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PROCES VERBAL DE CONSTATARE 
Dej, 28.07.2017 

Subsemnatii, Gheorghe Liliana Tamara, Dutu Anicuta, Popa Nadia Valeria §i Lazar Mariana, 
avand functia de auditori publici externi In cadrul, Camerei de Conturi Cluj, In temeiul prevederilor 
Legii nr. 9411992 privind organizarea §i functionarea Curtii de Conturi, republicata §i modificatA, al 
delegatiilor nr. 1379, 1381,1380 din 06.06.2017 §i 1612 din 28.06.2017, al legitimatiilor de serviciu 
nr. 1158 din data de 11.08.2010, 2795 din 01.07.2010, 3113 din 06.12.2016 §i 3052 din 05.09.2016, 
am efectuat In perioada 06.06.2017 - 28.07.2017 misiunea ,,Auditul financiar asupra conturilor anuale 
de executie bugetara ale Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului" pe anul 2016, la Unitatea 
Administrativ Teritoriala Municipiul Dej, cu sediul In localitatea Dej, jud. Cluj, strada 1 Mai nr. 2 cod 
po§tal 405200, telefon 0264211790, fax 0264212388, e-mail primaria@dej.ro., avand atribuit 
Certificatul de ldentitate Fiscala nr. 4349179. 

in exercifiul bugetar supus auditarii §i In timpul misiunii de audit financiar, conducerea 
executiva, precum §i conducerea compartimentului financiar contabil au fost asigurate de: 

- Morar Costan - primar -ordonator principal de credite; 
- Cuzdriorean Gabriela - ~ef serviciu buget contabilitate financiar-gestiuni; 

I. Sinteza constatarilor rezultate in urma misiunii de audit 
financiar: 

A. Deficiente pentru anul auditat 2016 
Elaborarea ~i fundamentarea proiectului de buget propriu, precum ~i 

autorizarea, legalitatea ~i necesitatea modificarilor aduse prevederilor initiate ale 
bugetelor publice 

~ Neprezentarea de ordonatorul de credite spre analiza §i aprobare catre autoritatile deliberative 
a executiei bugetelor lntocmite pe cele doua sectiuni §i la termenele prevazute de lege; 

Exactitatea ~i realitatea datelor reflectate in situatiile financiare; 
);;;>- Neinregistrarea In conturile corespunzatoare a contributiei In numerar in suma de 24.000 lei la 

constituirea patrimoniului initial al unor asociatii de dezvoltare intercomunitare; 
);;;>- Neevaluarea ~i neevidentierea programelor informatice create de angajatii proprii In contul de 

imobilizari necorporale precum ~i in contul 721 ,, Venituri din productia de active fixe necorporale", 
implicit necalcularea §i neevidentierea amortizlirii acestora; - valoarea cuantificata de unitate In timpul 
auditului este de 53.000 lei; 
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Organizarea, implementarea ~i mentinerea sistemelor de management ~i 
control intern 

) Regulamentul de organizare ~i functionare a aparatului de specialitate al primarului nu este 
actualizat, ~i nu este corelat cu Organigrama aprobata pentru anul 2016; 

) In anul 2016 entitatea nu a realizat operatiunea de autoevaluare a sistemului de control 
intern/managerial; 

) Activitatea de audit public intern in anul 2016 nu s-a desta~urat cu respectarea lntocmai a 
prevederilor legale; 

) Organizarea ~i exercitarea controlului financiar preventiv nu s-a realizat cu respectarea 
intocmai a prevederilor legale 

Modul de stabilire, evidentiere ~i urmarire a incasarii veniturilor, in 
cuantumul ~i la termenele prevazute de lege, precum ~i identificarea cauzelor care 
au determinat nerealizarea acestora; 

)> in cazul contribuabililor persoane fizice din localitatile componente ale Municipiului Dej 
impozitul pe cladiri s-a stabilit la un nivel mai mic decat eel prevazut de lege, urmare ajustarii valorii 
impozabile a cladirilor cu coeficientul de corectie corespunzator rangului V in loc de rangul II, fiind 
stabilita o diferenta de impozit de 26.406 lei pentru care s-au calculat majorari de lntarziere in suma de 
2.541 lei; 

) Pentru terenurile amplasate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de 
folosinta terenuri cu construcfii, respectiv la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu 
construcpi in suprafaµ de pana la 400 m2, impozitul s-a stabilit la un nivel mai mic decat eel prevazut 
de lege in cazul contribuabililor persoane fizice din localitaple componente ale Municipiului Dej, fiind 
stabilita o diferenta de 43.522 lei, pentru care s-au calculat majorfil'i de intarziere de 4.394 lei; 

) lmpozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan s-a stabilit la un nivel mai mic decat eel 
prevazut de lege in cazul contribuabililor din localitaple componente ale Municipiului Dej respectiv in 
cazul contribuabililor ce au lnchiriat pa~uni din domeniul privat al municipiului; 

)> Nu exista concordanta intre datele din registrul agricol ~ i datele din evidenta fiscala in ceea ce 
prive~te terenurile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice ~i juridice; 

) Executarea silita a creantelor bugetare nus-a efectuat cu respectarea prevederilor legale 
) Nus-au inregistrat ~i incasat In termenul legal veniturile cuvenite bugetului local constand in 

diferenta din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizatiilor de construire In suma de 75.706 lei, la 
care se adauga majorari de intarziere in sumli de 6.814 lei; 

) Nerealizarea la bugetul local a unor venituri din aplicarea prescriptiei extinctive, in suma de 
306.537 lei, reprezentand garantii de participare la licitatii, pentru cares-a prescris dreptul creditorilor 
la recuperare; 

) Neurmlirirea, neincasarea ~i neevidentierea veniturilor cuvenite bugetului local in suma 
estimata de 286.71 1 lei, reprezentand 50% din valoarea chfriei incasate de ordonatorii de credite din 
subordine; 

) Nestabilirea in cuantumul corect, neevidentierea ~i neincasarea veniturilor din delegarea 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Dej in suma de 
11.551 lei ( 6.135 lei debit ~i 5.416 lei majorari ); 

) Nerealizarea veniturilor din concesiuni in cuantumul ~i la termenele legale precum ~i 

neurmarirea indeplinirii de catre concesionar a obligatiilor asumate prin contract ~ i neaplicarea 
masurilor prevazute pentru reziliere in cazul nelndeplinirii obligatiilor contractuale; Valoarea 
veniturilor necalculate este de 17 .3 79 lei pentru care s-au calculat majorari de lntarziere in suma de 
12.926 lei; 

) Neurmarirea constituirii garantiei conform contractelor de concesiune; valoarea garantiei 
neconstituite pentru contractele e~antionate este de 9.008 lei; 

) Necalcularea neevidentierea ~i neincasarea veniturilor din lnchirieri in cuantumul legal pentru 
bunul imobil situat 1n Str. Regina Maria nr. 12; Valoarea estimata a veniturilor cuvenite bugetului local 
este de 42.012 lei din care 38.155 lei aferent perioadei de prescrippe; 
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)> Nu a fost unnarita respectarea clauzelor contractuale de catre cumparatorii locuin~lor 
vandute m baza Decretului -Lege nr. 61/1990 ~i a Hotararii Guvernului nr. 562/1991, astfel incat nu au 
fost calculate ~i incasate majorari de lntarziere pentru neplata la tennen a ratelor In cuantum de 4.166 
lei ~i nu au fost luate masuri de executare silita conform prevederilor contractuale; 

)> Nereglementarea ~i nerealizarea veniturilor bugetului local din tarifele datorate de fumizorii 
de retele de comunicatii electronice precum ~i de detinatorii de elemente suport de infrastructura 
pentru comunicatii electronice pentru accesul pe proprietatea municipiului Dej; 

Calitatea gestiunii economico - financiare; 
)> Organizarea ~i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ~i 

capitalurilor proprii s-au realizat fara a fi respectate lntru totul prevederile legale; 
)> in intervalul iulie 2014 - 2017 au fost angajate ~i platite nejustificat din bugetul local drepturi 

de personal in suma de 2.928.002 lei, prin stabilirea eronata a salariilor de baza acordate salariatilor 
entitatii, ca efect al includerii sporului de dispozitiv In procent de 25% In salariul de baza, contrar 
prevederilor legale; 

)> in intervalul 2014-2016 Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Dej a efectuat plati 
nelegale in suma totala de 18.000 lei, prin retribuirea membrilor Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului ~i Urbanism, contrar prevederilor legale; 

)> Pentru lucrarea ,,Tamplarie aluminiu cu bariera termica ral 6003 cu sticla termopan In 
suprafata de 132 mp, cu montaj" la Cinema Arta din Municipiul Dej In anul 2016 s- a acceptat la plata 
~i s-a decontat necuvenit catre SC Xtru Windows SRL Baia Mare suma de 3.569 lei reprezentand 
lucrari neexecutate pentru care s-au calculat majorari de lntarziere In suma.de 642 lei; 

)> Pentru lucrarea ,,Reparatii, fatadizare ~i zugraveli Casa de Cultura Arta ,, In anul 2016 s- a 
acceptat la plata ~i s-a decontat necuvenit catre SC Bel Construct SRL Dej suma de 3.297 lei 
reprezentand lucrari neexecutate pentru care s-au calculat majorari de intarziere In suma.de 527 lei; 

)> Entitatea auditata a platit In anul 2016, nejustificat, suma de 127.897 lei pentru activitati 
sportive ~i culturale, in baza unor contracte de finantare nerambursabila; 

)> Plata nelegala a ajutorului pentru incalzirea locuintei, in suma de 5.108 lei, unor beneficiari 
care nu lntrunesc conditiile legate, respectiv detin in proprietate bunuri ce conduc la excluderea 
acordarii ajutorului; 

)> Acceptarea la plata ~i decontarea necuvenit catre SC Gevolt Electric SRL Bistrita pentru 
lucrarea ,,Reamenajare ~i extindere luciu de apa piscina exterioara ~i extindere plaja nisip Complex 
Balnear Toroc" a unor articole de lucrari care nu respecta specificatiile proiectantului, a unor cantitati 
de lucrari mai mari decat cele real executate In suma de 132.023 lei pentru care s-au calculat dobanzi 
~i penalitati de intarziere in suma de 15.258 lei; 

)> Acceptarea la plata ~i decontarea necuvenit catre SC Se! Bel SRL Dej a unor cantitati de 
lucrari mai marl decat cele real executate pentru lucrarea de Amenajare terenuri de sport in municipiul 
Dej in suma de 4.323 lei pentru care s-au calculat dobanzi ~i penalitati de intarziere in suma 542 lei 

)> Acceptarea la plata ~i decontarea necuvenit catre SC Saldes SRL Dej a unor cantitati de 
lucrari mai marl decat cele real executate pentru lucrarea de Amenajare locuri de joaca in suma de 
8.461 lei pentru care s-au calculat dobanzi ~i penalitati de 'int!rziere in suma 1041 lei. 

