector Contabil 201 O - prezent 

îimpul misiunii de audit financiar, conducerea executivă si cea a compartimentului 
' ~ ... 

financiar-contabil cadrul UATC Perişor, au frst asigurate de: 

Cr!ipirlin Primar 01.11.2020 - prezent 
------------------:--:--:-r--------------1-------__;!;---------' 
::_ncl_re_i ~Constantin Cristian1 Inspector Contabil 201 O - prezent 

'(• !'•,• 
~' ' ~- „. . \ ' 



ACŢIUNII 

1, cheltuielilor bugetului focal. 
Din verificarea efectuată privind modul de respectare a reglementărilor legale privind 

daborarea şi fundarnentarea proiectului de buget al entităţii pentru anul 2020, s-a constatat că la 
fundamentarea cheltuielilor bugetare la unele capitole cuprinse în bugetul întocmit de UATC 
Perişor nu s-a făcut, în toate cazurile, cu respectarea în totalitate a dispoziţiilor legale în vigoare. 

· verificările efectuate asupra modului de fundamentare a cheltuielilor bugetului local s
a consrntal că în anul 2020 a fost prevăzută, în Programul de investiţii 2020, atât în bugetul iniţial 
aprobat prin HCL 12114.02.2020 cât şi în bugetul rectificat aprobat prin HCL 39/08.12.2020, 
suIT1a 150.000 lei, ia capitolul 70.02 - proiect teren de sport. (anexa nr. 2) 

mate acestea, au fost angajate cheltuieli de executare lucrări de construcţii montaj 
pentru obiectul de investiţii „construire mini teren de sport" în valoare de 339.293,04 lei ±3.ră 
TVA conform contract de lucrări nr. 11349/04.05.2020 atribuit prin achiziţie directă 

D/'1.254.14153/06.04.2020. (anexa nr. 3) 
h, ieonditn:ne, entitatea nu a putut argumenta modul în care au fost fundamentate toate 

ile în proiectul de buget şi nici justifica nealocarea unor resurse pentru plata unor 
angajamente legale încheiate şi acceptate la plată, suma de 189.293,04 lei fără TVA nefiind 

bugetu] de venituri si cheltuieli al anului 2020. 
şi în11prejurărHe care au condus Ha apa:riţfa deficienţelor constatate: UATC 

Perişor nu a facut o analiză mai atentă şi o fundamentare bine justificată şi suficient argumentată 
a necesarului iniţial şi final, aşa cum cere legea. 

nornrnfrve ÎirH:ăkate: 
prevederile art. 4~ art LV1, art. 14, art 23 aJin.2, art. 25 şi art 26 din Legea nr. 273 

din hmlie 2006, actualizată, privind finanţele publice locale, care precizează: 
cu·t. 4: Autorizarea bugetară/ angajamentele multianuale 

( l) Prin aprobarea bugetelor prevăzute la art. I alin. (2) se autorizează, pentru anul buge-
!a1: şi chel!uielile bugetare, dupâ caz. 

Sumele aprobare, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), fn 
cărora se angajeazâ. se ordonanţează şi se efectueazâ plăţi, reprezintă limite maxime, 

care nu fi depâşile 
(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugeie se.face numai fn limita creditelor bugetare 

a/)r<Jh(tfe. 

(5) Pentru ac{iunile multianuale se înscriu fn buget, distinct, creditele de angajament şi 
b11gelare. 

(6) În vederea realizării acţiunilor multianuale ordonatorii de credite fncheie angajamente 
le,<J,ale, limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv . .... . 

·· mrt 4/\1 : (3) Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări şi 
pes/e valoarea maximă calculatâ şi notificată conform alin. (1 ). 

- an', 14 . Reguli bugetare 
Mcio chel!uialâ din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonan{ată şi plătită 

d:tcâ mi este aprobatei, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de.finanţare. 
- arto 23 : Responsabilitâţile ordonatorilor de credit 



(2) Ordonatorii de credi!e răspund de: a) elaborarea şi fimdamentarea proiectului de 

hur2;er propriu: 
V:doarea operaţi"!Jlnifor care constituie abated este în sumă de 189.293,04 lei fără TVA 

reprezentând angajamente legale încheiate care depăşesc valorile bugetare aprobate. 
economico-finandare generate de deficienţele constatate: 

Nu există o asigurare rezonabilă cu privire la estimarea şi planificarea cheltuielilor pe 
fîecare categorie în parte. 

cadn.d l.linităţii cu atiribuţii în domenhd lin care au fost constatate 
ab2<terHe este dl Lăzăroiu Marian- ordonator principal de credite în perioada 2016-31.10.2020 
c2xe, potrivit art. 23 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, răspunde de 
.,elahorarea şifundomentarea proiectului de buget propriu". 

Faptele care CMllsfaulie contravenţie: Încălcarea prevederilor art. 14, aHn.4 din Legea 
n1. 273/2{HY6 constituie contravenţie conform a:rt. 78, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 şi 
se sancţionează conform art 78, aHn. (2) „ Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se 
.'>'tll1C{ioneccâ C11 arnendâ de la 500 lei la 1.500 lei, cele de la alin. (1) lit. b), cu amenda de la 
1 OOO la 2. 500 lei. iar cele de la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 3. OOO lei la 5. OOO lei. " 

Conform prevederilor art. 79 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, care 
precize2tză " Con/raven{iilor prevăzute la art. 78 li se aplică prevederile Ordonantei 
Guvernului nr 212001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modţficări şi 
comp!euJ.ri prin Legea nr 18012002, cu modţficările şi completările ulterioare, cu exceptia art. 
28 şi 29 ... ·· şi în baza dispoziţiilor art. 7, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, 
auditorii publici externi au aplicat avertismem verbal persoanei cu atribuţii în domeniu şi au 

asupra gravităţii faptelor constatate astfel încât, pe viitor, asemenea abateri de la 
legale să nu se mai repete. 

cle către entitatea verificată în timpul mlish11nii de au.dit fnnanda:r: 
În timpul rnisiunii de audit financiar nu au fost luate măsuri în vederea remedierii abaterii 

constat?cte. 
de vedere ai conducerii e1rntităţii publice: 

tlnrrnre procesului de conciliere cu conducerea iinstitutiei, au fost dezbătute . , 
constatările menţionate la acest punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare, 
neexistfo1d divergenţe între reprezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat 
şi în nola conciliere întocmită (anexa nr. 1 ). 

RecmnandiJcJri: 

JE:faltwrmrea prniectelor de buget şi fondamentarea cheltuielifor cuprinse în 
cu respectarea întocmai a prevederilor Legii mnr. 273/2006 privind finanţele 

iocalie şi a prevederilfor Metodologiei de elaborare de către o:rdcmato:rni principa1i 
~te 21 ifH"oliectefor de !:nllgetj efaborrată şi tratnsmisă de Ministeml Finanţefor Publice. 

REFLECTATE 

activelor fixe în patrimoniul instituţiilor publice 
Din documentele prezentate de entitate reiese faptul că în luna mai 2019, UATC Perisor a 

achizitionat, cu factura nr. CU 219/27.05.2019 (anexa nr. 4), un utilaj multifuncţi,onal 
(buldoexcavator) JCB 3CX TTEJ2670172, în valoare de 360.332,00 lei. Pentru acesta, prin fişa 
mijlocului fix din luna august 2019 (anexa nr.5) şi a procesului verbal de punere în funcţiune, a 
fost stabilită. o perioadă de funcţionare şi de calcul al amortizării de 8 ani, în conformitate cu 

,.., 
.) 



prevederile I-fG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasţficarea si duratele 
normo!e defimcţionare a mijloacelorfixe. 

urmare a verificării modului de achiziţie şi înregistrare în evidenţa operativ-contabilă 
a bunului achiziţionat precurn şi a modului de înregistrare a cheltuielilor cu amortizarea 
aferente acestuia, s-·a constatat că, deşi data intrării în gestiune a mijlocului fix a fost luna 
august 2019, pentru bunul în valoare de 360.332/J() lei nu a fost calculată şi înregistrată în 
evidenta contabilă arnortizarea lunară începând cu luna septembrie 2019, denaturând astfel 
situaţii le financiare încheiate la 31.12.2019 şi 31.12.2020. 

m)nrmrfrve încăkate: 
<11 prevederile ~fft 28 aliirn. (5) şi alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
c:;ire pn:~dzează: „Regimul de amortizare pentru un mijloc .fix amortizabil se determina 
conform urma/oarelor reguli: b) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilm; 
uneltelor si instalaf iilor de lucru, precum si pentru computere si echipamente perţf'erice ale 
aceslom, contrihuabilu! poale opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau 
accelerufa" 

(l 2) Amortizarea fiscala se calculează după cum urmează.· a) începând cu luna 
urrnâ!oare celei in care mijlocul.fix amortizabil se pune in.fimcţiune, prin aplicarea regimului 
de amortizare prevâzu! la alin. (5). 

c Ordmumţa fiuvenmlui nr. 81128.()8.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
aflate in pt!i'f!rimoniul instituţiilor publice 

-- art. 5.· „ În vederea reflectârii valorii reale, precum şi a prezentării prin situaţiile financiare 
a unei imagini fidele asupra patrimoniului, activele fixe corporale şi nec017Jorale aflate în 
putrimoniul institu(iilor publice urmează sâ fie supuse amortizării în condiţiile prezentei 
Drdonm1{e Începând cu dara de l ianuarie 2004" 

·-art. .· „lnsfilufiile publice amortizează activele fixe corporale şi ne corporale utilizând 
metoda cm1:>rtizării liniare". 
- 4'Yti.99 l: " Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a 
persoanelor prevâzu!e la art.l, alin. (1) - (4) sunt situaţiile .financiare anuale, întocmite 
polrivil reglementârilor contabile aplicabile şi care trebuie să ofere o imagine .fidelă a poziţiei 
f!ncmciore, perf(mnan(ei financiare şi a celorlalte informaţii, în condiţiile legii, referitoare la 
act ivita/ea desfăşuro!ă ". 

nr, .3471125.JL2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor flXe corporale aflate in patrimoniu! instituţiilor 

- art .. 14 alin. (6) şi (9) 

„ (6) Anwrlizareo. se inregistrează lunar în contul de cheltuieli 6811 „ Cheltuieli operaţionale 
privind amortizarea activelor fixe", titlul 71 „ Active ne.financiare", articolele şi alineatele 
corespunzâ! oare. „ 

„ (IJ) Jnsli!u{iile publice au obligaţia să inserte in documentul „ Fişa mijlocului .fix" (cod 14-2-
2) rămasâ de amortizat şi amortizarea lunară aferentă activelor.fixe corporale aflate în 
pulrimon iu. " 

operaţimJHor care constituie abateri este în sumă de 75.069,00 !ei şi reprezintă 
valoarea amortizării buldoexcavatorului ce nu a fost calculată şi înregistrată în evidenţa 
contabilă. 

Corrnedntefo economko-financfawe 1?."enerate de deficientele constatate: 
~ ;:_7 ' 

- pre'.!entarea de date neconforme cu realitatea în situatiile financiare încheiate la 31.12.2019 si 
31.12.2020 prin supraevaluarea postului bilanţier ,Jn;talaţii tehnice şi mijloace de transport"' 
cu suma 75. 069. 00 lei şi subevaluarea postului bilanţier „Amortizarea instala(iilor tehnice, 
mijloace de transport·· cu aceeaşi sumă;; 



- prc:zentarea ele date neconforme cu realitatea în Contul de rezultat patrimonial pnn 

subevaluarea cu suma de 7 5. 069, 00 lei a cheltuielilor cu amortizarea. 
Pe~,so21111a din cadrnl tmitătrri cu atiributii în domeniul li'n care au fost constatate ' , 

atiaterHe este dl. Cristian Andrei - inspector cu atribuţii în cadrul compartimentului financiar 
contabil al UATC Perişor care nu a aplicat corespunzător prevederile privind amortizarea 
tYiijloacclor fixe. 

Măsmrilie hrnîte de către entitatea verificată în timpul misiunii de audit financiar: 
În data de 17.05.2021, conform fişei de cont pentru operaţii diverse (anexa nr.6) a fost 

c::>.lculat:'i şi înregistrată în evidenţa contabilă a UATC Perişor, amortizarea aferentă mijlocului fix 
în valoare de 75.069,00 lei. 

Pl!Jrnicti'!i~ vedere a! conducerii entităţii publice: 
proresuhlin idi:e conciliere cu conducerea instituţiei, au fost dezbătute constatările 

n1enţionate la aces1 punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare, neexistând 
divergenţe între reprezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat şi în nota de 
conciliere întocmită (anexa nr. 1 ). 

o lntrucât abmerile constatate au fost remediate în timpul controlului, nu se mai nnpune 
formularea de recomandări. 

MENŢINEREA SISTElVIELOR 
LA U~A.tC. f'I!:RIŞOR 

vizei de control financiar preventiv propriu 
Prin Deciziile nr. 151/23.03.2016, nr.190/13.09.2019 şi nr.325/11.12.2020 (anexa nr.7), 

entităţii le-a desemnat pe Niţu Paulica (perioadele: 23.03.2016-13.09.2019 şi 

li.12.2020-prezent) şi Lupu Valentina (13.09.2019- 11.12.2020) pentru acordarea vizei de 
contrai fina.nciar preventiv propriu. 

Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de auditori publici externi pe parcursul 
efectus.rii prezentei acţiuni de audit, au fost identificate contracte de prestări servicii şi vânzare
cumpăr:llT (anexa nr.8), care au fost supuse aprobării ordonatorului de credite, fără a fi primit 

viza contro! financiar preventiv propriu în condiţiile legii. Constatarea echipei 
d:; audirnri publici externi se referă la faptul că, deşi aceste contracte reprezintă angajamente 

- lesi:ale din care derivă obligatii de plată pentru UATC Perişor, acestea nu poartă viza de CFPP 
wt· dintre ele :rm all] fost semnate de către onfonatorul de credite. 

acest sens, exemplificăm: 
- Contract de lucrări şi furnizare materiale de construcţii nr. 160/16.05.2019 încheiat cu 

AMG Agregate SRL ce are ca obiect furnizarea materialelor de construcţii (balast şi beton 
concasat) şi repararea unor străzi din comună în lungime de 3000 metri. (lipsă viză CFPP) 

- Contract de vânzare- cumpărare nr. 247/28.08.2019 încheiat cu AMO Agregate SRL ce are 
c21 obiect vânzarea de către agentul economic a 620 tone beton concasat şi 35 tone balast către 
UATC Perişor. (lipsă viză CFPP şi lipsă semnătură ordonator de credite) 

- Contractul de execuţie lucrări nr. 12380/20.08.2019 încheiat cu Amiras C&L Impex SRL 
cc.c are ca obiect executarea de lucrări electrice în comună. (lipsă viză CFPP şi lipsă semnătură 

credite) 
- C\mtrnct de vânzare- cumpărare nr. 66/27.04.2020 încheiat cu AMO Agregate SRL ce are 

'~'' c:chiziţionarea de baiast şi beton concasat. (lipsă viză CFPP) 



Un aspect constatat de echipa de audit este faptul că sigiliul utilizat pentru acordarea 
vizei de CFPP (anexa nr. 9) nu cuprinde în toate cazurile infonnaţiile obligatorii, respectiv, data 

acordării vizei. 
""""'"~,,~ şi în1prejurările care au condus fa apariţia deficienţelor constatate: nu au fost 

respectate prevederile legale reforitoare la acordarea vizei CFPP. 
normatnve Îi!.îtcăkate: 

"' OG nr" 119/] 999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, 
astfel: 

- 2irt" ) "Se supun aprobârii ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care 
,1·especla intru !oful cerin/ele de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele creditelor 
huge!are sau creditelor de angajament aprobate, după caz, care poarta viza de control 
financiar preventiv propriu: 

Viza de con/rol .financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor fn 
dFep!, competente !'l1 acest sens potrivit prezentei ordonanţe, şi prin aplicarea de către acestea a 
sigiliului personal şi arestă îndeplinirea condifiilor legale, a regularităţii şi încadrării în limitele 
creditelor hu?,etare sau creditelor de angajament aprobate. după caz, a proiectelor de operaţiuni 
supuse oprobăriÎ ordonatorului de credite." 

® li1inisterului Finanţelor Publice nr, 1792124,12,20()2 pentru aprobarea 
Normelor melodo!ogice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
insii!ufiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare 
şj leg/.Jle 

... Anexa l - Norme metodologice 
... ] Angajamen!Ul legal ia formo. unui contract de achiziţie publică. comandă, convenţie, 

c:m!roct de muncâ, acte de control, acord de împrumut etc. [. . .] Proiectele angajamentelor 
legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorii de credite, care implică o obligaţie de 
ef~ctuare a zmei cheltuieli.faţă de terţe persoane. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi 
g12roha!e _de câtre ordonatorul de credite decât dacă au primit in prealabil viza de control 
!inonciclr oreventiv propriu in conditiile legii. Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se 

numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziţiilor 
l<:,g·a!e. r ... 

„Ploi o se efectuează de conducătorul compartimentului .financiar (financiar-con1abil) numai 
dc.tcâ sunt Îndeplinite urmâtoarele condifiÎ: 
- s11.>1H1 da!oratâ bene.ficiorului este corectă; 
- documentele de angajare şi ordonanţare au primit viza de control.financiar prevenziv" 

a li'Ji!(', 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercilarea controlului financiar preventiv şi a Codului specţfic de norme profesionale pentru 
persomude care desfăşoară activitatea de control.financiar preventiv propriu: 

"Con/rolul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane din cadrul 
compcrrtimen!elor de specialitate desemnate fn acest sens de către conducătorul entitătii 
publice. Actul de numire, întocmii conform modelului din anexa m~ 1. 2. la prezentele norme 
metodologice, cuprinde limitele de competenţă fn exercitarea acestuia. Persoanele care exercită 
um!rolul financiar preven!iv sunt altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiu;<1ea 

vi:::ei." 
43° "Vizo de control .financiar preventiv cuprinde următoarele informaţii: denumirea 

cn!i!âfii puhlice: men(iunea "vizat pentru control.financiar preventiv": identţficatorul titularului 
vizei: semnătura persoanei desemnate cu exercitarea vizei şi data acordării vizei (an, lună, zi). 
Vizo de contro!.f!r1cmciar preventiv se exercită olograf sau electronic." 

43, ''Termenul pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei) se stabileşte, prin decizie 
iniernâ. de conducâtorul entităţii publice în funcţie de natura şi complexitatea operaţiunilor 
cuprinse În cadrul f!,eneral .~'i/s'au specţfic al operaţiunilor supuse controlului preventiv." 



C0m1sednţeile economico-financiare generate de deficienţele constatate: aprobarea de 
c:<ître ordonatorul de credite a unor angajamente legale fără să aibă asigurarea că sumele sunt 
angajate cu respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. 

Persoana cadr1.d UinHăţii cu atribuţii în domeniul lin care au fost constatate 
:1 este dl. Marian Lăzăroiu, primar al UATC Perişor- ordonator de credite, care a 
aprolx,t proiectele de operaţiuni fără ca acestea să fi fost vizate în prealabil pentru controlul 
financiar preventiv propriu. 

IVIăsudle h11atc de către entitatea verificată în timpul misiunii de au.dit financiar: 
Nu au fost luate măsuri în timpul misiunii de audit financiar de către entitatea auditată în 

vederea remedierii abaterilor constatate. 
de vedere ai conducerii entităţii publice: 

prnces"B.dui de concmere cu conducerea instituţiei, au fost dezbătute 

constaU!:rile menţionate la acest punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare, 
neexist~lnd divergenţe între reprezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat 
ş; în nrna conciliere întocmită (anexa nr. 1). 

Recm11andări: 

(fJ Exercitarea controlului financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor prevăzute de 
lege. cu respectarea Metodologiei generale referitoare la exercitarea CFPP şi a Codului specific 
de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de CFPP. 

crea.rea cadrului organizatoric pentm desfăşurarea activităţii de 

89 aiin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Unităţile 

admini.\Îroiiv-!eri!oriale cooperează pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul 
unor atrihufii stabilite prin lege autori!ă(ilor administraţiei publice locale, cu 

p)'ecâdere in domeniile ce privesc activităţile de control, audit) inspec{ie, urbanism şi 

'lmenujureo teritoriului. cadastru. precum şi în orice alte domenii fn care hotărăsc consiliile 
lricale respective, pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul asociaţiilor 

1 •• 
lt',Q.J!. 

intercormmitară aÎ căror membri sunt sau la nivelul structurilor judeţene cu 
juridicii ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative ale 

administm/iei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, potrivit 

de alta parte, activitatea de audit public intern se poate desfăşura la nivelul unităţii 
adn1inistrativ teritoriale în structura organizatorică a acesteia, într-un compartiment distict, pe 

aprob~lrii date de organele deliberative ale entităţii. 

Din verificarea efectuată cu privire la organizarea şi implementarea sistemelor de 
1rnmagement si control intern s-a constatat că, nu au fost initiate măsurile prevăzute de Leoea 

- ' b 

nr.672/2002 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, respectiv 
nu a f()st asigurat cadrul orbo-anizatoric si functional necesar desfăsurării activitătii de audit 

' ' ' ' 
public intern. Potrivit prevederilor legale, entităţile publice locale se pot asocia, în vederea 
asigurării activitătii de audit public intern. 

şi împrejuirărifo care au condus la abaterile prezentate se datoreaz?, faptului că 
de credite nu a luat masuri in vederea instituirii cadrului organizatoric pentru 

dcsraşurarea acestei activităţi. 
noir:nnafrve îiru:ăkatie: 

,, prevederile airtH Hto a) şi b) din Legea nro 672/2002~ republicată, actualizată privind 
auditul oublic intern, unde se precizează: 

- '·' {.JJ"t. lJ Compartimentul de audit public intern se organizează asţfel: 

-~ l .iu.lqu1 [ 



a) conducătorul instituţiei publice sau, în cazul altor entităţi publice, organul de 
conducere colective! are obliga{ia asigurării cadrului organizatoric şi .funcţional necesar 

aciivităfii de audit public intern: 
h) en!itâ(ile publice locale care cooperează pentru asigurarea activităţii de audit public 
u!ilizeoză capacitatea de audit a compartimentului care se constituie in cadrul entităţii 

01ppnizowure sau ht nivelul structurii osociative, după caz; compartimentul de audit astfel 
constituit se orKcmizeazâ şifimcţionează potrivit prevederilor prezentei legi; " 

O.îlî11sedntde ec<I.H1!omico-finandaire o-enerate de deficieinrtele constatate: existenta unui 
' b ' ' 

risc ridicat ele neindetificare a unor operaţiuni sau activităţi cu disfuncţionalităţi. 
ll\::rsoande eu atributill în domeniul în cane s-au constatat deficientele smrut dl. Marian ' , 

U1zăroiu primar al UATC Perişor în perioada 2006 - 29.10.2020 şi dna Mariana Chipirlin -
primar al Perişor în perioada 30. l 0.2020 - prezent, care, în calitate de ordonatori 
principali de credite,. aveau obligaţia să dispună măsurile necesare pentru crearea cadrului 
organi;;:atoric pentru desfăşurarea activităţii de audit public intern. 

care constHufo contravenţie: 
Subliniem c3., nerespectarea obliga"ţiei de instituire a cadrului organizatoric in vederea 

,,,....., de.~fâşurăfr'ii activitliţii de audit public intern este contravenţie si este sancţionată potrivit art.22, 
litera a) din Legea nr.672/2002 privind auditul intern cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei. 

Potrivit art.24 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, Constatarea 
cmrtravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de reprezentanţi împuterniciţi ai Ministerului 
Finanţeior Publice, pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 . 

hJJate de e:rrtitatea auditată în timpuH misiunii de audit financiar: 
Nu au fost luate măsuri în timpul misiunii de audit financiar de către instituţia auditată în 

remedierii sbaterilor constatate. 
'"""'~"'~" de vedere al co1l1!duceirii en!:Rtăţii plLlibHce: 

procesuli'd.J.lli de concmere cu con<hmerea instituţien, au fost dezbătute constatările 
rnen1ionatc la acest punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare, neexistând 
diverge:1ţe între reprezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat şi în nota de 
conciliere întocmită. (anexa nr. l ). 

0 Asigurarea cadrului organizatoric şi funcţionali necesar d.esfăşurăirH :.~ctivităţii de 

'.JIJl(fo intern5 conform prevederilor legale. 

inventarierii tuturor efomentefor pa1i:ri11'.lonfale fa 
înregistrarea în evidenţa contabilă a .rezultatefo:t acestrnra. 

patrimoniale. 
Din verificarea efectuată asupra modului de organizare, efectuare şi valorificare a 

rezultatdor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate 
· UATC Perişor, echipa de audita constatat următoarele: 

- inventarierea bunurilor din patrimoniul entităţii s-a desfăşurat în perioada 29.12.2020-
innuaric- 2021 conform Dispoziţiei nr. 390/29.12.2020; 

Perişor nu are elaborată şi aprobată Procedura operaţională privind organizarea şi 

de inventariere nu au fost semnate de persoanele deţinătoare; 
- urrnarc acţiunii de inventariere efectuată la nivelul anului 2020 a fost încheiat Procesul

de inventariere centralizat, înregistrat la entitate cu nr. 11636/23.04.2021. În continutui 
procesului verbal nu se fac menţiuni certe privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asig~rarea 
integritrr'rii bunuriior din gestiune, contrar prevederilor pct. 42 din OMFP nr. 2861/2009; 



- nu au fost identificate ş1 inventariate toate bunurile din gestiunea mijloace fixe Şl 
materiaie. Exemplificăm în acest sens un număr de 133 lămpi vechi demontate de pe stâlpi 
icientificate în timpul acţiunii de audit, cu branşamentele şi accesoriile aferente, demontate în 
anul 2020 cu ocazia efectuării lucrărilor de modernizare iluminat stradal. Totodată, în magazia 
UATC Perişor, au fost identificate 4 bucăţi lămpi LED 60W aparţinând sistemului de iluminat 
stradal şi fiind nemontate pe stâlpi şi 1 bucată lampă nouă LED 36W. Mai mult decât atât, din 
verificarea sisternului de iluminat stradal, s-a constatat o lipsă de 20 bucăţi lămpi LED 36W şi 1 
bucată lamoă LED 60W conform Proces verbal din 10.05.2021; 

cele mai sus prezentate putem concluziona aplicarea necorespunzătoare de către 

mern.brii comisiei de inventariere anuală a prevederilor OMFP nr. 2861/2009, cu consecinţe 
asupra reflectz,rii fidele a activelor, datoriilor sau creanţelor în contabilitatea entităţii. 