}';>- lmobilele terenuri ~i cladiri 'in care i~i desfa~oara activitatea unitatile de invatam!nt de stat ~i 
care fac parte din patrimoniul public al Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Dej sunt folosite 
de acestea 'in absenta unui act legal incheiat pentru consimtirea statutului de administrator al acestora 
care sa le confere dreptul de a dispune de acele spatii, de a efectua operatiuni de mchiriere, lucrari de 
reparatii ~i investitii la aceste imobile. 

)> A fost transferata catre o societate comerciala, respectiv Salprest Rampa S.A. ~i scoasa din 
evidenta contabila, autovidanjera cu numar de inmatriculare CJ-12-UMT, fara respectarea cadrului 
legal aplicabil. 

)> lnchirierea locuintelor de la adresa Str. Sarata de Jos nr. 2 s-a realizat in absenta unei hotarari 
de consiliu local care sa reglementeze regimul locuintelor, criteriile In baza carora se repartizeaza, 
categoriile de persoane care pot beneficia de acestea, precum ~i modalitatea de stabilire a cuantumului 
chiriei datorate ~i a fonnatului contractului de inchiriere. 

)> UATM Dej nu a constituit fondul de rise in afara bugetului local, pentru acoperirea riscurilor 
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financiare care decurg din garantarea de catre entitate a linprumutului contractat de Companiei de Apa 
Some~ SA; 

Constituirea, utilizarea ~i gestionarea resurselor financiare privind protecfia mediului, 
imbunUafirea coodifiilor de viafa ~i munca 

> Entitatea auditata nu a achitat suma de 182.557 lei, reprezentand obligatii pentru anul 2016 la 
Fondul pentru Mediu 

B. Prezentarea sintetica a constatarilor rezultate in urma actiunilor 
de verificare efectuate la unitatile subordonate;. 

~coala Gimnaziala nr. 1 Dej 
> Nu au fost inregistrate in evidenta contabila a ~colii Gimnaziale nr. 1 Dej, in contul in afara 

bilantului 8030 ''Active fixe ~i obiecte de inventar primite in folosin/a ", cladirile ~i terenurile 
apartinand domeniului public al Municipiul Dej detinute in administrare in valoare de 6.855.208,64 lei; 

> Nu a fost efectuata inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor ~i 
capitalurilor, aflate in patrimoniul entitatii, conform prevederilor legale; 

Colegiul National ,,Andrei Mure~anu" Dej 
> Neimplementarea in totalitate a sistemului de control intern/managerial in confonnitate cu 

prevederile din OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitaplor 
pub lice; 

~koala Gimnaziala Avram Iancu Dej 
> inregistrarea eronata, direct pe cheltuieli, a unor bunuri de natura obiectelor de inventar, a 

unor active fixe necorporale precum ~i a unor materiale ce nu s-au utilizat efectiv; 
> inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare nu se efectuem cu 

respectarea principiului contabilitatii pe baza de angajamente; 
> ~coala Gimnaziala Avram Iancu Dej a efectuat plati nelegale in suma de 495,31 lei 

reprezentand accize aferente gazului utilizat pentru mcalzirea spatiilor in care i~i desfa~oara activitatea 
unitatea de invafa.mant; 

> S-au efectuat plati nelegale In suma de 8.091 lei urmare decontarii nejustificate a cheltuielilor 
reprezentand c/val naveta pe distanta Cluj Napoca - Dej pentru un cadru didactic auxiliar . 

II. DETALIEREA CONSTATARILOR 

A. Deficiente pentru anul auditat 2016 

1.Elaborarea ~i fundamentarea proiectului de buget propriu, precum ~i 

autorizarea, legalitatea ~i necesitatea modificarilor aduse prevederilor initiate ale 
bugetelor publice 

1.1.Neprezentarea de ordooatorul de credite spre analiza ~i aprobare catre autoritl file 
deliberative a executiei bugetelor intocmite pe cele doua secfiuni ~i la termenele prevazute de 
lege 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
in anul 2016 In luna aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat ~i in decembrie pentru 

trimestrul IV ordonatorul de credite nu a prezentat spre analiza ~i aprobare catre autoritatile 
deliberative executia bugetelor lntocmite pe cele doua sectiuni. 

In anul 2016 au fost supuse aprobarii cu intarziere, executia trim. Il 1n luna august, care a fost 
aprobata prin HCL 99/31.08.2016 ~ i executia trim. III, care a fost aprobata 1n luna decembrie prin HCL 
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166/21.12.2016. Pentru trim. IV 2016 executia a fost prezentata spre aprobare m anul 2017 fiind 
aproba~ prin HCL 73/31.05.2017. 

Abaterea s-a produs pe fondul exercitarii unei activi~ti necorespunzatoare de catre ordonatorul 
de credite m ceea ce prive~te respectarea principiilor in execupa bugetara. 

b)actul normativ incllcat; 
• Legea or. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale actualizati\ 
-art.49 ,,Principii fn execu/ia bugetarli - alin (12) 

,,Jn lunile aprilie, iulie ~i octombrie, pentru trimestrul expirat, ~i eel tarziu in decembrie, pentru 
trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obliga/ia de a prezenta in $edin/a publica, 
spre analiza ~i aprobare de catre autoritafile deliberative, execu/ia bugetelor fntocmite pe cele doua 
sec/iuni, cu excep/ia bugetului imprumuturilor externe ~i interne, cu scopu/ de a redimensiona 
cheltuieli/e in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incdt 
la sfar~itul anului: 

a) sa nu fnregistreze plati restante; 
b) diferen/a dintre suma veniturilor incasate # excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

Jinan/area exerci/iului bugetar curent, pe de o parte, ~i suma pla/ilor efectuate ~i a pla/ilor restante, 
pe de alta parte, sa fie mai mare decdt zero*). " 

c) valoarea estimativl a erorii/abaterii constatate; 
Abaterea nu este de natura cuantificabila. 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate $i 

regularitate; 
Consecinta celor prezentate este neasigurarea verificarii ~i aprobarii de catre autori~tile 

deliberative a respec~rii principiilor executiei bugetare. 
e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 

Persoana cu atributii in domeniul in care s-a constatat deficienta este - primar -ordonator 
principal de credite Morar Costan care nu a respectat prevederile in ceea ce prive~te supunerea spre 
aprobare trimestrial a executiei bugetare. 

Avand In vedere cele prezentate In temeiul art.5 din Legea 94/1992 cu adresa 15922/21.07.2017 
(anexa I) a fost solicita~ nota de relatii ordonatorului de credite in vederea clarificarii lmprejurarilor ~i 
cauzelor care au condus la abaterea prezenta~. · 

in nota de relatii (anexa 2) Morar Costan mentioneaza:,, Pentru ca dezbaterea pe seama 
execu/iei bugetului local sa aiba la baza date complete cu privire la bugetele aprobate, volumul 
angajamentelor legale $i bugetare inregistrate pana la sfar~itul trimestrului in corela/ie cu pla/ile la 
parte de cheltuieli cat $i bugetele aprobate $i volumul fncasarilor la parte de venituri, pentru a se 
cunoa$te volumul pla/ilor restante, situa/ia active/or, a soldurilor fn conturile de trezorerie sau la alte 
institu/ii de credite, prezentam proiectul de aprobare a contului de execu/ie dupii avizarea situa/iilor 
de catre Administrafia Finan{ el or Pub lice Cluj ". 

Explicatiile date nu inlatura abaterea consemnata executiile bugetelor pentru fiecare trimestru 
trebuie prezentate spre aprobare la termenele stabilite de lege. 

t) faptele care constituie contraventie, a caror constatare intra in competenta Curtii de 
Conturi; 

Faptele prezentate mai sus constituie nerespec~ri ale dispozitiilor art. 49(12) din Legea 
273/2006 ~i constituie contraventie conform art. 78(1) lit. d), sanctiunea prevazu~ este amenda de la 
10.000 lei la 50.000 lei potrivit art. 78 alin (2). 

Conform art. 79 din Legea 273/2006 contraventiilor prevazute la art.78 le sunt aplicabile 
dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. In consecinta 
in temeiul art. 7 din Ordonanta Guvemului nr. 2/2001 a fost sanctionat verbal cu ,,A VERTISMENT 
ordonatorul de credite Morar Costan. 

g) mlsurile luate de cltre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
ln timpul auditului nu s-a luat nici o masura 
h) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 

divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 
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in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au fonnulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fatA de abaterile prezentate. 

i)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

.IS Prezentarea in> /unile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat, §i eel tarziu in 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, spre analiza # aprobare de catre autorita/ile deliberative, a 
execu/iei bugetelor intocmite pe cele doua sec/iuni pentru a redimensiona cheltuielile in raport cu 
gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala. 

2.Exactitatea ~i realitatea datelor reflectate in situatiile financiare; 

2.1.Neinregistrarea in conturile corespunzatoare a contributiei in numerar in suma de 
24.000 lei la constituirea patrimoniului initial al unor asociatii de dezvoltare intercomunitare 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Din verificarea efectuata in ceea ce prive$te reflectarea corespunzatoare in balanta de verificare 

contabila( anexa 20) a contributiei la constituirea patrimoniului initial al unor asociatii de dezvoltare 
intercomunitara ( anexa 21) s-a constatat faptul ca In cazul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Eco Metropolitan Cluj, Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul Some$ Tisa 
~i Asociatia pentru lnfrastructura Regionala $i Dezvoltare Durabila Some$ Dej, aportul nu a fest 
reflectat corespunUtor in evidenta contabila, respectiv in contul 260 ,,Titluri de participare", 
operatiunea fiind 1nregistrata in conturi de cheltuieli. 

Abaterea s-a produs pe fondul functionarii necorespunzatoare a controlului intern, respectiv a 
efectuarii necorespunzatoare a lucrarilor premergatoare lntocmirii situatiilor financiare ale anului 2016 
implicit a inventarierii patrimoniului. 

b)actul normativ incalcat; 
• Legea contabilitatii or. 82/1992, cu modificarile ~i completarile ulterioare, art. 2 (1): 
art. 2 (I): ,, Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoa~terea, 

gestiunea ~i controlul active/or, datoriilor -$i capitalurilor proprii, precum ~i a rezultatelor ob/inute din 
activitatea persoanelor prevazute la art. 1. Jn acest scop, contabilitatea trebuie sa asigure 
fnregistrarea cronologica ~i sistematicii, prelucrarea, publicarea # pastrarea informafiilor cu privire 
la pozi/ia financiara, performan/a financiara ~i alte informa/ii referitoare la activitatea desfa-$urata, 
atat pentru cerin/ele inteme ale acestora, cat ~i in relafiile cu investitorii prezen/i ~i poten/iali, 
creditorii financiari ~i comercia/i, clien/ii, institu/iile pub/ice # al/i utilizatori. ". 