C<lîUD'.eHe şi împrejurărHe care au condus fa apariţia deficienţelor constatate: nu au fost 

respectate prevederile legale în privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

c:1pitalurilor proprii aie primăriei. 
no:rmafrve îndkate: 

0 1.Jrevederile OMFP nr. 2861/20099 pentru aprobarea Normelor privind 
ory:,cmizc1rea .<;i efectuarea inventarierii elementelor de natura activel01~ datoriilor şi 

copiw!urilor proprii 

- c:m. 2 Râspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit 
prevederilor Legii m'. 8211991, republicată, şi in conformitate cu reglementârile contabile 
a71/irnhile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are 
o'hligaf ia gestionării enlita(ii. 

33 {. . .} [. .. ] ,,Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către preşedintele 
si memhrii comisiei de inventariere, de către gestionar, precum si de către specialist! solicitati de 

j ) 5 ' 

câ!re pre.yedin!ele comisiei de inventariere pentru participarea la identţficarea bunurilor 
. . 
11;:1)e n! c1 ;·1 Clle. 

cazul [::es!izmilor colective (cu mai mulţi gestionari), listele de inventariere se semnează 
d.î!rc w[i p:es!ionarii, iar fn cazul predării-primirii gestiunii, acestea se semneazâ atât de 

c)!re gest ionarul predăt01~ câl şi de către cel primitor. '' 
42 „ Rezul!alele inventarierii se insertu de către comisia de inventariere intr-un 

r;;·oc:es-;1erbal. 

'""""' Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină, in principal, unnătoarele 
· dala întocmirii, numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere, numărul şi 

deciziei de numire a comzszet de inventariere, gestiunea/gestiunile 
i11venturiatâ!inventaria!e, data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere, rezultatele 
invemarierii, concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor 
cons!afofe şi persoonele vinovme, precum şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea, 
volumu! stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu vandabile, fără desfacere 

.yi propuneri de măsuri fn vederea reintegrării lor in circuitul economic, propuneri de 
scoatere dh1 func{iune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidenţă a imobilizărilor 

propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar şi 
sau casare a unor stocuri, constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, 

asigurarea fn!egritâ(ii bunurilor din gestiune, precum şi alte aspecte legate de activitatea 
inven!ariale. " 

"Propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă, în 
7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, administratorului, 

de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entităţii. Acesta, cu avizul 

l. Îi 

9 



::onducâlontlui compartimentului financiar-contabil şi al conducătorului compartimentului 
juridic. decide asupra soluţionării propunerilor.făcute, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

- (1) "Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în 
termen cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de 
c(1Jre administra!OT'. ordonatorul de credite sau persoana responsabilâ cu gestiunea entităţii. 
Re:::ul!mul inventarierii se inregistrează in contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 8211991, 
repuhlicatâ. şi in conj(mnitate cu reglementările contabile aplicabile." 

economico-fimmciare generate de deficienţele constatate: 
Av{ind în vedere fontul c9. inventarierea anuală are ca scop stabilirea situatiei reale a tuturor 

l ' 

e'.::n1entelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a 
bunurilor ::;i valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, 
neinventarierea acestora şi neprezentarea fidelă a rezultatelor operaţiunii, are drept consecinţă 
denaturarea imaginii fidele pe care trebuie să o reflecte situaţiile financiare anuale. 

cu afrrbuţiii în domeniul în care s-au constatat deficienţele este dna. Mariana 
primar a.I UATC Perişor, care răspunde pentru buna organizare a lucrărilor de 

conform art. 2 din OMFP nr. 2861/2009. 
de către entitatea verificată in timpul misimr.di de audit fimrn1dar: 

Nu au fost luate măsuri în timpul misiunii de audit de către instituţia auditată în vederea 
rernedierii abaterii constatate. 

vedere aH conducerii entităţii publice: 
pn}cesiu:hlli de condiiere cu conducerea instituţiei, au fost dezbătute constată.rile 

acest punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare, neexistând 
d :vergenţe între reprezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat şi în nota de 
conciliere întocmită (anexa nr. 1). 

totalitate a prevede:rifor OMFP rar. 2861/2009 în ce priveşte 

efe2·tlilarea şli valorificarea rezultatelor inventarie:rlli patrimoniuliui. 

activelor fixe, conform OG ur. 81/2003 
reflectarea valorii reale şi, respectiv, a prezentării prin situaţiile financiare a unei 

imagm1 fidele asupra patrimoniului, activele fixe corporale şi necorporale aflate îr: patrimoniul 
reevaluate conform reglementărilor legale, de către o comisie numită de 

instituţiei sau de evaluatori autorizaţi, ţinându-se cont de inflaţie, utilitatea bunului, 
starea 2cestuia şi de preţul pieţei. 

În unria verificării s-a constatat că ultima reevaluare a activelor fixe corporale aflate în 
UKfC Perişor a fost efectuată la data de 31.10.2015 (anexa nr. 10), nefiind efectuată 
acestora ia 31.12.2018, respectiv la o perioadă de cel puţin o dată la 3 ani, conform 

prevederilcr Ordonanţei nr. 81/2003. 
concluzie, bum.rri proprietate publică şi privată reprezentând. terern:iuri şi clădiri 
patrimoniul instituţiei rn11 al.ll fost evaluatefreevahrnte conform prevederilor O.G nr. 

, acestea nefiind reflectate în patrimoniul entităţii la valoarea justă în anul 2020. 

insituţici. 

şi 'imprejlirărHe care au condus lia apa:riţia deficienţelor constatate: nu au fost 
prevederile legale privind evaluarea/reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

rwrniative încăka'te: 
w prevederile art. 21\2 din Ordonanţa J!:&r. 81/2003, unde se precizează: „Începând cu data 

l ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în 
instituţiilor publice vor.fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute 
de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi 



rcglemen!ârilor legale În vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în 
cnniahiliiote până la finele anului În care s-a efectuat reevaluarea." 

rJrt. 3 -- Toate ac!ivele fixe corporale afiate fn proprietatea publică şi care fn prezent sunt 
ln evidenţa tehnico operativă în unităţi naturale vor fi evaluate, în condiţiile 
art. 2/\ 1. de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori 

con/orm reglementârilor legale În vigoare, rezultatele evaluării urmând a fi 
în contabilitate până la.finele anului 2010. '' 

,, art. 8 (2)din Legea C{];fftabHHăţii :nr. 82/1991, republicată, unde se precizează că 

imobilizârilor corporale se face la valoarea justă, în conformitate cu prevederile 
reglenwntârilor contabile aplicabile"; 

·JJ art ·rr (2) şli art 7 din OMEF nr. 3471/25.H.2008, actualizat, pentru aprobarea Normelor 
metodoiogice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
ir:stitutl publice, unde se prevede că: "reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu 
scopul dererminării . valorii juste a acestora la data bilanţului, ţinându-se seama de if!fiaţie, 

hunului. swrea aces!uia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă dţferă 
de valoarea justă", iar această operaţiune "[ ... ] trebuie făcută cu suficientă 

regu!urilaîe, astfel !ncâi valoarea contabilă să nu difere semnţficativ de cea care ar fi 
deiennina!âfolosind valoarea justă la data bilanţului[ ... ]"_ 

(jo OnJonanţa nr" H 9/1999 (republicată) privind controlul intern şi controllul financiar 
după curn urmează: art. 5 "Buna gestiune.financiară (1) Persoanele care gestionează 

.krzduri puhlice sau patrimoniul public au obligaţia sa realizeze o buna gestiune financiară prin 
!egolită(jj, regularilâfi. economicităţii, eficacităţii şi eficientei În utilizarea.fondurilor 

şi În administrarea patrimoniului public. " 
ecorwmico-financiare generate de deficienţele constatate: 

· · (c financiare încheiate la 31.12.2020 nu oferă o imagine fidelă a activelor şi a poziţiei 
a entităţii_ 

Persnanelle cu atribuţii în domeniu! în care s-au constatat deifidenţeie, în administrarea 
· si al asigurării evidentei si reflectării corecte si fidele a acestuia în situatiile , .......... ' ' ' ' 

fi1anciare,. sunt dl. Marian Lăzăroiu primar al UATC Perişor în perioada 2006 - 29. l 0.2020 şi 

dna. Mariana Chipirlin - primar al UATC Perişor în perioada 30.10.2020 - prezent, care, în 
de ordonatori principali de credite, aveau obligaţia să dispună măsurile necesare pentru 

c:;\1awarea/reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul insituţiei. 
care constituie contravenţie: Încălcarea prevederilor art 2 din Ordinanţa nr. 

constituie comravenţie conform art. 24 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 3 şi 5 
co/1/ravenfie .yi se sancţionează cu amendă de la 1 O milioane lei la 30 milioane lei. 

(\mform prevederilor art. 24 alin.(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică 
Ordonantei Guvernului m~ 212001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 18012002. cu modţficârile ulterioare, cu 
cm. 2R şi 29 şi în baza dispoziţiilor art. 7, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 

21200 L auditorii publici externi au aplicat avertisment verbal persoanei cu atribuţii în domeniu şi 
au atras asupra gravităţii faptelor constatate astfel încât, pe viitor, asemenea abateri de la 

legale să nu se mai repete. 
fo2rtte de către enW:atea verificată în timpul rnishu11Hi de amllit finalrlldar: 

J\! u au fosl luate măsuri în timpul misiunii de audit de către instituţia auditată în vederea 
-· abaterii constatate. 

vedere a~ conducerii entităţii publice: 
procesuhi1i dle condliere Cil.ll conducerea instituţiei, au fost dezbătute constatările 

la acest punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare, neexistând 



diverge'1ţe între reprezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat şi în nota de 
conciliere întocmită (anexa nr. 1). 

a Efoetuare2! evahllării/reevahi!ărlii bunt.n-ilor din patrimonhd instituţiei, cu 
i!.:m1form prevederilor legale astfel încât valoarea contabilă a acestora să m.1 

care ar fi determinată folosind valoarea justă fa data bilanţului, potrivit 
contabHe aplicabile. 

în con.tabmtate a rezultatelor acestei operaţh:mn şi reflectarea realităţii 
firrn.nci~u"e. 

ordonanţarea şi cheltuiemor de personal 

reţinerea şi virarea la buget a impozitului aferent 
safa.rfatilor UATC Perisor ' , 

Din docuJY1entele prezentate pentru anul 2020, privind cheltuielile de personal (state de 
faptul că, în lunile iunie şi iulie 2020, au fost acordate vouchere de vacanţă în 

23 .200 lei pentru un număr de 16 salariaţi (anexa nr. 11 ). 
·n verificarea statelor de salarii (anexa nr. 12) reiese faptul că nu s-a calculat, reţinut şi 

bugetul de stat impozitul pe salarii în sumă de 2.320 lei aferent acestor vouchere de 
cu toate că aceste venituri se impozitează ca venituri din salarii în luna în care sunt 

de angajaţi. 
şi irnpirejurărHe care au condus la abaterile mai sus prezentate s-au datorat 

· că nu au fost respectate în totalitate prevederile legale în domeniul fiscal şi al salarizării 
· plătit din fonduri publice. 

nonnative încăkate: 

şi alin. (3) !it h): 
de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de 

co11sidera1e asimilate salariilor: s) orice alte sume sau avantaje în bani ori in natură. 
Awmlaje!e. in hani sau în natură, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură 

men{ională la alin. (1) şi (2) includ. însă nu sunt limitate la: h) tichete cadou 
potrivit legii, cu excepţia destinaţiilor şi limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a), tichete de 

vouchere de racan(ă şi tichete de creşă, acordate potrivit legii. 
- ort (1): Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor 
( l) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunm~ final, care se calculează şi se 

sursâ de dt!re plâtiforii de venituri. 
Termenul de plată a impozitului 

de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine 
aferent veniturilor.fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l 

bugetul de stal până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc 
ace,i.,;/e venituri. 

instituţiilor publice, plătitori de salarii şi de venituri asimilate, sunt aplicabile 
alin. 

mefodofogke din ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Fisca] 

(4) Valoarea tichetelor de masă, tichetelor de creşă, tichetelor cadou, voucherelor 
acordate potrivit legii, luată în calcul la determinarea impozitului pe veniturile din 

i. es!e valoarea nominală. Veniturile respective se impozitează ca venituri din salarii în luna 
care oces!ea sunt primite. 