• Ordinul Ministerului Finantelor 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice 
privind organizarea ~i conducerea contabilitafii institutiilor publice, Planul de conturi pentru 
institutiile publice ~i instrucfiunile de aplicare a acestuia 

- Cap. VII lnstruc/iunile de utilizare a conturilor referitoare la Contul 260 " Titluri de 
participare" 

• Ordio or. 191 din 30 ianuarie 2017 pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind 
'intocmirea ~i depunerea situatiilor financiare ale institutiilor pub lice la 31 decembrie 2016, precum ~i 
pentru modificarea ~ i completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind intocmirea ~i 
depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum ~i a unor raportari 
financiare lunare In anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 
Cap. ll Inventarierea, evaluarea, lnregistrarea $i prezentarea elementelor patrimoniale in bilant'', pct. 2.4 lit.c 
$id. 

2.4. La intocmirea bilan{Ului contabil se au in vedere urmatoarele: 
c) analiza so/durilor conturilor cantabile, astfel incat acestea sa rejlecte operafiunile 

patrimoniale ale institu/iei pub/ice -$i sa corespundafunc/iunii stabilite in planul de conturi. 
• Ordinul 2.86112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ~i efectuarea 

ioventarierii elemeotelor de natura activelor, datoriilor ~i capitalurilor proprii 
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- pct. 32. ,,Pentru toate celelalte elemente de natura active/or, datoriilor # capitalurilor 
proprii, cu ocazia inventarierii, se verifica realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele 
ajlate la ter/i se Jae cereri de confirmare, care se vor at~a la listele respective dupa primirea 
confirmarii. ' 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate; 
Valoarea aportului neevidentiat corespunzator 1n evidenta contabila este de 24.000 lei. 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Consecin~ celor prezentate este nereflectarea reala In situatiile financiare a aportului detinut de 

entitate. 
e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Persoana cu atributii 1n domeniul in care s-a constatat deficien~ este Cuzdriorean Gabriela ~ef 

serviciu buget contabilitate financiar-gestiuni, care nu a verificat anterior 1ntocmirii situatiilor 
financiare pentru anul 2016 concordan~ situatiei aportului UATM la diverse societati comerciale ~i 
asociatii de dezvoltare cu datele reflectate in balanta de verificare contabiHi. 

Avand 1n vedere cele prezentate in temeiul art.5 din Legea 94/1992 cu adresa 15922/21.07.2017 
(anexa 1) a fost solicitata nota de relatii ~efului serviciului buget contabilitate financiar-gestiuni, in 
vederea clarificarii imprejurarilor ~i cauzelor care au condus la abaterea prezentata ~i care raspunde de 
conducerea contabilitatii conform prevederilor legate. 

1n nota de relatii ( anexa 3)Cuzdriorean Gabriela mentioneaza :,, in timpul actului de control, cu 
nota contabila s-au fnregistrat corect contribu/iile la constituirea patrimoniului ini/ial al asocia/iilor. " 

Prin raspunsul dat la nota de relatii nu se aduc argumente care sa inlature abaterea consemnata, 
prezentandu-se masurile lntreprinse in vederea remedierii abaterii. 

f) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
in timpul auditului unitatea a procedat la reflectarea in mod corespunzator a aportului detinut la 

asociatiatiile de dezvoltare intercomunitare cu nota de contabilitate 260/14.07.2017 ( anexa 22 ). 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 

divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

h)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

.K5 Nu se formuleaza avand In vedere faptul ca nu mai exista alte situatii . 

'"" 2.2. Neevaluarea ~i neevidentierea programelor informatice create de angajatii proprii in 
contul de imobilizari necorporale precum ~i in contul 721 ,, Venituri din productia de active fixe 
necorporale", implicit necalcularea ~i neevidentierea amortizarii acestora; - valoarea cuantificatii 
de unitate in timpul auditului este de 53.000 lei; 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Din evaluarea efectuata in ceea ce prive~te sistemul informatic implementat s-a constatat faptul 

a~a cum rezulta din anexa la macheta nr. 3 (anexa 23) completata de entitate, ca in activitatea entitatii 
se utilizeaza aplicatii informatice create ~i dezvoltate de angajatii proprii. in acest sens exemplificam: 

• Urban, Serviciul Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului - pentru eviden~ Certificate de 
Urbanism ~i Autorizatii de Construire; 

• Registru Agricol, Compartiment Agricol - eviden~ Registrul Agricol; 
• Po/itia comunitara, Serviciul Politia locala - eviden~ amenzi date de Politia Locala Dej; 
• Venit minim garantat, Serviciul Public de Asistenta Sociala - evidenta dosare, lista plata, Iista 

apti munca, dispozitii, fi~a calcul, ore prestate; 
• Aloca/ii pentru susfinereafamiliei, Serviciul Public de Asistenta Sociala - evidenta dosare 

alocatii, emitere dispozitii, borderouri alocatii; 
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• Nou nascu/i, Serviciul Public de Asisten¢ Sociala - borderou alocatie nou-nascut; 
• Ajutoare pentru inca/zirea locuin/ei gaze naturale, energie electrica, lemne si combustibili 

petro/ieri, Serviciul Public de Asisten¢ Sociala - borderou ajutoare mcalzire, haze de date fonnat 
specificat -EON, borderou ajutoare incalzire, haze de date format specificat AJPIS CLUJ, borderou 
ajutoare 1ncalzire Prefectura; etc. 

Tot in acest context trebuie mentionat faptul ca aceste aplicatii au fost create in baza atributiilor 
specifice din fi~a postului ( anexa 24 ) de angajatii proprii. 

Verificarea modului de reflectare In balanta de verificare contabila respectiv in situatiile 
financiare a imobilizarilor necorporale a scos in eviden¢ faptul ca acestea nu sunt inregistrate. 

Abaterea s-a produs in conditiile funcponarii necorespunzatoare a sistemului de control intern, 
respectiv in condipile In care persoanele responsabile cu activitatea financiar contabila nu au unnarit 
respectarea reglementarilor In domeniu ~i In conditiile In care inventarierea anuala nu s-a efectuat cu 
respectarea lntocmai a prevederilor Jegale. 

b) actul normativ incAlcat; 
• Legea contabilitatii or. 82/1992, cu modificArile ~i completarile ulterioare, art. 2 (1): 
art. 2 (/): ,, Contabi/itatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoa$1erea, 

gestiunea # controlul active/or, datoriilor $i capitalurilor proprii, precum $i a rezultatelor ob/inute din 
activitatea persoanelor previizute la art. I. in acest scop, contabilitatea trebuie sa asigure 
inregistrarea cronologica $i sistematica, prelucrarea, publicarea $i pastrarea informa/iilor cu privire 
la pozi/ia financiara, performan/a flnanciara $i alte informa/ii referitoare la activitatea desfa$uratii, 
atat pentru cerin/ele inteme ale acestora, cat $i in rela/iile cu investitorii prezen/i $i potenfiali, 
creditorii flnanciari $i comerciali, clien/ii, institu/iile pub/ice $i al/i utilizatori. ". 

• Ordinul Ministerului Finantelor 1917 /2005 pentru aprobarea normelor metodologice 
privind organizarea ~i conducerea contabilitAtii institufiilor publice, Planul de conturi pentru 
institutiile publice ~i instrucpunile de aplicare a acestuia 

- Cap. VII Instruc/iunile de utilizare a conturilor referitoare la Contul 208.01 "Programe 
informatice" ~i 721 ,, Venituri din produc/ia de active fixe necorporale" 

• OMFP or. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ~i efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ~i capitalurilor proprii, pct.1 (1);(2): 

,, (l)lnventarierea elementelor de natura active/or, datoriilor ~i capitalurilor proprii reprezinta 
ansamblul operafiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ
valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza. 

(2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situa/iei reale a tuturor elementelor de 
natura active/or, datoriilor $i capitalurilor proprii ale flecarei entita/i, precum $i a bunurilor $i 
valorilor definute cu orice titlu, apar/indnd a/tor persoane juridice sau flzice, in vederea intocmirii 
situa/iilor flnanciare anuale care trebuie sa ofere o imagine fide/a a pozi/iei financiare ~i a 
performan/ei entitafii pentru respectivul exerci/iuflnanciar". 

c) valoarea estimativA a erorii/abaterii constatate; 
Valoarea aplicatiilor informatic·e create de entitate este de 53.000 lei (anexa 25). 
d) consecinfele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Consecinta celor prezentate cons~ 1n omisiuni ~i declaratii eronate cuprinse In situatiile 

financiare ale enti~tii privind imobilizarile necorporale pentru perioadele anterioare pana In prezent. 
e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficienfele; 
Persoana cu atributii In domeniul in care s-a constatat deficienta este Cuzdriorean Gabriela ~ef 

serviciu buget contabilitate financiar-gestiuni, care nu a verificat anterior 1ntocmirii situatiilor 
financiare pentru anul 2016 concordanta situatiei aplicatiilor infonnatice utilizate de entitate cu datele 
reafectate In balanta de verificare contabila. 

Avand In vedere cele prezentate in temeiul art.5 din Legea 94/1992 cu adresa 15922/21.07.2017 
(anexa 1 ) a fost solicitata nota de relafii ~efului serviciului buget contabilitate financiar-gestiuni In 
vederea clarificarii imprejurarilor ~i cauzelor care au condus la abaterea prezentata. 

in nota de relapi ( anexa 3 ) Cuzdriorean Gabriela menfioneaza ,, Jn timpul actului de controls-a 
remediat situafia prin constituirea comisiei de evaluare a bunurilor rezultate din for/e proprii, s-au 
intocmit procesele verbale de recep/ie ~i aufost inregistrate in contabilitate". 



Prin raspunsul dat la nota de relatii nu se aduc argumente care sa inJature abaterea consemnatA, 
se prezin~ m~urile intreprinse in vederea remedierii abaterii. 

f) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
Conducerea entitatii a luat cuno~tinta de abaterile constatate pe parcursul auditului, aspect 

consemnat in Minuta nr. 2246/ 21.06.2017 ~i a luat m~uri pentru remedierea abaterii respectiv a 
procedat la evaluarea ~i inregistrarea programelor informatice in evidenta contabila cu nota de 
contabilitate 208.1/19.07.2017 (anexa 26). 

g) punctul de vedere al conducerii entitlfii verificate fatl de problemele ramase in 
divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea enti~tii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea consta~rilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fa~ de abaterile prezentate. 

h)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la mlsurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

AS Nu se formuleaza avand in vedere remedierea abaterii. 

3.0rganizarea, implementarea ~i mentinerea sistemelor de 
management ~i control intern 

3.1.Regulamentul de organizare ~i funcfionare a aparatului de specialitate al primarului nu 
este actualizat, ~i nu este corelat cu Organigrama aprobata pentru anul 2016; 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Regulamentul de organizare ~i functionare (ROF) a fost elaborat in anul 2008 (anexa 27) ROF nu 

este core lat cu Organigrama aproba~ pentru anul 2016 prin HCL 58/26.05.2016 respectiv 
132/27.10.2016, ~i anume: 

- denumirile serviciilor publice din organigrama nu corespund cu cele din ROF, exemplificam: 
Serviciul public social, venit minim garantat, protec/ie persoane cu handicap, aloca/ii, suhven/ii in 
ROF, Serviciul public de asisten/a socia/a in Organigrama (anexa 28), Serviciul Poli/ia Comunitara in 
ROF, Serviciul Poli/ta Locala in Organigrama; 

• pentru unele structuri din cadrul organigramei nu sunt detaliate atributiile in ROF, 
exemplificam: Cabinetul primaru/ui, Serviciul public activitafi autofinan/ate, Birou programe 
dezvoltare, Control financiar preventiv, Arhitect ~ef; 

• structurile nu sunt definite in Organigrama conform Ordonantei de urgent.a nr. 229 din 30 
decembrie 2008 privind masuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administratiei publice: 
direcfie genera/a, direcfie, serviciu, birou, astfel exis~ structura Formafie care nu se regase~te defini~ 
in cadrul legal. 

Nu pentru toate posturile din statul de functii, sunt prevazute atributii prin fi~ele posturilor, in 
acest sens exemplificam: 

pentru postul de Arhitect ~ef, atributiile nu sunt stabilite prin Fi~a postului; postul de 
arhitect ~ef nu a fost ocupat nicioda~. Prin Fi~a postului pentru Directorul executiv din Directia 
Tehnicli, sunt delegate doar generic, tara a fl detaliate "atribufiile arhitectului ~ef ~i acorda viza in 
aceasta calitate pe autorizafiile de construe/ii ". S-a organizat concurs in data de 21 iunie 2017, 
singurul candidat a fost respins pe motiv ca nu indeplinea conditiile de studii. 

in situap.a vacantarii unor posturi, nu a fost organizat concurs in vederea ocuparii acestora ~i nu 
au fost delegate atributiile, in acest sens exemplificam: 

postul de Director executiv la Direcp.a Economica - postul nu este ocupat din data de 
20.05.2015; 

postul de Director executiv la Directia Cultura Sport - postul nu este ocupat din data de 
01.10.2016. 
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Abaterea s-a produs datorita faptului ca ordonatorul principal de credite nu a supus aprobarii 
Consiliului Local, Regulamentul de organizare ~i functionare actualizat ~i nu a delegat atribupile 
aferente posturilor vacante, altor persoane din entitate. 

b)actul normativ incilcat; 
• Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003, actualizata, Codul muncii, art.40 alin (1): 
art. 40 alin(l) "Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: 
lit. a) sa stabileasca organizarea si functionarea unita/ii; 
lit. b) sti stabileasca atribufiile corespunzatoare jiecarui sa/ariat, in condifiile legii. " 
• Norme metodologice din 7 februarie 2002, actualizate, de aplicare a Legii or. 544/2001 

privind liberul acces la informafiile de interes public, art.2 pct. c): 
art. 2 pct. c) "principiul autonomiei - jiecare autoritate sau institUfie publicli va elabora 

propriul regulament de organizare si func/ionare a compartimentelor de informare si relafii pub/ice, 
in conformitate cu prevederile legii sf ale prezentelor norme metodologice. " 

• Legea or. 287/2009 din 17 iulie 2009, republicat, Codul Civil, art.187: 
art. 187 "Orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare # un 

patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general. " 
c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate; 
Abaterea nu este cuantificabila. 
d) consecinfele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Consecintele neactualizArii ROF ~i nedelegarii atributiilor unor persoane cu functii de conducere 

constau in aparitia unor sincope in functionarea entitatii, datorita faptului ca prin nedelegare, 
ordonatorul principal de credite preia ~i atributiile respective. 

e)persoanele cu atributii in domeniul in care s-au constatat deficienfele; 
Pentru clarificarea situatiei a fost solicitata, cu adresa 1nregistrata sub nr. 15922/21.07.2017 

(anexa 1) la unitatea auditata, nota de relatii persoanelor cu atributii in domeniu. 
in raspunsul dat la nota de relatii, Morar Costan - primar (anexa 2) arata ca: "Procedurile 

privind Regulamentul de organizare # funcfionare au Jost demarate ~i vor ft continuate. Voi dispune 
verificari astfel fncat pe perioada controlului sa fie reglementate toate situafiile. Pentru 
descentralizarea, eficientizarea activitaf ii institufiei, transmiterea mai directa a informa/iei si 
rezolvarea mai rapida a problemelor administrative precum ~i diminuarea cheltuielilor, voi solicita 
Agenfiei Funcfionarilor Publici, desfiin/area acestor posturi vacante de conducere, astfel incat 
legatura primarului safie direct cu serviciile ~i compartimentele. " 

Prin explicatiile date, nu se aduc argumente care sa inlature abaterea consemnata, prezentand 
masurile care se vor lua pentru remedierea abaterii. 

t) masurile luate de citre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
Nu s-au luat masuri in timpul auditului. 
g) punctul de vedere al conducerii entitafii verificate fati\ de problemele ri\mase in 

divergenfa in urma procesului de conciliere $i, dupa caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

tn cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

h) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

~ Conducerea institufiei va dispune masurile legale pentru actualizarea Regulamentului de 
organizare # func/ionare, core/at cu Organigrama entita/ii. 

3.2.in anul 2016 entitatea nu a realizat operafiunea de autoevaluare a sistemului de control 
intern/managerial 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate const.atate; 
tn anul 2016 entitatea nu a realizat operatiunea de autoevaluare a sistemului de control 

intern/managerial, nu s-au intocmit: Situatia centralizatoare semestriala/anuala privind stadiul 
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implementarii ~i dezvoltarii sistemului de control intern managerial, Stadiul implementarii 
standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluarii la data de 31.12.2016, 
Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2016, Chestionar de 
autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial. Cele 13 entitati 
publice in subordonarea UATM Dej, nu au realizat operafiunea de autoevaluare a sistemului de control 
intern/managerial. 

Cauzele ~i imprejurarile care au condus la aceasta abatere constau In neactualizarea sistemului de 
control intern managerial, conform legislatiei aplicabile. 

b)actul oormativ incalcat; 
• Ordin nr. 400 din 12 iunie 2015, actualizat, pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entitatilor publice, art. 8 alin (2) alin (3), art. 8"1 alin (1) alin (3) alin (4), pct. 
15.2.1., pct.15.2.2., pct.15.2.3., pct.15.2.4: 

art. 8 alin (2) "Stadiul implementarii §i dezvoltarii sistemelor de control intern managerial la 
nivelul entitafilor pub/ice, precum §i situafii/e deosebite, constatate de ciitre Comisia de monitorizare, 
Jae obiectul informiirii, prin intocmirea de situafii centralizatoare semestriale/anuale, conform 
modelului prezentat in anexa nr. 3 - Situa/ia centralizatoare privind stadiul implementiirii §i 
dezvoltarii sistemului de control intern managerial, care se transmit entitii/ilor pub/ice ierarhic 
superioare, la termenele previizute la alin. (4)." 

alin (3) "Evaluarea stadiului implementiirii §i dezvoltiirii sistemului de control intern 
managerial se realizeazli la nivelul tuturor compartimentelor din structura organizatorica a entitafii 
publice, inclusiv a celor subordonate sau aflate in coordonarea acestora. " 

art. 8"1 alin (1) "Conducatorul jiecarei entitafi pub/ice elaboreazii anual Raportul asupra 
sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20 . ., fn baza art. 4 alin. (3) din 
Ordonanfa Guvemului nr. 11911999 privind controlul intern/managerial §i controlul financiar 
preventiv, republicata, cu modificiirile §i completarile ulterioare, conform modelului prezentat in 
anexa nr. 4 - lnstruc/iuni privind intocmirea, aprobarea §i prezentarea raportului asupra sistemului de 
control intern managerial, care se prezinta organului ierarhic superior la termenele stabilite de 
acesta, la termenele previizute la a/in. (2). " 

alin(3) "Entita/ile pub/ice care, conform reg/ementiirilor legale, nu se subordoneaza unei 
entita/i pub/ice superioare, precum §i autoritafile §i institu/iile pub/ice din sistemul nafional de 
aparare, ordine publica # securitate na/ionala intocmesc documentele prevazute la art. 8 §i art. 8"1 
ca documente doveditoare ale implementarii # dezvoltiirii sistemului de control intern managerial. " 

alio ( 4) "Raportul se transmite odata cu situaf ia financiarii anuala §i se prezinta organului 
ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, in cadrul termenului prevazut de lege. " 

Anexa 1 Codul controlului intern managerial al entitatilor publice, Standardul 15 -
Evaluarea sistemului de control intern managerial 

pct.15.2.l. "Conducatorul entitafii pub/ice asigura verificarea §i evaluarea in mod continuu a 
func/ionarii sistemului de control intern managerial §i a componentelor sale, pentru a identifica la 
timp slabiciunile/dejicien{ele controlului intern §i pentru a lua masuri de corectare/eliminare fn timp 
util a acestora. " 

pct.15.2.2. "Conducerea entita/ii pub/ice efectueaza, eel pu/in o data pe an, pe baza unui 
program/plan de evaluare §i a unei documentafii adecvate, o verificare §i autoevaluare a propriului 
sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele 
de control intern managerial. " 

pct. 15.2.3. "Conducatorul entitafii pub/ice ia miisuri adecvate §i prompte pentru remedierea 
deficienfelor/slabiciunilor identificate in procesul de autoevaluare a sistemului de control intern 
managerial. " 

pct.15.2.4. "Conduciitorul entitiifii pub/ice elaboreaza, anual, un raport asupra sistemului de 
control intern managerial, ca baza pentru un plan de ac/iune care sa con/inii zonele vulnerabile 
identificate, instrumentele de control necesar a Ji implementate, masuri §i direcfii de acfiune pentru 
cre~terea capacitafii controlului intern managerial fn realizarea obiectivelor entita/ii. " 

c) valoarea estimativl a erorii/abaterii constatate; 
Abaterea nu este cuantificabil~. 
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d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate; 

Nu s-a realizat scopul implementiirii sistemului de control intern managerial ~i anume realiz.area 
obiectivelor entitiitii printr-o gama diversii de politici ~i proceduri privind autorizarea ~i aprobarea, 
separarea atributiilor, accesul la resurse ~i documente, verificarea, reconcilierea, analiz.a performantei 
de functionare, revizuirea operatiilor, proceselor ~i activitaplor, supravegherea. 

e)persoanele cu atribufii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Pentru clarificarea situatiei a fost solicitata, cu adresa tnregistrata sub nr. 15922/21.07.2017 

(anexa 1 ) la unitatea auditatii, notii de relatii persoanelor cu atributii in domeniu. 
tn raspunsul dat la nota de relatii, Morar Costan - primar (anexa 2) mentioneaza: "Avand in 

vedere ca nu s-au finalizat procedurile de implementare ale sistemului de control intern/managerial, 
nu a putut ft realizata opera/iunea de autoevaluare. " 

Prin explicatiile date, nu se aduc argumente care sa inlature abaterea consemnatii. La nivelul 
UATM Dej sistemul de control intern managerial a fost implementat in anul 2013, s-a realizat 
operatiunea de autoevaluare pana in luna iunie 2015. 

f) masurile luate de cltre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
Nu s-au luat masuri in timpul auditului. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fatl'i de problemele ramase in 

divergenfl'i in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

In cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fa¢ de abaterile prezentate. 

h) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la ml'isurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturllrii erorii/abaterii constatate; 

L Organizarea $i exercitarea activita/i de control intern managerial, in conformitate cu 
prevederile din Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015, actualizat, pentru aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entiti:i/ilor pub/ice, in vederea atingerii obiectivului general al controlului intern 
managerial, respectiv realizarea obiectivelor entitafii. 