oper:aţil..llnifor care constituie abateri este în sumă de 2.320 lei, reprezentând 
salarii prevăzut die Codul fiscal, pe care entitatea nu l-a calculat şi virat către 

bugetul general consolidat al statului pentru salariaţi. 
ecol]omico-fiffi.anciară generată de deficienţa constatată este necalcularea, 

ncreţincrea şi nevirarea impozitului pe salarii aferent voucherelor de vacanţă. 
cu atribuţii nn domenhd lin care s-au constatat deficienţele este dl. Constantin 

Andrei - contabil al UATC Perişor, care, conform fişei postului, avea obligaţia calculării, reţinerii 

ş1 · i impozitului aferent voucherelor de vacanţă. 

luate către erntitatea verificată în timpui misiunii de audit financiar: 
derulării acţiunii de audit financiar au fost reţinute şi virate la buger, din salariile 

lunii aprilie, impozitele pentru voucherele de vacanţă (anexa nr.13). 
vedere aH coirHlucerii eitl!foăţii pubHce: 

'nrrn:re prncesuhni de conciliere Cl.l! comh1cerea instituţiei, au fost dezbătute constatările 
la acest punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare, neexistând 

între rep:·ezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat şi în nota de 
întocmită (anexa nr. 1 ). 

o \'ntrucât abaterile constatate au fost remediate în timpul controlului, nu se mai impune 
de recomandări. 

nerecu:perarea prejudiciului cauzat de decontarea studiilor 
safarfaţii Pe:rişor 

au dit financiar al Curţii de Conturi înregistrat sub nr. 1143 5 din 
18 şi prin Procesul verbal de constatare nr.11434 /18.05.2018, s-a constatat că în 

î 6 - 2018, U .A.T.C Perişor a decontat nejustificat din bugetul local, contravaloarea 
universitare de master efectuate de doi salariaţi (funcţionari publici), în sumă totală de 

suma de 5.343 lei pentru N.P. şi suma de 6.178 lei pentru G.C.E.). 
actelor de audit financiar mai sus menţionate, a fost emisă Decizia nr. 46 din data 

18 prin care s-a dispus conducerii entităţii înlăturarea abaterilor de la legalitate, 
: " 5. Având fn vedere că. la cheltuielile pentru pregătire profesională, s-au constatat 

fn swnă de 11.521 lei, cauzate de angajarea şi efectuarea unor cheltuieli 
de lege. conducerea entităţii va di,spune extinderea verificărilor, fn vederea stabilirii 

prejudiciului (inclusiv majorări de întârziere) şi va asigura recuperarea acestuia. 
TTll?C7130.Jl..20lfr'. 

Entitates. a procedat la extinderea verificărilor, aşa cum rezultă din raportul 
m.1318 7/20.11.20 rn (anexa nr.14) întocmit de persoanele nominalizate în dispoziţia primarului 

08.10.2018 (anexa nr.15), iar în urma extinderii verificărilor nu s-au mai reţinut alte 
Prin urmare, valoarea sumelor constatate ca fiind plătite nelegal este de 11.521 lei. 

raportului nr.13187/20.11.2018 şi a referatelor nr.13247 şi 13248 din 26.11.2018 
nr. ordon.amrul principal de credite a emis dispoziţiile nr.433 şi nr.434 din 26.11.2018 
nr. 1 7) prin care s-a dispus imputarea sumei de 11.521 lei doamnei N .P., funcţionar public, 
superior în cadrul compartimentului financiar-contabil, taxe şi impozite şi doamnei G.C.E. 

s,:cretat d U.A.T.C Perişor. 
Împotriva dispoziţiilor nr.433 şi nr.434 din 26.11.2018, s-a înaintat actiune la instanta de 

(dosar nr.3232/93/2019) de către N.P. şi G.C.E. prin Sindicatul Ad~iniscraţiei Publice 

i \ !c1ul 



legii"', urmare căreia a fost emisă, de Tribunalul Dolj, Sentinţa nr.1272/2019 (anexa nr. 18) 
"'-'tj. n 1·~yr;:::• ,,::'> ~1·ată „~. 
LJJ. .:.c t.._,-..._n v •..J'-' v~ t. V>.-:... 

„ inslanf a arate! că prin cerere de chemare fn judecată s-a invocat excepţia nulităţii datorită 
emiterii dispoziţiilor de imputare şi recalifică această excepţie ca fiind de fapt un 

nu!itale. de nelegalitate a dispozifiilor emise. 

m: 999. 
ara!â câ fn cauzâ sunt incidente dispoziţiile art. 85 alin. 1 şi 3 din Legea 

potrivi! textului legal mai sus amintit, "(1) Repararea pagubelor aduse autorităţii 
publice fn situaţiile prevăzu ie la art. 84 fit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către 
auroritâ(ii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, fn 30 

constatarea pagubei , sau după caz, prin asumarea unui angajament de plată. iar fn 
prevâzută la fit. c) a aceluiaţi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi 

„ „ (3) Dreptul conducătorului autoritâţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau 
impur ore se prescrie fn termen de 3 ani de la data producerii pagubei (. „ • .) 

urmare, aceste condiţii, este fără dubiu că pârâtul a cunoscut faptul generator al 
a cărui recuperare a dispus-o prin actul administrativ contestat, cel mai târziu la 

:;ore i S·-a comunicat decizia, respectiv 24. 09. 2018. 
cesiu este momentul de la care curge termenul de 30 de zile prevăzut de ari.85 alin. 1 din 
881J999, din acest moment fiind cunoscut de către instituţia publică fmimată faptul că 

au reprezentat plăţi nedatorate şi nelegale, astfel încât, instanţa apreciază că 
dispoziţiilor de imputare la data de 26.11.2018, încalcă dispoziţiile art. 85 alin. 1 din 

188/1999. 
considera alrf'el, ar însemna lăsarea la dispoziţia angajatorului a momentului de la care 

ar !ennenul. cec ace nu afhst în intenţia legiuitorului. (. .. .) 
oces!e considerente, instanţa va anula dispoziţiile nr. 430, 433 şi 434 din 

J 8 emise de Primarul Comunei Periş01~ " 
Sentinţei nr.1272 din data de 26.09.2019, pronunţată de Tribunalul Dolj în 

:fosaru! nr.3232/63/2019, U.A.T.C Perişor prin Primar a formulat recurs la data de 16.01.2020 
nr. : 9). 

Decizie. :'Jr.1021 /2020, Curtea de Apel Craiova a constatat că recursul declarat de 
C<~tre recurentul-pârât U.A.T. Corn. Perişor-Prin Primar este tardiv, pentru considerentele ce 

- (.„) 

art. 9 din Legea m~ 7612012 pentru punerea fn aplicarea Legii nr 134/2010 
de procedură civilâ, „ Dacă legea specială nu nu cuprinde dispoziţii referitoare 

de judecată. felul hotărârii instanţei ori calea de atac şi termenul de exercitarea 
se aplicâ fn mod corespunzător prevederile Codului de procedură civilă". 

ar!. 20 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, 
pronun(atâ fn primă instanţă poate fi atacată cu recurs, fn termen de 15 zile de la 

comzmicare ". acesla urmând a fi calculat, in raport de dispoziţiile art. 28 alin. l din Legea 
pe zile libere aşa cum prevăd dispoziţiile art. 181alin.1 pct. 2 N.C.proc.civ. 

wz.câ. polrivif dovezii de comunicare a hotărârii, aflată la fila 128 din dosarul de 
utaca!â afhst comunicată recurentului pârât la data de 25.10.2019. iar recursul 
la dala de 16.01.2020. conform rezoluţiei de pe cererea de recurs aflată la.fila 3 

de recurs. ultima zi de declarare a recursului.fiind 11.11.2019. 
r:Jispoziţiilor art. 181 alin. 1 pct. 2 N. C.proc.civ„ nerespectarea termenului în care 

respecta! 2m drept procesual atrage decâderea din exercitarea dreptului, in C{fară de 
cure legea disrrune altfel. Actul de procedurâ.făcut peste termen este lovit de nulitate. 

Consla!ând câ senlin(a afhst comunicatâ recurentei pârâte la data de 25. I 0.2019, iar 
reczm.:nla o nesocotit termenul legal imperativ pentru exercitarea căii de atac, cererea de recurs 



peste rermenul de 15 zile prevăzut de art. 20 alin. 1 din Legea nr.55412004, termen 
la comunicarea horârârii. Curtea va admite excepţia tardivitâţii şi in temeiul art. 

496 J N. Cproc. civ„ va anula recursul declarat de recurentul-pârât U.A. T COM 
PERISOR-I'R!N PRIMAR " 

· verificările efectuate s-a constatat că prejudiciul de recuperat, în sumă de 11.521 lei a 
fos1 înregistrat evidenţa contabilă a entităţii în contul 461 - „Debitori", cu NC. 106/ 

19 cu suma de 5.343 lei pentru N.P. şi NC. 105/ 02.12.2019 cu suma de 6.178 lei pentru 
u nr.20), el figurând neîncasat la data controlului. 

&.cesre condiţii, prejudiciul în sumă de 11.521 lei, nu mai poate fi recuperat de la 
care au beneficiat de decontarea nelegală a cursurilor de master din bugetul U.A.T.C 

1n perioada 2016-2018, deoarece actele administrative de imputare au fost anulate de 
ele judecată fiind reţinută tardivitatea emiterii acestora (depăşirea termenului de 30 de 

arL.85 alin 1 din Legea 18811999). 
N1.:.:rccuperarea prejudiciului în condiţiile mai sus arătate se datorează şi declarării cu 

de către conducerea U.A.T.C Perişor a apelului împotriva Sentinţei nr. 
I 9. pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.3232/63/2019. 

că .. conducerea entităţii nu a luat măsuri apte şi eficiente care să conducă la 
prejudiciului nu este de natură de a o absolvi de o anumită vină în neurmărirea şi 

acestuia, mai ales în condiţiile în care aceasta avea obligaţia recuperării 

· în conformitate cu aii.33(3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi 

foncţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
J\hatingerea rezultatului prevăzut (recuperarea prejudiciului), conduce la concluzia că 

actiun1 entităţii verificate nu au fost suficient de diligente iar ineficacitatea demersurilor 
î'ntreprinse nu o pot absolvi de o anumită vină pe aceasta de neducerea la îndeplinire a 

" dispuse. 
lir: if::rnnchnde, conducerea entităţii verificate are obligaţia recuperării prejudiciului în sumă 

l iei de la persoanele care aveau obligaţia ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse la 
din Decizia nr.46/2018 şi care nu au luat măsuri apte pentru recuperarea prejudiciului aşa 

şli îrrnpJrejurărHe care au condus hi:. apariţia defiderrţefor constafate: 
- neclucerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi nr.46/2018; 
„ emiterea cu întârziere a deciziilor de imputare, peste termenul de 30 zile de la 

constatarea pagubei:, 
-

1n1roducerea cu tardivitate a apelului, peste termenul de 15 zile prevăzut de art. 20 alin. 1 
din m.554/2004, termen calculat de la comunicarea hotărârii; 

- nepromovarea altor măsuri pentru recuperarea prejudiciului în termenul de prescripţie. 
îndkate: 

;.!revederile art" 5, afin, (J) din Ordonanţa nr, 119/1999, unde se precizează: 

rnre gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia sa realizeze o 
fincmciară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacitătii şi 

in ufi!izareafondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public" 
operaţh.mifor cane constituie abateri este în sumă de 1L521 leii reprezentând 

·;nerecuperate până la data controlului. 
ecorwmico-finandare generate de deficienţele constatate sunt diminuarea 

bugetului local, ca urmare a neurmăririi şi nerecuperării prejudiciului, precum şi a unei 
uni financiare şi a proastei administrări a resurselor financiare, conducând la 

. ~) \î 

. 