3.3.Activitatea de audit public intern in anul 2016 nu s-a desfi\~urat cu respectarea 
intocmai a prevederilor legale 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Conform organigramei, Compartimentul audit este subordonat direct primarului, este 

independent functional ~i are in structura 2 posturi aprobate ~i ocupate in anul 2016. fucepand cu 
30.01.2017, Compartimentul audit functioneaza cu un singur post ocupat. 

Compartimentul de audit a elaborat Planificarea strategic! multianuala pentru perioada 2014-
2016 (anexa 29), lnsotitii de Stabilirea factorilor de rise, ponderile acestora ~i aprecierea nivelurilor 
riscurilor ~i Stabilirea criteriilor (factorilor) de analiza a riscurilor. Planificarea strategicli nu s-a 
efectuat conform modelului prevazut in Hotiirarea nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generate 
privind exercitarea activitatii de audit public intern. Planul multianual de audit public intern trebuie sa 
contina: domeniul auditabil, denumire misiune de audit public intern, anul realizarii: anul 1, anul 2, 
anul 3, observatii. 

fu anul 2015 a fost elaborat Planul de audit public intern pe anul 2016 (anexa 30 ), aprobat sub 
nr. 1din30.11.2015, fiind planificate un numar de 5 misiuni de regularitate: Misiune de audit privind 
activitatea financiar-contabila, Misiune de audit privind achizipile publice, Misiune de audit privind 
asistenta sociala, Misiune de audit privind administrarea activitatilor autofinantate, Executia bugetara 
din fonduri alocate de la bugetul local ~i fonduri proprii. 

Planificarea anuala nu s-a efectuat conform modelului prevazut in Hotararea nr.1086/2013 
pentru aprobarea Normelor generate privind exercitarea activitiitii de audit public intern. Planul anual 
de audit public intern trebuie sa contina: domeniul auditabil, denumire misiune de audit public intern, 
obiectivele generale ale misiunii de audit public intern, tipul misiunii de audit public intern, perioada 
de realizare a misiunii de audit public intern, perioada supusa auditarii, numarul de auditori implicap 
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in misiunea de audit public intern, entitatea auditata. Planul anual de audit public intern nu cuprinde 
misiuni de consiliere ~i nu este actualizat, prin referat de modificare aprobat de ordonatorul de credite. 

Compartimentul de audit public intern nu a auditat, eel putin o data la 3 ani, fara a se limita la 
acestea, urmatoarele: 

a) activitaple financiare sau cu implicapi financiare desta~urate de entitatea publica din 
momentul constituirii angajamentelor panl1 la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv 
a fondurilor provenite din finantare externa; 

b) platile asumate prin angajamente bugetare ~i legate, inclusiv din fondurile comunitare; 
c) administrarea patrimoniului, precum ~i vanzarea, gajarea, concesionarea sau lnchirierea de 

bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale; 
d) concesionarea sau tnchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor 

administrativ-teritoriale; 
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare ~i stabilire a titlurilor de 

creanta, precum ~i a facilitatilor acordate la incasarea acestora; 
f) alocarea creditelor bugetare; 
g) sistemul contabil ~i fiabilitatea acestuia; 
h) sistemul de luare a deciziilor; 
i) sistemele de conducere ~i control, precum ~i riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
j) sistemele informatice. 
Compartimentul audit a realizat in anul 2016, o singura misiune de audit public intern din plan, 

Misiune de audit Asisten/a sociala ~i o misiune de audit public intern ad-hoc dispusa prin Dispozitia 
nr. 462/12.05.2016, pe baza adresei Institutiei Prefectului judetul Cluj nr. 6913/09.05.2016, la Spitalul 
Municipal Dej, cu privire la contractele tncheiate cu compania Hexi Pharma in perioada 2012-2015. 
Gradul de realizare a planului este de 20%. 

in anul 2016, timpul de munca acoperit cu cele 2 misiuni de audit efectuate de cl1tre auditorii 
publici interni este de 41 zile lucratoare, respectiv 49 zile lucratoare pe auditor public intern 
(01.04.2016-27.05.2016,18.05.2016-27.05.2016), restul timpului fiind alocat altor activitati(anexa 31): 

- reprezentarea Municipiului Dej tn Adunarea creditorilor SC Samus Mex SA Dej, pe perioada 
de reorganizare a societatii in baza Dispozitiei nr. 804 din 28.06.2012; 

- activitatea des~urata in comisia de disciplina, tn calitate de secretar in baza Dispozitiei 
nr.722 din 28.07.2014; 

- analiza privind posibilitatea constituirii unei regii autonome sau societati comerciale de 
salubritate la nivelul Municipiului Dej, in baza Dispozitiei nr. 26640 din 19.12.2016; 

- activitatea comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor de director ~i director adjunct la 
~coala Gimnaziala nr. 1 Dej, in baza adresei primarului nr. 20386 din 21.09.2016. 

Primarul municipiului Dej a delegat auditorilor interni alte atributii decat cele prevazute in cadrul 
legal aplicabil. 

La elaborarea documentelor pentru Misiunea de audit Asisten/a sociala (anexa 32), nu s-a 
respectat metodologia generall1 de derulare a misiunilor de asigurare, care presupune parcurgerea, in 
cadrul fiecarei etape, a procedurilor specifice ~i elaborarea documentelor. Compartimentul de audit nu 
a intocmit urmatoarele documente: 

Studiu preliminar 
Stabilirea punctajului total al riscurilor ~i ierarhizarea riscurilor 
Chestionarul de control intern 
Evaluarea gradului de incredere in controlul intern 
Programul misiunii de audit 
Teste 
Chestionar lista de verificare; foi de lucru interviuri; chestionare 
Nota centralizatoare a documentelor de lucru 
Sinteza principalelor constatari ~i recomandl1ri 
Nota de supervizare a documentelor. 

Compartimentul de audit a intocmit Raportul privind activitatea de audit public intern aferenta 
anului 2016 (anexa 33), 'inregistrat sub nr. 1207/19.01.2017, raport care a fost transmis la DGRFP 

UATM Dej Gheorghe Liliana Tamara Pag. 131110 



Cluj - Serviciul Audit Public Intern, precum ~i Camera de Conturi Cluj, cu adresele nr. 
1.208/19.01.2017 respectiv nr. 6350/22.03.2017. 

in Raportul privind activitatea de audit public intern se consemneaza constatari care nu se 
regasesc In rapoartele de audit intocmite pe parcursul anului 2016, exemplificarn: Fundamentarea ~i 
elaborarea bugetului de venituri ~i cheltuieli, Angajamente bugetare legale din care deriva obligatii de 
plata, Plati asumate prin angajamente bugetare legale, Sistemul contabil ~i fiabilitatea acestuia, 
Inventarierea patrimoniului la finele anului 2015, Organizarea ~i functionarea controlului financiar 
preventiv, Organizarea recrutarii personalului, Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului, 
Evidentierea prezentei ~i concediilor etc. 

Cauzele ~i imprejurarile care au condus la aceasta abatere, constau in neaplicarea in totalitate a 
legislatiei specifice activitatii de audit public intern. 

b)actul normativ incalcat; 
• Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 republicata, actualizata, privind auditul public 

intern, art.16 alin. (1) ~i alin (2): 
art. 16 alin (1) Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public 

intern se elaboreaza de catre compartimentul de audit public intern, pe baza evaluarii riscului asocial 
diferitelor structuri, activita/i, programe/proiecte sau operapuni, precum §i prin preluarea sugestiilor 
conducatorului entita/ii pub/ice, prin consultare cu entita/ile publice ierarhic superioare, /inand 
seama de recomandarile Cur/ii de Conturi a Romdniei $i ale organismelor Comisiei Europene; 
activita/ile care prezinta in mod constant riscuri ridicate trebuie slijie auditate, de regula, anual. 

alin (2) Proiectele planurilor multianuale §i proiectele planurilor anuale de audit public intern 
ale entita/ilor pub/ice locale care f$i asigura activitatea de audit prin cooperare se elaboreaza fn 
conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) §i se centralizeaza in planul multianual $i in planul 
anual de audit ale entita/ii pub/ice organizatoare, respectiv ale structurii asociative, dupa caz. " 

• Hotararea nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 
activitatii de audit public intern, pct. 1.4.3.1, pct. 1.4.3.2, pct. 1.4.3.3, pct. 2.4.1.3, pct. 2.4.1.5, pct. 
2.4.1.6, pct. 2.4.1.7: 

pct.1.4.3.1. "Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitii/ilor des~urate intr-o 
entitate publica, inclusiv din entita/ile aflate in subordinelin coordonare/sub autoritate, cu privire la 
formarea # utilizareafondurilor publice, precum §i la administrarea patrimoniului public." 

pct.1.4.3.2. "Compartimentele de audit public intern auditeazii, eel pufin o data la 3 ani, fora a 
se limita la acestea, urmatoarele: 

a) activita/ile financiare sau cu implica/ii financiare desfo§urate de entitatea publica din 
momentul constituirii angajamentelor panii la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv 
a fondurilor provenite din Jinan/are externa; 

b) pliifile asumate prin angajamente bugetare #legate, inclusiv dinfondurile comunitare; 
c) administrarea patrimoniului, precum # vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de 

bunuri din domeniul privat al statului sau al unita/ilor administrativ-teritoriale; 
d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unita/ilor 

administrativ-teritoriale; 
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare §i stabilire a titlurilor de 

ere an/ii, precum # a facilitii/ilor acordate la incasarea acestora; 
j) alocarea creditelor bugetare; 
g) sistemul contabil #fiabilitatea acestuia; 
h) sistemul de luare a deciziilor; 
i) sistemele de conducere §i control, precum $i riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
j) sistemele informatice. " 
pct. 1.4.3.3. "Misiunile dispuse de UCAAPUcompartimentele de audit public intern de la nivelul 

organului ierarhic superior se cuprind in planul anual de audit public intern al compartimentelor de 
audit public intern, se realizeaza in bune condi/ii §i se raporteazii in termenele fixate. Modalitatea de 
planificare, derulare, realizare # raportare respecta in totalitate procedura stabilitii de UCAAP I. " 

pct. 2.4.1.3. "Selectarea misiunilor de audit public intern in vederea cuprinderii in planuri se 
face infunc/ie de urmatoarele elemente: 
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a) evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, procese, activitafi, programelproiecte sau 
opera/iuni; 