1 ~ ,) 

Y/r··· „ 
. 



plaţilor nelegale aferente decontării cursurilor de master pentru doi salariaţi ai 
în sumă de H.521 lei. 

cu :.:âributii lin domeniuJ în care s-au constatat deficiente!e este dl. Lăzăroiu 
' ' 

amm. primar aI U.A.T.C. Perişor în perioada 2016 - 31.10.2020, care în calitatea sa de 
principal de credite. nu a luat măsuri care să conducă la recuperarea prejudiciului, deşi 

avea obligaţie în conformitate cu prevederile art. 33(3) din Legea nr. 9411992 privind 
8rgamzarea şi funqionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările 

clarificarea aspectelor menţionate mai sus a fost solicitată o notă de relaţii (anexa 
nr. 21) domnului Li!izăroiu Marian, care a fost transmisă prin curier poştal cu confirmare de 
prnnire nr .. AR29858167719. Până la data finalizării acţiunii de audit, nu a fost prezentat 

htate de căfre entitatea verificată în timpul misiunii de audit financiar: 
]',J L! au fost luate măsuri în timpul misiunii de audit de către instituţia auditată în vederea 

vedere ai conducerii entităţii publice: 
:ntrR:,n·e procesuh.nli de conciliere cu conducerea instituţiei, au fost dezbătute constatările 

acesr punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare, neexistând 
c!ivcrgcnţe între reprezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat şi în nota de 

entităţii va proceda Ha recuperarea prejwdidului în sumă de 11.521 iei 
care nu au emis actele de huputare în sardna fumdonarifor publid în 

şi mi! au un-nărit soluţionarea în instanţă a dosarnh.1.i nr. 3232/93/2019 prin 
cu fa:n:HvHate a apeh.l.îui împotriva §eiatinţei nr. 1272 din data de 26.09.2019, 

TrH:rm11ahd Doij. 

prejud!ichdui cauzat de plata de penalităţi de 
şi cheltuieli executare silită aferente chehuiemor de 
"Sistem de alimentare cu apă potabilli. in 

canalizare comuna .Perişor, judeţul Dol/' 
.Perisor, , 

Raportul de audit financiar al Curţii de Conturi înregistrat sub nr 11435 din 
8 şi prin Procesul verbal de constatare nr.11434/18.05.2018, s-a constatat că în urma 
contractului de execuţie lucrări nr. 2444110.12.2007, având ca obiect executarea şi 

lucrării pentru "Sisteme de alimentare cu apă potabilă în Com. Perişor Dolj" şi a 
lucrări nr. 1421/15 .07 .2009, având ca obiect executarea şi finalizarea lucrărilor 

.. Sisfem centralizat de canalizare în comuna Perişor, judeţul Dolj", bcheiate de 
Perişor în calitate de achizitor şi Trustul Constructii Carpaţi Srl Bucureşti, în calitate de 

entitatea auditată a plătit penalităţi de întârziere în sumă de 371.737,43 lei, cheltuieli 
suIT1ă de 4.771 lei si cheltuieli de executare silită în sumă de 16.586 54 lei către 

' ' 
;:;\ccu1c:L1lui lucrărilor, aceasta solicitând si câstis:ând în instantă si încasând prin executare silită 

' ' .._, ' ' . ' 
restante şi penalităţi calculate pentru neplata facturilor la data scadentă, din care: 

.762,27 reprezentând penalităţile de întârziere aferente facturilor emise pentru 
izarea ;ucrărilor la obiectivul "Sistem de alimentare cu apă potabilă în Com. Perişor, 

· :k'.:,1.chitate termenui scadent; 
·· 167 .97 5 ,16 lei reprezentând penalităţile de întârziere aferente facturilor emise pentru 

izc::1-,::;a lucrărilor la obiectivul"Sislem centralizai de canalizare fn comuna Periş01~ judeţul 
· '1eachitate în termenul scadent. 

asemenea, s-au mai plătit cheltuieli de judecată în sumă de 4.771 lei, precum şi 
· cheltuieli de executare silită. 



a actelor de audit financiar mai sus menţionate, s-a emis Decizia nr. 46 din data de 
prin care s-a dispus conducerii entităţii înlăturarea abaterilor de la legalitate, 

·v: ·· 8. Având !n vedere că. in urma Sentinţei Tribunalului Dolj nr. 101012015, entitatea 
ob!if<alâ la plata de penalitâţi de întârziere, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de 

în sumâ totah1 de 393. 094. 97 lei. fn condiţiile nerespectării obligafiilor legale 
şi execu(ia bugetelor de venituri şi cheltuieli. conducerea entităţii va 

exiindcrea verificărilm~ in vederea stabilirii întinderii prejudiciului (inclusiv majorări 
.yi va l!Sif{ura recuperarea acestuia. Termen: 30. J 1.20 J 8". 

Entitatea a procedat la extinderea verificărilor, aşa cum rezultă din raportul 
nr.13 6.11.20 l g (anexa nr.22) întocmit de persoanele nominalizate în dispoziţia primarului 
m.287 clin .10.2018 (anexa nr.23), iar în urma extinderii verificărilor nu s-au mai reţinut alte 
dci" · Prin urrnare, valoarea penalităţilor, a cheltuielilor de judecată şi de executare silită 
pl~ifrte nejustificat este de 393.094,97 lei. 

recuperarea sumei de 393.094,97 lei, entitatea a formulat acţiune la instanţa de 
care face obiectul dosarului nr.8478/2018 Tribunalul Dolj. 

Sentinţa nr.461 /2020 pronunţată de Tribunalul Dolj (anexa nr.24) „ Instanţa 
faplul că fiind fhrmulată o acţiune în răspundere patrimonială, întemeiată pe 

art 254 Codul Muncii. in soluţionarea conflictelor de muncă, instanţa de judecată 
·nu!â fn a verifica indeplinirea cumulativă a mai multor conditii: calitatea de salariat a 

paj:;uhil, fâpta ilicită şi personală a salariatului săvârşită in legătură cu munca 
cauzat angajatorului. raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, 

vil'im'â! ia solariatului. Lipsa oricăreia dintre condiţiile enumerate înlătură răspunderea 

a salariatului.fa{ ă de angajator. 
mu 'in!ătudi răspunderea patrimonială pe considerentu! inexistenţei 

S{JU {I! faptei ilicite. ci pe considerentu! că din fnsaisurile depuse la dosar nu 
fn cuantumul stabilit a fost determinat prin faptă ilicită exclusivii. şi 

a pârâtei. Pentru angajarea răspunderii salariatului trebuie dovedită in cauza 
defec!uoasâ o. atribuţiilor de serviciu ce s-ar fi concretizat intr-o pagubă cu 

economicâ pentru angajator, dar şi dovada legăturii de cauzalitate intre fapta ilicită şi 
prelins. 

iemeiul art.272 din Codul Muncii angajatorul este cel care trebuie să dovedească in 
ce sarcini de serviciu are salariatul, sarcini a căror neindeplinire sau îndeplinire 

au creat preejudiciul respectiv. 
C \·mcep!ele ca o angajat „ cheltuieli care depăşesc resursele financiare ale comunei, 

711 hugetele locale aprobate" sau că "nu a incheiat acte adiţionale de prelungire a 
con.1 in care sâ include clauza ca constructorul sa execute si lucrari fn limita bugetelor 

.;:i nu a pla!it din excedentul inregistrat, sunt largi, generale si nu pol stabili cu 
·1·i11ovaîh.1 pârâtei in producerea acestui prejudiciu. 

existe( a culpei salariatului si raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi producerea 
sum condif ii primordiale şi indinspensabile pentru constatarea raspunderii 

( 'onch1ziile Curtii de Conturi şi a Comisiei de Audit intern sunt în măsură să constituie 
pmhe cer!e şi concludente în reţinerea şi stabilirea raspunderii patrimoniale in ceruza de faţă, 

care instanţa urmeazâ sâ respingă acţiunea. " 
urmare, instanţa a respins acţiunea formulată de reclamanta comuna Perisor 
de primarul comunei Perişor în contradictoriu cu pârâta Chipirlin Mariana, cu apel 

comunicare. 

)\ ;; .. iucktu~ l 



aceste condiţii, prejudiciul în sumă de 393.094,97 lei (înregistrat în evidenţa contabilă a 

entităţii contul l - „Debitori", cu NC. 20/31.03.2021(anexa nr. 25), nu a putut fi recuperat 
de lc1 persoana împotriva căreia s-a înaintat acţiunea în instanţă, pe considerentul că din 

depuse la dosar nu rezultă că prejudiciul în cuantumul stabilit a fost determinat prin 
exclusivi', şi personală a pârâtei, motivarea entităţii fiind neadecvată. 

]\-Jcre:cuperarea prejudiciului se datorează şi pasivităţii de care a dat dovadă conducerea 
unnărirea şi recuperarea acestuia prin neformularea în instanţă a apelului împotriva 

!/'. 7JB.2020, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.8478/63/2018, astfel 
definitivă prin neapelare la data de 21.04.2020. 

conducerea entităţii nu a luat n1ăsuri apte şi eficiente care să conducă la 
prejudiciului nu este de natură de a o absolvi de o anumită vină în neurmărirea şi 

acestuia, mai ales în condiţiile în care aceasta avea obligaţia recuperării 

în conformitate cu art.33(3) din Legea nr. 9411992 privind organizarea şi 

Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
]\îeatingerea rezultatului prevăzut (recuperarea prejudiciului), conduce la concluzia că 

c:ic1:iuni entităţii verificate nu au fost suficient de diligente iar ineficacitatea demersurilor 
întreprinse nu o pot absolvi de o anumită vină pe aceasta de neducerea la îndeplinire a 

conducerea entităţii verificate are obligaţia recuperării prejudiciului în sumă 
97 lei de la persoanele care aveau obligaţia ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse 
Decizia nr.46/2018 şi care nu au luat măsuri apte pentru recuperarea prejudiciului 

aşa curn niai sus s-a arătat. 
şi împ;nejMrărHe care au condus fa apariţfa deficienţelor cm::astafate: 

- ncduc(;rea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi nr.46/2018, 
- ::ef(irrnularea apelului împotriva Sentinţei nr. 461117.03.2020, pronunţată de Tribunalul 

- ik:promovarea altor măsuri pentru recuperarea prejudiciului în termenul de prescripţie. 
îincăkatie: 

m-c:vederile md. 59 {!/ino (1) din On:foJtuu11.ţa nr. 119/1999, unde se precizează: 

care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia sa 
o hun a gestiune .financiarei prin asigurarea legalităţii. regularităţii, economicităţii, 

şi eficientei în utilizarea .fândurilor publice şi în administrarea patrimoniului 

opeirnţh.l!nifor care constituie abateri este în sumă de 393.094,97 lei, 
prejudicii nerecuperate până la data controlului. 

ecoirwmico-firurndare genernte de deficienţele ccm.stafate sunt 
resurseior bugetului local, ca urmare a neurmăririi şi nerecuperării prejudiciului, 

<: unei slabe gestiuni financiare şi a proastei administrări a resurselor financiare, 
nerecuperarea plaţilor nelegale catre constructor aferente decontării penalităţilor 

cheltuielilor de judecată şi cheltuielilor de executare silită în sumă de 393.094,97 

cu atribuţii în domenhd lin care s-au constatat deficienţele este dl. Lăzăroiu 
prirnar al U.A.T.C. Perişor în perioada 2016 - 31.10.2020, care în calitatea sa de 

principal de credite, nu a luat măsuri care să conducă la recuperarea prejudiciului, 
de::;: e,~vea această obligaţie în conformitate cu prevederile art. 33(3) din Legea nr. 94/1992 

01/=~aniza:,ea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi 
ie u1-~er1oare. 

clarificarea aspectelor menţionate mai sus a fost solicitată o notă de rebţii (anexa 
'1i. Uizăroiu Marian, care a fost transmisă prin curier poştal cu confinr:are de 



nr. AR29858167719. Până la data finalizării acţiunii de audit, nu a fost prezentat 

de către entifate:a verificată în timpul mishnllii de audit financiar: 
'el au fost luate măsuri în timpul misiunii de audit de către instituţia auditată în vederea 

· abaterii constatate. 

P de vedere aJ conducerii entităţii publice: 
Unnare prn1ccsull.lli de conciliere cr1 conducerea instituţiei, au fost dezbătute constatările 

la acesr punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare. neexistând 
reprezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat şi în nota de 

Cc_mciiiere întocmiTă (anexa nr. 1). 

enJHăţili va proceda la recuperarea prejudichllh1n în sumă de 393.094,97 
ca:re rm au urmărit soluţim:rnrea in instanţă a dosarului nr. 

nefon1rnufarea apehdui împotriva Sentinţei nr. 46]/17.03.2020, 

lichidarea, o:rdm'lanţarea .şi cheltuie!Uor :repa.raţii 

reparaţii în anul 
verificarea efectuată prin eşantionare a cheltuielilor de reparaţii angajate, lichidate, 

şi pl2itite în anul 2019, pentru finanţarea lucrărilor de reparaţii, s-au constatat unele 
normele legale în vigoare, care au condus la efectuarea de plăţi nelegale către 

la obiectivul „Lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri comunale". 
realiza.rea obiectivului de reparaţii drumuri, atribuirea contractului de achiziţie 

s-:::l efectuat de către U.A.T.C Perişor prin achiziţie directă de pe SEAP, conform 
de atribuire DA23034564/15.05.2019, DA23034459/15.05.2019 ş1 

, 1, _ ).,;),_ anexa rn. _o . 1 c11-r·-101·9(· , · ·!") 