b) criteriile semnal # sugestiile conducatorului entitafii pub/ice, deficien/ele constatate anterior 
in rapoartele de audit; deficien/ele constatate in procesele-verbale incheiate fn urma inspec/iilor; 
deficien/ele consemnate in rapoartele Cur/ii de Conturi,· aprecierile unor speciali$ti, exper/i etc. cu 
privire la structura # dinamica unor riscuri inteme; evaluarea impactului unor modificari petrecute 
fn mediul in care evolueazii sistemul auditat,· alte informafii §i indicii referitoare la disfuncfionalita/i 
sau abateri,· 

c) misiunile recomandate de UCAAPI/compartimentul de audit public intern de la nivelul 
ierarhic superior, fapt pentru care conducatorii entitaplor pub/ice au sarcina sa ia toate masurile 
organizatorice pentru ca acestea sa fie introduse in planul anual de audit public intern al entita/ii 
pub/ice, sa fie realizate 'in bune condi/ii §i raportate 'in termenul fzxat; 

d) numarul entita/ilor pub/ice ajlate in subordinealin coordonarea/sub autoritatea a/tei entita/i 
pub/ice; 

e) periodicitatea in auditare, eel pufin o data la 3 ani; 
j) periodicitatea in evaluare, eel pufin o data la 5 ani; 
g) tipurile de audit; 
h) recomandarile Cur/ii de Conturi; 
i) resursele de audit disponibile. " 
pct. 2.4.1.5. "Elaborarea planurilor multianuale §i anuale de audit public intern se realizeaza 

prin parcurgerea urmatoarelor etape: 
a) identificarea procese/or/activita/ilor!structurilor/programe/or desfo$urate in cadrul entitafii 

pub/ice §i cuprinse in sfera auditului public intern; 
b) stabilirea criteriilor de analiza a riscuri/or; 
c) determinarea punctajului total al riscului pe fiecare proces/activitate/structura/program §i 

ierarhizarea acestora; 
d) stabilirea modului de cuprindere!repartizare a misiunilor de audit public intern fn 

plan!fntocmirea referatului de justificare; 
e) fntocmirea proiectelor planurilor de audit public intern multianual §i anual. 
Planul multianual de audit public intern, prevazut in anexa nr. 2, cuprinde eel pufin 

urmatoarele: 
a) domeniul auditabil; 
b) tema misiunii de audit public intern; 
c) anul realizarii. 

Planul anual de audit public intern, prevazut fn anexa nr. 3, cuprinde eel puJin urmatoarele: 
a) domeniul auditabil; 
b) denumirea misiunii de audit public intern; 
c) obiectivele generate ale misiunii de audit public intern; 
d) tipul misiunii de audit public intern; 
e) perioada de realizare a misiunii de audit public intern; 
j) perioada supusa auditiirii; 
g) numarul auditori/or interni implica/i in misiunea de audit public intern; 
h) entitatea auditata. 

Planul de audit intern cuprinde misiunile de audit public intern selectate in conformitate cu 
dispozi/iile pct. 2.4.1.3 #cu resursele de audit disponibile - auditori interni, limp, resursefinanciare. " 

Planul de audit intern este structural pe misiuni de asigurare, misiuni de consiliere ~i misiuni de 
evaluare. " 

pct. 2.4.1.6. "Actualizarea planurilor de audit public intern se realizeaza prin referat de 
modificare, aprobat de conduciitorul entitafii pub/ice, infunc/ie de: 

a) modificarile legislative sau organizatorice, care schimba gradul de semnificafie a auditarii 
anumitor procese/activita/i/ acfiuni; 

b) solicitiirile conducatorului entitafii pub/ice, ale UCAAPII entitii/ii pub/ice ierarhic superioare 
de a introduce/inlocui unele misiuni din planul de audit public intern; 
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c) schimbari semnificative privind expunerea la riscuri a entita/ii pub/ice sau apari/ia unor 
criterii semnal. " 

pct. 2.4.1.7. "Planul multianual de audit public intern se actualizeaza daca au loc modificliri in 
structura proceselor/ activita/ilor/ac/iunilor derulate de entitatea publica. " 

• Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 actualizatl, privind finantele publice locale, art. 24 alin. 
(1): 

-art, 24 alin (1) "Controlul financiar preventiv propriu ,# auditul public intern se exercita 
asupra tuturor operafiunilor care afecteaza fondurile pub/ice locale ~ilsau patrimoniul public # privat 
# sunt exercitate conform reglementarilor legale fn domeniu. " 

c) valoarea estimativl a erorii/abaterii constatate; 
Abaterea nu este cuantificabila. 
d) consecinfele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Nu s-au realizat obiectivele activitatii de audit public intern, evaluarea ~i 'imbunatatirea 

proceselor de management al riscului, de control ~i de guveman~ precum ~i nivelurile de calitate 
atinse in indeplinirea responsabilitatilor, cu scopul de: 

a) a oferi o asigurare rezonabila ca acestea functioneaza cum s-a prevazut ~i ca permit realizarea 
obiectivelor ~i scopurilor propuse; 

b) a formula recomandari pentru imbunatatirea functionarii activitatilor entitatii pub lice in ceea 
ce prive~te eficienta ~i eficacitatea. 

e) persoanele cu atributii in domeniul in care s-au constatat deficientele; 
Pentru clarificarea situatiei a fost solicitata, cu adresa 'inregistrata sub nr. 15922/21.07.2017 

(anexal) la unitatea auditata, nota de relatii persoanelor cu atributii 'in domeniu . 
in raspunsul la nota de relatii, Morar Costan - primar (anexa 2), mentioneaza: "Activitatea de 

audit public intern nu s-a desfo~urat conform prevederilor legale, datorita imp/icarii auditorilor 
publici interni ~i in alte activita/i ale institufiei, pornind de la considerentul ca ace~tia, prin prisma 
func/iei de control de/inute, cunosc legisla/ia in diverse domenii de activitate ale unita/ii administrativ 
teritoriale. " 

Prin explicapile date, nu se aduc argumente care sa lnlature abaterea consemnata, prezenffind 
circumstantele 'in care aceasta s-a produs. 

t) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
Nu s-au luat masuri 'in timpul auditului. 
g) punctul de vedere al conducerii entitapi verificate fata de problemele rl mase in 

divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupl caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

Yn cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au fonnulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

b) r ecomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

AS Organizarea # exercitarea activitii/i de audit public intern, 'in conformitate cu prevederile din 
Legea nr. 67212002, republicata, inclusiv prin luarea 'in considerare a prevederi/or art. 24 alin. (Jl'l) 
din Legea nr. 27312006, privind finanJele pub/ice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, in 
vederea atingerii obiectivului general al auditului intern, respectiv 'imbunata/irea managementului. 

3.4.0rganizarea ~i exercitarea controlului flnanciar preventiv nu s-a realizat cu 
respectarea intocmai a prevederilor legale 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Yn urma verificarii modului In care este organizat controlul financiar preventiv propriu la nivelul 

UATM Dej, am constatat ca aceasta activitate este organizata in baza Deciziei nr. 17.801 din 
05.08.2009 (anexa 34). A fost elaborat Graficul de circulatie al documentelor justificative (anexa 35), 
conform Ordinului nr.3512/2008, abrogat. Graficul de circulatie a documentelor justificative nu este 
actualizat, nu contine toate documentele care circula in entitate, de exemplu: "Propunere de angajare a 
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unei cheltuieli in limita creditelor de angajament"/"Propunere de angajare a unei cheltuieli in limita 
creditelor bugetare", "Angajament bugetar individual/global", "Ordonantare de plata". 

Decizia nu este actualizata conform prevederilor legate, nu sunt stabilite persoanele inlocuitoare 
sa exercite controlul financiar preventiv propriu (CFP). 

Prin Dispozitia nr. 334 din 15.05.2017 (anexa 36) se desemneaza persoana care "sli exercite $i 
atribu/ii de control financiar propriu in perioadele in care titu/arul postu/ui este in concediu ". 

Unele documente (dispozitia de incasare) nu sunt vizate pentru controlul financiar preventiv 
propriu ~i nu sunt tnregistrate in Registru privind operatiunile prezentate la viza de control financiar 
propriu (Registru)( anexa 37) in acest sens exemplificam: Dispozitia de incasare catre casierie nr.1 ; 2 
~i 3 din 04.01.2016 (anexa 38). 

Documentele (facturi, chitante, ordine de plata etc.) acceptate de entitate pentru justificarea 
cheltuielilor pe baza contractelor pentru finantarea proiectelor culturale, sportive, cultelor in baza Legii 
nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile, nu sunt supuse controlului financiar 
preventiv. 

Nu s-au elaborat ~i completat Liste de verificare conform Cadrului general al operatiunilor 
supuse controlului financiar preventiv. 

Persoana responsabila cu exercitarea controlului financiar preventiv, nu a intocmit Rapoarte 
trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu. 

Nu a fost evaluata activitatea persoanei care exercita activitatea de control financiar preventiv, 
din anul 2010. 

Cauzele ~i tmprejurarile care au condus la aceasta abatere, constau in neaplicarea in totalitate a 
legislatiei In domeniul controlului financiar preventiv. 

b)actul normativ incalcat; 
• Ordonanfa or. 119/1999 privind controlul intern ~i controlul financiar preventiv, 

republicatA, cu modifidrile ~i completarile ulterioare, art. 9 alin. (5) ~i art. 10 alin. (2): 
a rt. 9 alin (5) 1, Contro/ul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza, de persoane din 

cadrul compartimentelor de specialitate, desemnate in acest sens de catre conducatorul entitli/ii 
pub/ice. Actul de numire va cuprinde $i limitele de competen/a in exercitarea controlului financiar 
preventiv propriu. Persoanele desemnate sa efectueze aceasta activitate sunt altele decat cele care 
ini/iaza opera/iunea supusa vizei. " 

art. 10 alin (2) ,, Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura 
persoanelor in drept, competente in acest sens potrivit prezentei ordonan/e, §i prin aplicarea de catre 
acestea a sigiliului personal §i atesta indeplinirea condi/iilor legale, a regularita/ii §i incadrarii in 
limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dupa caz, a proiectelor de 
opera/iuni supuse aprobarii ordonatorului de credite. " 

• Ordin nr. 923 din 11 iulie 2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice 
generate referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv ~i a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desta~oarl activitatea de control financiar preventiv 
propriu, Anexa 1 Norme metodologice generate, pct.3.6, pct.4.2, pct. 4.4, pct. 5.2, pct.5.3, pct.5.4, 
pct.5.5 ~i pct. 12.1: 

pct.3.6. "Conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea, regularitatea 
§i legalitatea opera/iunilor ale caror acte §ilsau documente justificative le-au certificat sau avizat. 
Ob/inerea vizei de control financiar preventiv pentru opera/iuni care au la baza acte §ilsau documente 
justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu 
exonereaza de raspundere ~efii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din 
cadrul acestora. " 

pct.4.2. "Controlul financiar preventiv se exercita, prin viza, de persoane din cadru/ 
compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entita/ii pub/ice. Actu/ 
de numire, intocmit conform modelului din anexa nr. 1.2 la prezentele norme metodologice, cuprinde 
limitele de competen/a in exercitarea acestuia. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv 
sunt altele decdt cele care aproba §i efectueaza opera/iunea supusa vizei." 

pct.4.4. "Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se inscriu In 
registrul privind operafiunile prezentate la viza de controlfinanciar preventiv (denumit in continuare 
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registru). Datele minime care se fnscriu fn registru sunt cuprinse in anexa nr. 1.3 la prezentele norme 
metodologice. 

Registrul trebuie sa asigure: numerotarea in ordine cronologica, incepand de la numarul 1 
pentru fiecare an; interzicerea inserarilor, intercalari/or, precum # a oricaror eliminari sau adaugiri 
ulterioare; inscrierea de date potrivit competenfelor, astfel: in coloanele de la 0 pdna la 6 ~i in 
coloana 8, de catre persoana care exercita controlul financiar preventiv, iar fn coloana 7, de catre 
persoana care prezinta opera/iunile pentru viza de control financiar preventiv. Registrul se poate 
comp/eta in forma integral olograja, integral electronica sau combinata. " 

pct.5.2. " Documentele privind opera/iunile prin care se afecteaza fondurile pub/ice #lsau 
patrimoniul public sunt lnsofite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, 
de acte §ilsau documente justificative §i, dupa caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli in 
limita creditelor de angajament'~ o "Propunere de angajare a unei cheltuieli in /imita creditelor 
bugetare" §ilsau de un "Angajament bugetar individual/global", fntocmite conform anexei nr. la), 
anexei nr. 1 b) §i, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanfarea §i plata cheltuielilor institu/iilor pub/ice, precum §i organizarea, evidenfa §i raportarea 
angajamentelor bugetare §i legale, aprobate prin Ordinul ministrului finan/elor pub/ice nr. 
1. 79212002, cu modific~rile ~i complet3rile ulterioare." 

pct.5.3. "Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv prime~te documentele, le 
fnregistreaza in registru, dupa care procedeaza la verificarea formala prin parcurgerea listei de 
verificare specifica operafiunii primite la viza, cu privire la: completarea documentelor in 
concordan/a cu con/inutul acestora, existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul 
compartimentelor de specialitate, precum §i existenta actelor justificative specifice opera/iunii. in 
efectuarea controlului de catre persoana desemnata, parcurgerea Ustei de verificare specifica 
opera/iunii primite la vizii este obligatorie, dar nu §i limltativi'i. Aceasta poate extinde verificarile ori 
de cate ori este necesar. " 

pct.5.4. "paca prin parcurgerea listei de verificare eel pu/in unul dintre elementele verificarii 
formale nu este indeplinit, documentele se restituie compartimentului de specialitate emitent, 
indicandu-se in scris motivele restituirii, potrivit anexei nr. 1.4 la prezentele norme metodologice, §i se 
men/ioneaza in coloana 8 din registru: "valoarea opera/iunii restituite ... ». " 

pct.5.5. "Dupa efectuarea verificarii formale, persoana desemnata sa exercite controlul 
financiar preventiv continua parcurgerea listei de verificare §i efectueaza controlul opera/iunii din 
punctul de vedere al legalita/ii, regularita/ii §i, dupa caz, al incadrarii in limitele §i destinafia 
creditelor bugetare §i/sau de angajament. " 

pct.12.1. "Entitafile pub/ice care administreaza patrimoniul public §ilsau fonduri pub/ice prin 
bugetele previizute la art. 1 a/in. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, au obligafia intocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar 
preventiv propriu, care cuprind situa/ia statistica a opera/iunilor supuse controlului jinanciar 
preventiv §i sinteza motivafiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza, in perioada raportata, 
completate conform machetei cuprinse in anexa nr.1.8 laprezentele norme metodologice." 

• Legea or. 273 din 29 iunie 2006 actualizata, privind finantele publice locale, art. 24 alin 
(1) alin (3): 

art. 24 alin (1) "Controlulfinanciar preventiv propriu §i auditul public intern se exercita asupra 
tuturor opera/iunilor care afecteaza fondurile pub/ice locale §i/sau patrimoniul public §i privat §i sunt 
exercitate conform reglementarilor legale in domeniu. " 

alin (3) "Angajarea §i ordonan/area cheltuielilor se efectueaza numai cu viza prealabila de 
control financiar preventiv propriu, potrivit dispozi/iilor /egale. " 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate; 
Abaterea nu este cuantificabila. 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Efectuarea operatiunilor ce afecteaza fondurile publice, a patrimoniului public ~i privat ~r~ a fi 

respectate reglementarile legate referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu, poate 
conduce la producerea de erori ~i abateri de la legalitate §i regularitate §i la raportarea erona~ a 
datelor In situatiile financiare. 
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e) persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Pentru clarificarea situatiei a fost solicitata, cu adresa inregistrata sub nr. 15922/21.07.2017 

(anexa 1) la unitatea auditatA, nota de relatii persoanelor cu atributii in domeniu. 
ln nota de relatii, ~andor Vasile - consilier Compartiment control financiar preventiv (anexal3 ), 

care are atributii de exercitare a controlului financiar preventiv asupra tuturor operatiunilor ce se 
deruleaza In cadrul primariei, menfioneaza: 

"... actualizarea Graficului de circulafie al documentelor justificative nu intra in atribu/iile 
me le. 

Cred ca odata cu modificarea cadrului legislativ, prin apari/ia ordinului 92312014, trebuia 
actualizata ~i procedura privind Controlul financiar preventiv ~i implicit ~i Listele de verificare prin 
emiterea unei dispozi/ii noi care sa reglementeze toate aceste aspecte. 

Prin apari/ia noilor norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventiv, aprobate prin Ordinul 92312014, la litera D, punctul 12.J din norme sunt 
nomina/izate entita/ile pub/ice care au obliga/ia intocmirii acestor rapoarte trimestriale cu trimitere la 
Legea nr. 50012002, art.], alin. 2. Astfel Municipiului Dej ca unitate administrativ teritoriala locala ii 
este ap/icabi/a Legea nr. 27 3 din 2006 ~i ca atare, am considerat ca nu avem obliga/ia de a intocmi 
aceste rapoarte. 

Pentru a fl vizate pentru control financiar preventiv, documentele care privesc opera/iuni asupra 
carora este ob/igatoriu exercitarea controlului trebuie sa fie transmise persoanelor desemnate cu 
exercitarea acestuia de catre compartimentele de specialitate care ini/iaza opera/iunea. Daca aceste 
documente n-aufost transmise nu puteaufi nici vizate # nici inregistrate in Registru. 

Nu ~tiu ~i nu am o explica/ie pentru aceste aspecte, deoarece nu eu stabi/esc ce documente se 
supun la viza. Probabil ca este o scapare ~i situa/ia urmeaza sa se reglementeze." 

De asemenea, s-a solicitat notA de relatii de la Morar Costan - primar (anexa 2). In raspunsul dat, 
mentioneaza: "Odata cu aparifia Ordinului 92312014 care reglementeaza Controlul Financiar 
Preventiv era necesara ~i actualizarea deciziei de numire a persoanei care exercitii activitatea. Afost 
o scapare care urmeaza sa fie remediata in eel mai scurt timp. Activitatea a Jost evaluatii, fi~ele de 
evaluare exista insa nu au Jost transmise Biroului Resurse Umane, fapt ce va fl remedial in timpul 
controlului. " 

Prin explicatiile date, nu se aduc argumente care sa lnlature abaterea consemnatA, prezentand 
circumstantele in care aceasta s-a produs. 

f) masurile luate de catre entitatea verificati'l in timpul auditului financiar; 
Nu s-au luat masuri in timpul auditului. 
g) punctul de vedere al conducerii entitAtii verificate fatl'l de problemele rAmase in 

divergenfA in urma procesului de conciliere ~i, dupi'l caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

In cadrul concilierii persoanele din conducerea entitAtii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

h) recomandi'lrile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturi'lrii erorii/abaterii constatate; 

JtS Conducerea institu/iei va dispune masurile legale pentru organizarea # exercitarea 
controluluifinanciar preventiv, conform OMFP nr. 923 din 11iu/ie2014, pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv # a Codului specific 
de norme profesionale pentru persoanele care desfo§oara activitatea de control financiar preventiv 
propriu. 
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4. Modul de stabilire, evidentiere ~i urmar1re a incasarii veniturilor, in 
cuantumul ~i la termenele prevazute de lege, precum ~i identificarea cauzelor care 
au determinat nerealizarea acestora; 

4.1.in cazul contribuabililor persoane fizice din localitaple componente ale Municipiului 
Dej impozitul pe clAdiri s-a stabilit la un nivel mai mic dec~t eel prevhut de lege, urmare 
ajustarii valorii impozabile a cladirilor cu coeficientul de corectie corespunzator rangului V in 
Joe de rangul II, fiind stabilita o diferenta de impozit de 26.406 lei pentru care s-au calculat 
majorari de intarziere in suma de 2.541 lei 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Impozitul pe clactiri se calculeaza conform Codului fiscal prin aplicarea cotei stabilita prin HCL 

respectiv 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii ajustata cu coeficientul de corec/ie diferen/iat in 
funcfie de rangul localita/ii ~i zona in cadrul localitatii ~i redusa in functie de anul terminarii cladirii. 

Potrivit Titlului IX, CAP. I, Secpunea I, pct.8 alin.3 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal in vederea impunerii, 
pentru municipiu se atribuie rangul Il iar pentru localitatile componente ($omcutu Mic, Pintic, Pe~tera) 
trebuie sa se atribuie acela~i rang cu eel al municipiului in al carui teritoriu administrativ se afla. 

In fapt, a~a cum reiese din HCL nr.11412015 privind aprobarea impozitelor ~i taxelor locale 
pentru anul 2016 ( anexa 3 9), contrasemnata pentru legalitate de catre secretarul unitatii administrativ 
teritoriale, s-au atribuit ranguri diferite, respectiv rangul II pentru Municipiul Dej ~i rangul V pentru 
localitatile componente ale municipiului. 

La baza HCL nr.114/ 2015 se afla raportul nr. 19697 din 12.10.2016 privind aprobarea 
impozitelor ~i taxelor pe anul 2016 (anexa 40), elaborat de ~eful biroului de impozite ~i taxe persoane 
fizice ~i ~eful Serviciului impozite ~i taxe persoane juridiee, urmarire ~i executare creante, tara a se tine 
cont de prevederile Titlului IX, CAP. I, Sectiunea I, pct.8 alin. 3 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit carora se atribuie 
localitatilor componente ale municipiului acela~i rang cu eel al municipiului in al carui teritoriu 
administrativ se afla, potrivit prevederilor Legii nr. 2/1968. 

In aceste conditii in cazul contribuabililor persoane fizice din localitatile $omcutu Mic ~i Pintic 
(satul Pe~tera nu are locuitori) valoarea impozabila a cladirii a fost ajustata cu coeficientul de corectie 
corespunzator rangului V (ex: pentru zona A coeficientul de corectie este 1,05) in loc de rangul U(ex: 
pentru zona A coeficientul de corectie este 2,4), ceea ce a condus la stabilirea impozitului pe cladiri la 
un nivel mai mic decat eel prevazut de lege. 