!'·stfr:l. entitatea auditată, a încheiat contractul de lucrări şi furnizare produse nr. 
19 (anexa nr. 27) cu SC AMG Agregate SRL, nefiind stabilită în cadrul acestuia 

a lucrării ci numai preţuri unitare/unitatea de masură (oră, tonă), fără TVA. 
decontarea lucrărilor executate, SC AMG Agregate SRL a emis factura nr. 
19, anexă la factura nr. 2409/16.05.2019, Rapoartele de activitate zilnică a 

Centra'.izatorul avizelor de transport pentru materialele balast şi beton concasat 
), în valoare de 158.536,66 lei cu TVA, factură ce a fost parţial achitată cu suma de 

nr. 296/04.06.2019, OP nr. 702118.10.2019, OP nr. 941119.12.2019, OP nr. 
nr. 952/30.12.2019, OP nr. 955/30.12.2019 şi OP nr. 956/30.12. (anexa nr. 

verbal de recepţie a lucrărilor nr.11652/31.05.2019 a fost încheiat în baza 
· nr.120/29 .05.2019 (anexa nr. 30). 

contractului 

verificarea documentelor prezentate de entitate, s-a constatat că atribuirea contractului 
prin achiziţie directă de la SC AMG Agregate SRL fără a determina o valoare 

<'. acestuia înainte de atribuire (în acest sens, s-a retinut că nu există o situatie sau alt 
\'n care să fie prezentat modul de determinare - calcule, însumări de sume plătibile 

realizare contract etc.) conform prevederilor referitoare la atribuirea contracmlui de 
pL,blică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 



nu există o notă justificativă, prm care s-a propus achiziţia directă şi mc1 
separate a materialelor şi lucrărilor (documentele de atribuire 
DA23034459/15.05.2019 şi DA23034419/15.05.2019) având în 

că valoarea estimată a achiziţiei a fost de 133.224,00 lei fără TVA, inferior 
prevăzut la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (anexa 

·iar s-a constatat ş1 în cazul atribuirii contractului de vânzare-cumpărare 

iF.247/2[5.08.2019 încheiat tot cu SC AMO Agregate SRL, având ca obiect achiziţionarea de 
respectiv beton concasat şi balast, fără a avea o a valoare estimată a contractului înainte 

acestuia pe baza unui referat şi nici o notă justificativă având în vedere faptul că 
estimată a achiziţiei a fost de 30.309,20 lei fără TVA, inferioară pragului valoric 
la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, prin care să se propună 
directă (D.J\23720248/26.08.2019 şi DA23720211/26.08.2019). 
justificare a achiziţiilor directe, entitatea auditată a invocat faptul că atribuirea 

de achiziţie către SC AMG Agregate SRL s-a situat sub plafonul desfaşurării unei 
SEAP şi nu au calculat valoarea estimată a contractului. 
achiziţiei directe de !a SC AMG Agregate SRL fără a avea o valoare estimată a 

a,:esteia înaintea acribuirii contractului nu este în concordanţă cu prevederile art. 12 din Legea 
n c. 16 privind achizitiile publice: ,. Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de 

procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire". 
A<~tde nonnaHve încăkate: 

prevederile aurt,9(1) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, specifică: 

''.folorila!ea contracfanfă calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere 
de plată, fărâ TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare 
frmne de op/iuni şi prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în 

achizi{iei. " 
prevederile airtn din Legea nr.98/2016, privind atribuirea contractelor de achizitie 

cu modifică.rile si completările ulterioare, în care se arată că: '' Valoarea estimară a 
se determină înainte de ini(ierea procedurii de atribuire şi este valabilâ la momentul 

procedurii de atribuire. " 
şi împrejurările care au condus la abaterea constatată sunt nerespectarea în 

a legislaiiei privind achiziţiile publice. 
ecoirwmico-fhllanciare ale abaterii de Ha legalitate şi regularitate: 

de către entitatea auditată a scopului Legii nr. 98/2016 , aşa cum este definit la art. 
„ ochizif ionarea de bunuri, servicii şi lucrâri în condiţii de eficienţă economicâ ... " . 

C:i!.ti atribuţii în domenii.d în care s-au constatat deficiteirnţelle este dl. Lăzăroiu 
-- primar al U.A.T.C. Perişor, care în calitate de ordonator principal de credite, răspunde 
art. 23, liI. f din Legea nr. 273/2006, de organizarea sistemului de monitorizare a 

· ele achiziţii publice şi a programului de investiţii publice. 
clarificarea aspectelor menţionate mai sus a fost solicitată o notă de relaţii (anexa 

:1r. 21) domnului Lăzăroiu Marian, care a fost transmisă prin curier poştal cu confirmare de 
m. AR29858167719. Până la data finalizării acţiunii de audit, nu a fost prezentat 

acestuia. 
care corrntituie i;;onfravenţie: 

!carea prevederilor art, 2 din Legea nr, 98/2016 constituie contravenţie conform art 
Oh lint din Legea !lu·, 98/2016 şi se sancţionează conform art 224, alin. (2) 

prevâzute la alin. (I) se sancfioneazâ cu amendă între 5.000 lei şi 30.000 lei." 
prevederilor art. 228 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, care 

"Contravenfiilor prevâzute la art. 224 le sunt aplicabile dispoziţiile O. G. m~ 212001 
juridic al contravenţiilm~ aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 



cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13 alin. (1), art. 28 şi 29." 
dispozi'\iilor art. 7. alin. ( 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, auditorii publici 

au aplicat avertisment verbal persoanei cu atribuţii în domeniu şi au atras atenţia asupra 
faptelor constatate astfel încât, pe viitor, asemenea abateri de la normele legale să nu se 

foate de entitatea verificată în timfH.lift audituJui 
fost luate măsuri în timpul misiunii de audit de către instituţia auditată în vederea 

abaterii constatate. 
de ali coll1lducerii ern1Jităţii hJutblice: 

l1J :nrr1:wc prncesuhJlli de conciliere c1Lli Cl(mdUJ.cerea instituţien, au fost dezbătute constatările 
n:uiţic>tate acest punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare, neexistând 

între reprezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat şi în nota de 
1 ). 

principal de credlite va foa măsuri pentn1 respectarea Îlr1 totalitate a 
legaRe domeniul achiziţiilor publice în ceea ce priveşte cakularea valorii 

<i ::H:l:"frzliţnei înainte de iniţierea procedurii de atribuire. 

lucrări lU". 160/16.05.2019 încheiat cu SC 

realitatea hl!c:ră:rHoir executate 
Anexei de plată la factura nr. 2409/16.05.2019, a Rapoartelor de activitate zilnică 

şi Centralizatorul avizelor de transport balast şi beton concasat întocmite de SC AMG 
în baza contractului de lucrări nr. 160/16.05.2019 (anexa nr.27), din totalul 

de 133.224 lei fără TVA, suma de 14.000 lei este aferentă cheituielilor cu lucrări de 
cu autogreder reprezentând un număr de 56 de ore de funcţionare a utilajului cu 

exarninm·ca documentelor prezentate de entitatea verificat!:', (contract de lucrări, proces 
reccptie la terminarea lucrărilor, factura executantului, raportul de activitate zilnică a 
m1togreder), s-a constatat faptul că numărul de 56 ore, de care s-a tinut seama la 

·cheltuielilor (14.000 lei) aferente consumurilor cu utilajul "Autogreder", nu este 
cu numărul orelor de funcţionare al utilajului, corespunzător perioadei în care 

ace~;ta a fr>st utilizat nentru realizarea lucrărilor de " Lucrări de fntretinere si reparatii drumuri 
;, ' ' ' 

~ J ·r·.c. Perişor nu a putut preze11ta tln deviz sau o situaţie de plată a lt1crării executate, 
care auditorii publici externi au solicitat inventarierea lucrării de reparaţîi drumuri. 

comisia de inventariere numită prin Dispoziţia primarului nr.120/07.05.2021 
nr. 31 ). a încheiat procesul verbal de inventariere a drumurilor pietruite conform 

~~iert.rac: ·de execuţie lucrări şi fumizare produse nr. 160/16.05.2019, determinând o suprafaţă 
:.. acestora de 2.080,00 mp, o cantitate de 24 tone balast şi 1.759,20 tone beton concasat. 

vedere faptul c2i autogrederul a fost utilizat la profilarea drumurilor şi aşternerea 
pietros pe acestea. auditorii publici externi prin consultarea Indicatorului de norme 

D - .,Lucrări de drumuri" articol de deviz DH03Al - „Reprofilarea părtii carosabile a 
împielruite executată mecanic cu autogreder" (anexa nr. 32), pentru suprafaţa de 

!Yi.p au determinat un număr de 8 ore de funcţionare a utilajului iar pentru aşternerea 
drumului a rnaterialelor de întreţinere cu autogrederul a fost consultat articolul de 

- .. Aşternerea materialelor pietroase de întreţinere, inclusiv cilindrarea cu 



" (anexa nr. 32 ) conform căruia a rezultat un număr de încă 8 ore de funcţionare a 
respectiv un număr total de 16 ore de funcţionare a autogrederului. 

urmare, la stabilirea valorii situatiei de plată a lucrărilor realizate în baza acestui 
:::c.ntracL trebuia szt se aibă în vedere cheltuielile cu utilajul pentru un număr de 16 ore şi nu 

ore aşa cum a fost fa.cturat , rezultand o diferentă de 40 ore (56 ore-16 ore), luată în 

icând la cele 40 ore tariful orar al utilajului de 250 lei/ora de funcţionare, rezultă suma 
lei, care se adaugă cota de TVA luată în calcul de executant la întocmirea 

piată, rezultând astfel o valoare care acceptată în mod nelegal la decontare de 11.900 
· (10.000 lei x 1, l 9). (anexa nr. 32) 

şi î'mprejurăriHe care au condus fa aparitfa deficienţelor constatate: 
- curJirmarea prin rapoartele de activitate zilnică a utilajelor a unor consumuri de utilaje 

hlicăk:ate: 

,3 prevederile art. 20 alin. (1) m. h), art 51 alin.(3) şi art. 54 a!in.(5) din Legea fi1rurn.ţelor 
nJr. 273/20069 cu modificările şi completările ulterioare, unde se precizează: 

Rolul, cornpetemele si responsabilităţile autoritatilor administraţiei publice locale 
(]) utorilă{ile administra/iei publice locale au următoarele competente si responsabilitali in 

c~'U! ce finanf ele publice locale. 
h) odministrareo fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, in condiţii de 

Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe baza de documente 
care sa confirme angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, 

servidilm~ executarea de lucrări, plata salariilor şi a altor drepturi băneşti, plata 
hugetare. precum si a altor obligaţii. " 
(5) Inslrumen!ele de plata trebuie sa fie însoţite de documentele justificative. 

documente trebuie sa certţfice exactitatea sumelor de plată, recepţia bunurilor, 
:;xeculareo serviciilor »'i altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate„." 

0 y:11-evederi!e art 5 alin. (0 din Ordonanţa d\e Guvern nr. H9/1999 privind controlul 
intern ::;1 controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, unde se 

: „ ari" 5 Buna gestiune .financiară (1) Persoanele care gestionează fonduri publice 
public au obligaţia sa realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea 

.''C?,zilarităţii. economicităţii, eficacităţii şi eficientei în utilizarea.fondurilor publice şi 
patrimoniului public. " 
operaţhni.ilor ieare consfrtuie abateri este în sumă de 11.900 lei şi reprezintă 

cu utilajul autogreder luate în calcul nejustificat la întocmirea situaţiilor de plată. 
ecoJrwmico-fina!!llcfare ale abaterilor constatate: 

Nu au fost respectate principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea 
·,or publice, astfel că, în exerciţiul financiar al anului 2019, din bugetul entităţii verificate 

plăţi nejustificate în sumă de 11.900 lei. 
cu :atrH.:iutii fo domeniul în care s-au constatat deficientele este dl. Lăzăroiu 

' ' 
--- prîrnar, cate i'n calitatea sa de ordonator de credite, a angajat şi utilizat credite bugetare 

gura că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare, respectiv, a 
01·donanţarea cheltuielilor fără ca acestea să fie certe şi exigibile la o anumită dată şi 

a \'l::ri fi.ca existenţa obligaţiei de plată. 
Pentru clarificarea aspectelor menţionate mai sus a fost solicitată o notă de relaţii (anexa 

nr. 21) domnului Lăzăroiu Marian, care a fost transmisă prin curier poştal cu confirmare de 
nr. /\.R.29858167719. Până la data finalizării acţiunii de audit, nu a fost prezentat 
l ?cestuia. 



misiunii de auditau fost luate următoarele măsuri pentru remedierea deficientelor 

-·executantul lucrărilor a emis factura nr. 3086 din 14.05.2021 (anexa nr. 33), prin care s-a 
~;uma de 11.900 lei, înregistrată în evidenţa contabilă a entităţii cu Nota contabilă 

~-'\') ·1 . ";4) .. c'.\.1_ nr . .:; ; 
totalul de 11.900 lei., SC AMO Agregate SRL a virat în contul UATC Perişor suma de 
c.sa cum rezultă din extrasele de cont din data de 19.05.2021-20.05.2021 (OP 

.2021 )(anexa nr.35). 
d!e vedere aJ comiucerii entităţii publice: 

de conciliere C1[]. conducerea instituţien, au fost dezbătute constatările 
acesr punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare, neexistând 

între reprezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat şi în nota de 
·;,ytr)C'""':p; (AJ"exa 1-r 1) "·' ruldc o .. l l ... 

în vedere fap.·!:Qd că fa hicrările de întretinere si renaram drumuri comu.ur.rnle, 
' ' H_"' ' 

2(H9 pliăţn nelegale în sumă de H.900 lei, cauzate de decontarea unor 
fl„rncţionare a utilajuh.!H autogreder, mai mari decât cele efectiv 

t~onfo1nnlifate cu prevederifo art. 33 aliin.(3) din Legea nr. 9411992, conducerea 
va proceda fa stabiliirrea întinderii preJudidu!ui şi fa recuperarea acestuia 

ordonanţarea şi pfata cheltufolHor investiţii 

public montare aparate de iluminat cu LED-uri 
2020 

06.05.2020 a fost încheiat contractul nr. 11375 (anexa nr.36) în valoare de 
fără TVA, între „ Comuna Perişor ... reprezentată prin Lăzăroiu l'vfarian, având 

primar" în calitate de achizitor şi SC Amiras C&L lmpex SRL în calitate de executant, 
izarea lucrărilor de investiţii la obiectivul „ Modernizare iluminat public prin montare 

cu LED-uri în comuna Perişor, jud.DoU ", constând în demontare aparate de 
· - 298 buc.,lucrări electrice montare, livrare şi punere în funcţiune corpuri de 

~Ln1ir: 0.'. ;:u LED-t..ffi 36W, IP67 - 300 buc. şi lucrări electrice montare, livrare şi punere în 
- Lr;c:i ,-; ;_;corpuri de iluminat cu LED-uri 60W, IP67 - 76 buc. 

lucrării s-a efectuat prin SEAP, prm achiziţie directă iniţiată din catalogul 
DA25571421 (anexa nr. 37). 

lucrări U375/06.05.2020 îll1cheiat cu 

verificările efectuate s-a constatat faptul că, deşi lucrarea a fost finalizată integral în 
OJ.07.2020 de către constructor (adresa nr.1176/01.07.2020 - anexa nr. 38), acesta 

situaţiile de lucrări şi centralizatorul acestora la valoarea de 342.398,60 lei fără TVA 
407.454,33 lei cu TVA-anexa nr. 39), SC Amiras C&L Impex SRL a emis factura nr . 

. 2020 (anexa nr. 40) doar pentru suma de 70.000,00 lei. UATC Perişor a efectuat, 
în valoare de 70.000,00 lei, achitând cu OP nr. 485110.09.2020 suma de 41.948,88 lei 

nr.72/26.10.2020 sun1a de 28.051,12 lei (anexa nr. 41), suma de 337.454,30 lei 
ne factural2L 
adresa nr. 11733/28.04.2021 (anexa nr 42), echipa de audit a solicitat UATC Perisor 

ile de contrucţie, proiectul, delegaţiile salariaţilor constructorului, foi parcurs au,to, 

a rcl.: 
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-· 

rnontare a lămpilor şi procesul-verbal de predare-primire a iămpilor vechi demontate de 
·. acestea nefiind înaintate până la data finalizării actiunii de audit. 

' .... ' 
din verificarea pe teren a Situaţiilor de lucrări emise de constructor, au rezultat 

lucrări neexecut;:âe tofaJ~tate, în sumă de 69.648,m~ lei, aşa cum rezultă din Procesul-verbal 

'-
2. 
3. 
4 

0.05.2021 (anexa nr.43) şi a Situaţiilor de lucrări rectificative (anexa nr.44), 
Con1isia desemnată prin Dispoziţia ordonatorului principal de credite nr. 

în urma verificărilor efectuate pe teren, comisia, prin procesul verbal 
10.05.202 (anexa nr.43), a constatat următoarele diferenţe între cantităţile înscrise în 

lucrări ernise de constructor şi lucrările executate în realitate, după cum urmează: 

Bucăţi conform 
Situaţie lucrări 

vechi demontate 298 
vechi demontate e98 

298 
LED 60W 60 

I 
60 

noi tip LED 36W 300 

Bucăţi confonn 
PVcornisie 

1 "') .) .) 

82 
2 
56 

58 

279 

Diferenţe (bucăţi) 

-165 
-216 
-296 
-3(nemontate, în 
magazie) 
-1 lipsă 

-2 (în magazie, 
I nemontate) 

-20 lipsă 
- l (nemontată, în 
macrazie) 

de demontare a llărnpilor, branşamentelor şi dispozitivelor vechi demontate 
stfdpi şi nepredate de constructor cu proces verbal de predare-primire şi care nu se regăsesc 

Perişor sau pe teren este de 35.731,15 lei. (anexa nr. 45) 
valoarea celor 3 lămpi noi nemontate tip LED-uri 60W şi a 2 dispozitive noi 

eslC de 1.305.57 lei. (anexa nr. 46) 
cele 2 lămpi noi nemontate LED 36W(20 lipsă şi 1 nemontată aflată în rnagaie), 

„ ... ,_ d·" ·1" ?""' 9"i lei· tanex~ n1· 11 7) t.:,~~tc !c .5 ...... .JU, ..... . \ ~ ă . "i'" 

între cantitaţile prevăzute în Situaţme de hic:rări, emise de constructor şi cantitaţile 
de Conr:dste au rezultat diferenţe cantitative şi care recalculate în cadrul situaţiilor de 

au cleierminar o cheltuială nejustificată de 500267,67 lei, astfel (anexa nr. 48): 
de lucrifri BS8158 demontare aparate de iluminat existente - 35.731, 15 lei, 
de lucr[iri BS8158 montare aparate de iluminat36w carcasă turnată - 13.230,95 

de lucrări BS8158 montare aparate de iluminat 60w carcasă turnată - 1.305,57 

având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi recapitulaţiile de deviz 
asiguratorie pentru muncă de 2,25% precum şi cotele de cheltuieli indirecte 10%, 

T'IA 19%). valoarea lucrărilor înscrise în plus în situaţiile de plată, de către SC 
Impex SRL, este de 69.648,08 lei (50.267,67 lei x 2,25% x 10% x 5% xl 9%) 

n:onrna1l:ive încăkate: 

orcv,:;derile art. 20 a:HfJl. (1) W:. h), art. 51 aiin.(3) şi art. 54 alin.(5) din Legea 
pu ~locale rn« 27.3/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unde se 



- „ art. Rolu!, con1petentele si responsabilităţile autoritatilor administraţiei publice locale 
11/ori!ti/ile administra(iei publice locale au următoarele competente si responsabilitati in 

ceea ce finontele publice locale 
administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare. in condiţii de 

- „ ari, (3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe baza de documente 
care so. cm1flrme angajamentele contractuale, primireo. bunurilor materiale, 

s!arl'a serviciilm: executarea de lucrări, plata salariilor şi a altor drepturi băneşti, plata 
oh!igofiilor bugetare. precum si a altor obligaţii." 

- ,. art, .54 (5) Instrumentele de plata trebuie sa.fle însoţite de documentelejustţficative. Aceste 
irehuie sa certţfice exactitatea sumelor de plată, recepţia bunuril01~ executarea 

sen·icii/or ·>i ulte!c asemenea, conform an?;ajamentelor legale încheiate„. " 
o ;m~vcderile a:rt 5 aHrIL (1) dlin Ordonanţa de Guvem i1u« 11911999 privind controlul 

11r:e:rn :;, financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, unde se 
: „ au"/. 5 Buno. gestiune .financiară (I) Persoanele care gestionează fonduri publice 

suu pmrimoniul puhlic au obligaţia sa realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea 
!ep,aliu!{i!, regularităţii, economicităţii. e_jicacităţii şi eficientei fn utilizarea.fondurilor publice şi 

as1 

palrimoniului public. " 
si î111prej'l..u·ărifo care au condus la abaterea prezentată s-au datorat faptului că au 

la plată situa·ţii de lucrări în care au fost incluse şi lucrări neexecutate în realitate. 
opernţhn1ilim: care constituie abateri este în sumă de 69,.648?08 !ei, 

plăti pentru lucrări neexecutate în realitate. 
ecorwmko-finandară a abaterii constatate o reprezi!.1tă faptul că nu au fost 

principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice, 
bugetul entităţii auditate au fost angajate plăţi nelegale în sumă de 69.648?08, cu 

denatură:-ii situaţiilor financiare anuale încheiate la nivelul UATC Perişor. 
cu atribuţii în domeniul în care au fost constatate deficienţele este dl. 

primar, care a semnat ordinele de plată nr. OP nr. 485/10.09.2020 cu valoarea 
lei şi OP nr.72/26.10.2020 cu valoarea de 28.051,12 lei (anexa nr.41) fără să se 

că rnăsura luată respectă. principiile unei bune gestiuni financiare. 
clarificarea aspectelor menţionate mai sus a fost solicitată o notă de relaţii (anexa 

Lăzăroiu Marian, care a fost transmisă prin curier poştal cu confirmare de 
J\R298581677 l 9. Până la data finalizării acţiunii de audit, nu a fost prezentat 

hm.te entitatea auditată în tirnpuH misiunii de audit financiar: 
misiunii de audit financiar, nu s-au luat măsuri nentru înlăturarea deficientelor " , 

;~onstatate şi remedierea acestora. 
de vedere a! conducerii entităţii publice: 

tU nnSire prncesuh.llli de crnnciiiere cu conducerea instituţiei, au fost dezbătute constatările 
ia acest punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare, neexistând 

între reprezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat şi în nota de 
,...,-."~·t'"~i:; ~l~".:. '.?'~~~·oc1111·tx (-'r·,1exa '1- 1) ,,u:;.,_.jJ,(: '"' "llc - cO. ,ctl " l !. - . 

fo vedere că, lia obiectiv'lll de investiţii „Modernizare ih.1.rnh.11at public prin 
d·e ihl!mirrnt cu LED-u:ri în comuna Perişor, jud. Dolj", s-au constatat plăţi 

69.648,08 lei? ca111zate de decontarea uno:r hllcrăd neexecutate în 
ronfonrmitate Cllll pr.evederHe art 33 aiin.(3) din Legea nr. 94/1992, republicată, 



va proceda !a stabilirea întinderii prejudici11.1.h1i şi fa recuperarea 
foloase nerealizate). 

"""'"'"H••~~ orelor funcţionare a utHajefo.dn lucrările executate 
Conform situa[iilor de plată întocmite de SC Amiras C&L Impex SRL, în baza contractului 

m. H375/06.05.2020 (anexa nr.50), din totalul cheltuielilor directe de 295.104,02 lei 
lucrări BS8158 " Demontare aparate de iluminat existente"- 42. 344, 07 lei, Situaţiei 

de Jucri'iri BT8158 "Montare aparat de iluminat 36w - carcasa turnată"- 194.057,57 lei şi 

Situaţiei de lucrări BU8l 58 "M.ontare aporat de iluminat 60w - carcasa turnată"- 58. 702,38 lei 
). srnrn:~ de 56.473.3 este aferentă cheltuielilor cu orele de funcţionare a utilajului "platformă 

r>.J cu braţe tip prb-15 pe auto 5t". 
datelor din "Lista consumurilor de ore de .fimctionare a utilajelor de 

nr. 51 ), la determinarea acesteia s-au avut în vedere utilajul platformă 

brate tio PRB-15 De auto St cu o functionare de 868,820 ore cu 65 lei/oră si 
~ i. _,_ ' ' 

56.473,30 lei ( respectiv Situaţie de lucrări BS8158 " Demontare aparate de 
"_ 24.212,5 lei. Situaţie de lucrări BT8158 "Montare aparat de iluminat 36w -

ccrcaso tunwlă'·- 25.740 lei şi Situaţie de lucrări BU8158 "Monlare aparat de iluminat 60w -
.·• .. „.'""'" '11"'1''/0" ") ::: 1n o le1·) -L·/•,,c.!,\U t,df u c, - (._i~tJ,0. • 

examinarea documentelor prezentate de entitatea verificată (contract de execuţie 

· nr.1'i375/06.05.2020, devize ofertă, situaţii de lucrări, adresa nr.1176/01.07.2020 
transrn;sfi SC 1\rniras C&L Impex SRL către UATC Perişor, prin care aduce la cunoştiinţă 

lucrării, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, factura executantului, OP), 
'H:t consta•at că nurnărnl de 868,820 ore de care s-a ţinut seama la stabilirea valorii cheltuielilor 

TL30 lei) aferente consumurilor cu utilajul "Platformă ridicătoare cu braţe tip P RB-15 pe 
awn 5('. nu este concordanţă cu numărul orelor de funcţionare a utilajului, corespunzător 

care acesta a fost utilizat pentru realizarea lucrării " Modernizare iluminat public 
monroFe aparaie de iluminat cu LED-uri in comuna Perişor, jud DoU." 

!\stfe!, conforrn Contractului de execuţie lucrări nr.11375/06.05.2020 (anexa nr.36), şi 

176/01.07.2020 transmisă de SC Amiras C&L Impex SRL către UATC Perişor, prin 
ia cuno::;tiinţă finalizarea lucrării (anexa nr. 38), lucrările respective au fost executate 

55 zile calendaristice, respectiv în perioada 06.05.2020-01.07.2020, situaţie în care 
de funcţionare, care trebuia luat în calcul la stabilirea cheltuielilor aferente 

· cu utiîajul respectiv este de cel mult 440 ore (55 zile x 8 ore/zi) şi nu de 868,820 ore 
a focturat.(anexa nr. 51) 

urrnare, la stabilirea valorii situaţiei de plată a lucrărilor realizate în baza acestui 
· să se aibă în vedere cheltuielile cu utilajul pentru un număr de maximum 440 

01e. o diferen'ţ?, de 428,82 ore (868,820 ore-440 ore), luată în calcul nejustificat. 
icând la cele 428,82 ore tariful orar al utilajului de 65 lei/ora de funcţionare rezultă 

27.873,30 lei, la care se adaugă cotele de cheltuieli indirecte, profit şi TVA luate în 
executant la întocmirea situaţiei de plată, rezultă valoarea care s-a acceptat în mod 

la decontare de 38310A5 lei (27.873,30 lei x 1, 10 x 1,05 x l, 19).(anexa nr.52) 
şi Î!inprej'mrărik caire a!l cm:uh.lls fa aparitfa deficienţelor constatate: 

prin situaţiile de lucrări a unor consumuri de utilaj neefectuate. 
incăkate: 

prevederile art 5 aliilrL (]) din Ordonanţa de G11.rvem Jrn·, 119/1999 privind controlul 
inu:;cn. ~;[ financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, unde se 

: „ an'. S Buna gestiune financiară (I) Persoanele care gestionează fonduri publice 
public au obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea 

regulari!âfii. economicităţii, eficacităţii şi eficientei în utilizareafândurilor publice şi 
patrimoniului public. " 



2~ 3 şli 4 din Anexa 1 Ma Ordinul Ministeruh1i Finanţelor Publice nr. 
1. pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea 
ş1 cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajarneniclor bugernre şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, unde se precizează: 

- / Lichidarea cheltuielilor :Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate 
'."r pres!ale sau din care reies obligaţii de plată certe se vizează pentru '1Bw1 de plată" 
:le credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii, prin care se confirmă 
(_,'(.': 

fiHniwte aufâst recep(ionate, cu specţficarea datei .yi a locului primirii: 
aufosl executate si serviciile prestate: 
furnizaie aufhst inregistrate în gestiune şi în contabilitate, cu specţficarea gestiunii 

ş: u no/ei conwbile de Înregistrare,· 

prevâw!e de le/2,B sunt îndeplinite". 
cheltuielilor : Este faza in procesul execuliei bugetare in care se confirma 

bunuri au fost efectuate sau alte creante au fost verţficate si ca plata poate .fi 
desemnata de ordonatorul de credite confirma ca exista o obligatie certa si 

e.:ci?,ihila la o anumita data, si in acest caz ordonatorul de credite bugetare 
"Ordonantarea de plata" pentru efectuarea platii. 

de plata este documentu! intern prin care ordonatoru! de credite da 
cmnpartimentului financiar (financiar-contabil) sa intocmeasca 

de plata a cheltuielil01~ " 
cheltuielilor Plata se e.fectueazâ de conducătorul compartimentului .financiar 

numai dacâ sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
- che/Juielile care unnează sa.fle plătite au.fost angajate. lichidate şi ordonanţate,· 
- ex/,fâ ioaie documentele justificative care săjustţfice plata. " 

operaţii:Jnifor care col!ilstHuie abateri este în sumă de 38.310,45 lei şi reprezintă 

cu utilajul luate în calcul nejustificat la întocmirea situatiilor de plată. 
economk:o-financiară a abaterii constatate o reprezintă faptul că nu au fost 

principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice, 
· bugetul entităţii auditate au fost angajate plăţi nelegale în sumă de 38.310i45 lei, cu 
denaturării situaţiilor financiare anuale încheiate la nivelul UATC Perişor. 

c61 atrHm.tii în domenhd in care s-a'dJi constatat defidenteie esie dl. Lăzăroiu 
care în calitatea sa de ordonator de credite, a angajat şi utilizat credite bugetare 

a se asigura că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare, respectiv, a 
ordonanţarea cheltuielilor rară ca acestea să fie certe şi exigibile la o anumită dată şi 
fica existenţa obligaţiei de plată. 

clarificarea aspectelor menţionate mai sus a fost solicitată o notă de relatii (anexa nr. 
· U\.zăroiu Marian, care a fost transmisă prin curier poştal cu confirmare de primire 
167719. Până la data finalizării acţiunii de audit, nu a fost prezentat răspunsul 

dHre entitatea verificată in 1timp1uili contrnhlihli.i: 
misiunii de audit nu au fost luate măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

ai COJrH:h.1.ceirii entităţii publice: 
nYl?d·e prncesriliuli de conciliere cu conch.i.ceirea instituţiei, au fost dezbătute constatările 

la acesT punct prezentat în proiectul procesului verbal de constatare, neexistând 
1ntre reprezentanţii conducerii şi auditorii publici externi, fapt consemnat şi în nota de 

(anexa nr. 1 ) . 

.lu:k:1 



vedere că fa obiectivul de investiţii 11/fodernizare iluminai public prin 
iluminai! cu LED-uri in comuna Perişor, jud. Dolj, s-a constatat că, în 

angajate pHi·ţi nelegale fo sumă de 38.310A5 foi, cauzate de decontarea 
cn o:relie de fmncţionare a utifajelior mai mari decât cei efectiv înregistrate, 
cu prevedleJri~e art. 33 a!in.(3) din Legea nr. 94/1992, cmuh.l!.cerea entităţii 

proceda na stabmrea întinderiil prejudiciuhiti şi la recuperarea acestuia 
nerealiizate ). 

cu manopera în lucrările executate 
situaţiilor de plată întocmite de SC Amiras C&L Impex SRL, în baza contractului 

· nr. H375/i!Y6J)5o20:ZO (anexa nr. 50), din totalul cheltuielilor directe de 295. î04,02 lei 
lucri'tri BS8 l 58 "Demontare aparate de iluminat existente"- 42.344, 07 lei, Situaţiei 

.:k lucn1ri 158 ''/vfoniare aparaf de iluminat 36w -- carcasa turnată"- 194.057,57 lei şi 

lucrări BU8158 "Montare aparat de ilwninat 60w - carcasa turnată"- 58. 702.38 lei 
). s;_ima de 59.776,88 lei este aferentă che!Luielilor cu manopera. 

datelor din "Lista consumurilor cu mana de lucru"(anexa nr. 53), la determinarea 
a. cstei21 s-au avut vedere următoarele: un electrician linii electrice aeriene CAT.2 cu un număr 
;:!;; o:-e ucrate de 300,460 ore cu 26 lei/oră şi valoare de 7.811,96 lei, un electrician linii electrice 
'.'li::r;ene C/\T.3 cu un număr de ore lucrate de 1.156,640 ore cu 26 lei/oră şi valoare ele 30.072,64 

;inii electrice aeriene CAT.4 cu un număr de ore lucrate de 841,980 ore cu 26 
21.891,48 lei ( respectiv Situaţie de lucrări BS8158 " DEJ\!fONTARE 

iluminat existente „_ 18. 13 J, 57 lei, Situaţiei de lucrări BT8158 "Montare aparat de 
carcasa lurna![t''- 33,227.87 lei şi Situaţiei de lucrări BU8158 "Montare aparat 

60w ·-carcasa turnate!"- 8. 417. 44 lei). 
exarninarea documentelor prezentate de entitatea verificată (contract de execuţie lucrări 

ir.] 1375/06.05.2020. devize ofertă, situaţii de lucrări, adresa nr.1176/01.07.2020 transmisă de 
· C&L lmpex SRL către UATC Perişor, prin care aduce la cunoştiinţă finalizarea 

i, proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor, factura executantului, OP), s-a 
<xinstaw~ că m.imă.rul de 2.299,08 ore(300,46 ore plus 1156,64 ore plus 841,98 ore- anexa nr. 53), 
de care s-a - seama la stabilirea valorii cheltuielilor (59,776,88 lei) aferente consumurilo: cu 

concordan-ţă cu numărul orelor efectiv realizate corespunzător perioadei în 
C\U luc!'at pentru realizarea lucrării " Modernizare iluminat public prin montare 

iluminat cu LED-uri fn comuna Perişm; jud Dolj". 
conform Contractului de execuţie lucrări nr.11375/06.05.2020 (anexa nr. 36) şi 

· nr.1176/01 .2020 transmis?, de SC Amiras C&L Impex SRL către UATC Perisor, Drin 
la cunoştiinţă finalizarea lucrării (anexa nr.3 8), lucrările respective au fost executate 

în rnaxicrnxrn 55 zile calendaristice, respectiv în perioada 06.05.2020-01.07.2020, situaţie în care 
de lucru care trebuia luat în calcul la stabilirea cheltuielilor aferente manoperei 

rnult 1 . .320 ore (55 zile x 8 ore/zi x 3 electricieni) şi nu de 2.299,08 de ore cât a fost 

urmare, la stabilirea valorii situaţiei de plată a lucrărilor realizate în baza acestui 
trebuia sz, se aibă în vedere cheltuielile cu manopera pentru un număr de maximum 

ore .. rezultand o diferenţă de 979,08 ore (2.299,08 ore-1.320,00 ore), luată în calcul 

la cele 979,08 ore tariful orar ai manoperei de 26 lei/ora de lucru rezultă suma de 
la care se adaugă cota asiguratorie pentru muncă şi cotele de cheltuieli indirecte, 

luate în calcul de executant la întocmirea situaţiei de plată, rezultă o valoare care s
rnod nelegal la decontare de 35.775,34 lei (25.456,08 lei x 2,25 x L,10 x 1,05 x 



şi împrej1LUrărHe care au condus fa apairitia de:fidentdor constatate: 
prin situaţiile de lucrări a unor cheltuieli cu manopera, neefectuate. 

"' prevederile :arrt 5 afo11. (1) din Ol!"donanţa de Guvern nr. H9/1999 privind 
intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, unde 

· "mL 5 Buna gestiune financiară (1) Persoanele care gestionează .fân duri publice 
public au obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea 

regularităţii. economicităţii, eficacităţii şi eficientei în utilizarea.fondurilor publice şi 
patrimoniului public. " 

"' nrevederile oct. 2, 3 si 4 din Anexa 1 la Ordinu! Ministerului Fin.antelor Publice 
r- :.:. 7 ' ' 

c'lJ', L pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 

ang8:jarnentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, unde se 

.. „ 1. Lichidareo cheltuielilor : Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate 
p prestate sau din care reies obligaţii de plată certe se vizează pentru ''Bun de plată'' 
rJe de aedite sau de pelfsoana delegată cu aceste atribuţii, prin care se co71firmă 

furnizate crufâs! recepf ionate, cu specţjicarea datei şi a locului primirii: 
aufost executate si serviciile prestate: 
fi1rnizate au fâst înregistrate în gestiune şi în contabilitate, cu specţficarea 

a no!ei coniabile de înregistrare:(.) 
umdif ii prevăzute de lege sunt îndeplinite". 

cheltuielilor: Este faza in procesul executiei bugetare in care se c011firma 
de bunuri au f(Js! efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi 

Persoana desemnata de ordonatorul de credite confirma ca exista o obliga/ie certa si 
0 sw1u1 dmora/a, exigibila la o anumita data, si in acest caz ordonatorul de credite bugetare 

e:ni1c "Ordonanlarea de plata" pentru efectuarea platii. 
de plata este documentu! intern prin care ordonatorul de credite da 

compartimentului fimmciar (financiar-contabil) sa intocmeasca 
de plata a cheltuielilm~" 

cheltuielilor · Plata se efectuează de conducătorul compartimentului .financiar 
numai dacă sunt îndeplinite următoarele condi{ii: 

care urmează sa.fie plătite au.fost angajate, lichidate şi ordonanţa!e; 
!oo!e documentelejustifico.tive care săjustifice plata. " 

openuţh.mnfor care constih1.ie abateri este în sumă de 35.775,34 lei şi reprezintă 

cu manopera luate în calcul nejustificat la întocmirea situaţiilor de plată. 
economko-fhi.al!llciară a abaterii constatate o reprezintă faptul că nu au fost 

principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice, 
· bugetul entităţii auditate au fost angajate plăţi nelegale în sumă de 35.775,34 lei, cu 

:::z,nseci:1ta denaturării situatiilor financiare anuale încheiate la nivelul UATC Perisor. 
. , ' 

rn atributili în domeniul în care s-au constatat deficienţele este dl. Lăzăroiu 
- primar, care în calitatea sa de ordonator de credite, a angajat şi utilizat credite bugetare 

a s::: <1sigura că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare, respectiv, a 
crdonanţarea cheltuielilor fără ca acestea să fie certe şi exigibile la o anumită dată şi 

existenţa obligaţiei de plată. 
clarificarea aspectelor menţionate mai sus a fost solicitată o notă de relaţii (anexa nr. 

· Lăz2iroiu Marian, care a fost transmisă prin curier poştal cu confirmare de primire 



~ .. 

sernnarea procesului verbal de constatare se recunoaşte restituirea tuturor actelor şi 
puse la dispoziţie auditorilor publici externi. 

prezentului proces verbal de constatare pot fi formulate obiecţii de către 

entită;ii în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului la 
verificată sau de la data confirmării de primire a acestuia. 

Cristian 

;\nea /\.lina 

·. i \ 1 

Reprezentanţii UATC Perişor 

Primar, 
CHIPIRLIN Mariana 
Semnătura, 

Inspector confabli!, 
ANDREI Constantin Cristian 
Semnătura, 
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