Abaterea s-a produs urmare necunoa~terii prevederilor legale. 
b)actele normative incalcate; 
• Legea or. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 457 alin (1) ~i (6) 
"(I) Pentru cladirile reziden/iale ~i cladirile-anexa, ajlate in proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe cladiri se calculeaza prin ap/icarea unei cote cuprinse fntre 0,08%-0,2%, asupra valorii 
impozabile a cladirii. Cota impozitului pe cladiri se stabile~te prin hotartire a consiliului local. La 
nivelul municipiului Bucure~ti, aceasta atribu/ie revine Consi/iului General al Municipiului Bucure~ti. 

(6) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in funcfie de rangul localitafii ~i zona in care 
este amplasata cladirea, prin inmulfirea valorii determinate conform a/in. (2) -(5) cu coeficientul de 
corec/ie corespunzator, prevazut in tabelul urmator: 

Zoo Rangul localitiitii 
a in cadrul 
localitatii 0 I II m IV v 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 
c 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 
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•HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii or. 227/2015 
privind Codul fiscal, pct.8 alin 3; 

"in aplicarea titlului IX din Codul fiscal, localita{ilor componente ale or~elor $f municipiilor Ii 
se atribuie acelea~i ranguri cu cele ale ora~elor # ale municipiilor fn al caror teritoriu administrativ 
se ajla, potrivit prevederilor Legii nr. 211968." 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate: impozitul pe cladiri persoane fIZice 
netnregistrat tn evidenta fiscal! ~ i contabila respectiv nelncasat este de 26.406 lei. Pentru diferenta la 
impozitul pe cladiri persoane fizice s-au calculat majorari de intarziere de 2.541 lei (anexa 41 ). 

Valoarea estimativa a impozitului pe cladiri persoane fizice s-a stabilit prin inmultirea valorii 
impozabile a cladirii cu coeficientul de corectie prevazut de codul fiscal pentru rangul II ~i zona D. 

d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate: a fast diminuata valoarea impozitului pe cladiri persoane fizice datorat bugetului local. 

e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Pentru clarificarea imprejurlirii in care s-a produs abaterea s-au solicitat relatii de la Pop 

Alexandro -~ef Birou impozite ~i taxe locale persoane fizice (anexa 1), care a elaborat raportul privind 
aprobarea impozitelor ~i taxelor pe anul 2015 tara a se tine cont de prevederile legate, de la Pop 
Cristina-secretarul unitatii administrativ teritoriale ( anexa 1 ), care a contrasemnat pentru legalitate 
HCL nr.114/ 2015 privind aprobarea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2016. 

in raspunsul dat ~eful Biroului impozite ~i taxe locale persoane fizice ( anexa 8)precizeaza ca 
~omcutu Mic, Pintic ~i Pe~tera-localitati componente ale Municipiului Dej au fost tratate ca ~i localitati 
rurale. 

Auditorii publici externi precizeaza ca din punct de vedere administrativ ~omcutu Mic, Pintic ~i 
Pe~tera sunt localitati rurale dar din punct de vedere fiscal in vederea impunerii acestora trebuie sa Ii se 
atribuie acel~i rang cu eel al Municipiului Dej, respectiv rangul Il. 

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale in raspunsul formulat ( anexa 19) precizeaza ca HCL 
nr.114/ 2015 respecta prevederile legate invocate in referatul intocmit de directia economica respectiv 
Legea nr.273/2006, Legea nr.227/20 15 ~i Legea nr.215/2001 fapt constatat de Institutia Prefectului in 
urma efectuarii controlului de legalitate. De asemenea mentioneaza ca prevederile Titlului IX, CAP. I, 
Sectiunea I, pct.8 alin.3 din HG nr.1/2016 nu au fost invocate In HCL nr.114/ 2015 ~i nici in proiectul 
de hotarare avizat pentru legalitate, rangurile fiind mentionate la Cap II din anexa intocmita de catre 
compartimentele de specialitate din cadrul institutiei. 

Auditorii publici externi precizeaza ca pentru un act normativ trebuie avute In vedere ~i normele 
metodologice de aplicare (prin HG nr.1/2016 sunt aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal) iar la avizarea pentru legalitate trebuie avut in vedere proiectul de 
hotarare insotit de toate anexele. A~a cum prevede art. 81 alin (2 ) din Legea nr. 24 I 2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,(**republicata**) (*actualizata*) 
reglementarile cuprinse in hotararile consiliilor locale nu pot contraveni Constitutiei Romaniei ~i 
reglementarilor din actele normative de nivel superior. 

f) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
1n timpul auditului s-au calculat diferente la impozitul pe cladiri persoane fizice de 26.406 lei. 

Pentru diferenta la impozitul pe cladiri persoane fizice s-au calculat majorari de intarziere de 2.541 lei. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 

divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

Proiectul procesului verbal de constatare impreuna cu anexele aferente, a fost prezentat 
conducerii entitatii auditate cu adresa nr16329/26.07.2017, in vederea analizarii ~i clarificarii 
aspectelor consemnate, in cadrul ~edintei de conciliere. 

Urmare a ~edintei de conciliere, s-a intocmit nota de conciliere nr. 16463/27.07.2017 in cares-a 
consemnat faptul ca reprezentantii UATM Dej prezinta un punct de vedere divergent, cu precizarea ca 
nu aduc alte argumente fata de cele exprimate in nota de relatii. 

Nefiind aduse argumente suplimentare auditorii publici externi W mentin punctul de vedere fat! 
de abaterea consemnatA. 

h) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 
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A!Conducerea UATM Dej va dispune masuri pentru aprobarea zone/or la nivelul unitiifii 
administrativ teritoria/e, inregistrarea in eviden/a fiscalii # contabilii a diferenfelor # a majoriirilor 
de intarziere aferente la impozitul pe c/adiri pentru contribuabilii persoane fizice din localitiifile 
componente ale Municipiului Dej. 

4.2. Pentru terenurile amplasate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de 
folosinta terenuri cu constructii, respectiv la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu 
constructii in suprafata de pana la 400 m1, impozitul s-a stabilit la un nivel mai mic decat eel 
prevazut de lege in cazul contribuabililor persoane fizice din localitatile componente ale 
Municipiului Dej, fiind stabilita o diferenta de 43.522 lei, pentru care s-au calculat majorar i de 
intarziere de 4.394 lei 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat In registrul agricol la categoria de folosinta 

terenuri cu constructii, respectiv la altl\ categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii 1n 
suprafata de pana la 400 m2

, inclusiv, impozitul pe teren se stabile~te prin fnmulfirea suprafe/ei 
terenului, exprimatii fn hectare, cu suma corespunzatoare stabilita prin lege diferenfiat pe ranguri de 
localit<'i/i §i pe zone in cadrul localitatii; 

Potrivit Titlului IX, CAP. I,Sectiunea I, pct.8 alin. 3 din HG nr. l/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Municipiului Dej i se 
atribuie rangul II iar pentru localitatile componente (~omcutu Mic, Pintic, Pe~tera) trebuie sa se atribuie 
acela~i rang cu eel al municipiului in al carui teritoriu administrativ se afla. 

in fapt, a§a cum reiese din HCL nr.1 14/ 2015 privind aprobarea impozitelor ~i taxelor locale 
pentru anul 2016 (anexa 39), contrasemnata pentru legalitate de catre secretarul unitapi administrativ 
teritoriale, s-au atribuit ranguri diferite, respectiv rangul II pentru Municipiul Dej ~i rangul V pentru 
localitatile componente ale municipiului. 

La baza HCL nr.114/ 2015 se afla raportul nr.19697 din 12.10.2015 privind aprobarea 
impozitelor ~i taxelor pe anul 2016 (anexa 40), elaborat de ~eful biroului de impozite ~i taxe persoane 
fizice ~i ~eful Serviciului impozite ~i taxe persoane juridice, unnarire ~i executare creante tara a se tine 
cont de prevederile Titlului IX, CAP. I, Sectiunea I, pct.8 alin. 3 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal potrivit carora in vederea 
impunerii, localitatilor componente municipiului se atribuie acela~i rang cu eel ale municipiului in al 
caror teritoriu administrativ se afla, potrivit prevederilor Legii nr. 2/1968. 

in aceste conditii pentru contribuabilii persoane fizice din localitatile ~omcutu Mic ~i Pintic (satul 
Pe~tera nu are locuitori) la stabilirea impozitului pe terenurile amplasate in intravilan lnregistrate in 
registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu construcpi respectiv la alta categorie de folosinf! 
decat cea de terenuri cu constructii in suprafaia de pana la 400 m2, inclusiv, s-a luat In calcul suma 
corespunzatoare rangului V (ex: pentru zona A este 71 1 lei) In toe de rangul II (ex pentru zona A este 
7.553 lei}, ceea ce a condus la stabilirea impozitului pe terenurile amplasate in intravilan la un nivel 
mai mic decat eel prevazut de lege. 

Abaterea s-a produs urmare necunoa~terii prevederilor legale. 
b)actele normative incalcate; 
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 465 alin (2) 
"(2) in cazul unui teren amplasat In intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de 

fo losinta terenuri cu constructii, precum ~i terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de 
folosinta decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400 m2

, inclusiv, impozituVtaxa pe 
teren se stabile~te prin 1nmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare 
prevazuta in urmatorul tabel: 

Zona in Rangul localitltii 
cadrul 
localitlpi 0 I II III IV v 

A 8282-20706 6878-17194 6042-15106 5236-13090 711-1788 569-1422 
B 6878-17194 5199-12998 4215-10538 3558-8894 569-1422 427-1068 
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c 5199-12998 3558-8894 2668-6670 1690-4226 427-1068 284-710 
D 3558-8894 1690-4226 1410-3526 984-2439 278-696 142-356 

• HCL nr.114/2015 privind aprobarea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2016, anexa 
nr.1, CAP. ill- lmpozitul ~i taxa pe teren 

Zoo Rangul localitatii 
a in cadrul 
localitltii II v 

A 7553 711 
B 5269 534 
c 3335 355 
D 1763 178 

•HG nr.112016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal: pct.8 alin 1. 2 , 3 - continutul a fost prezentat detaliat la pct. 4.1 din procesul 
verbal de constatare. 

c) valoarea estimativi a erorii/abaterii constatate: impozitul pe terenurile amplasate in 
intravilan persoane fizice neinregistrat in evidenta fiscala ~i contabila respectiv neincasat este de 
43.522 leipentru cares-au calculat majorari de intarziere de 4.394 lei (anexa 42). 

Valoarea estimativa a impozitului pe terenurile amplasate in intravilan s-a stabilit prin inmultirea 
suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare stabilita prin lege pentru rangul II 
~i zona D. 

d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate: a fost diminuata valoarea impozitului pe terenurile amplasate In intravilan persoane 
fizice datorat bugetului local. 

e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Pentru clarificarea lrnprejurarii in care s-a produs abaterea s-au solicitat relatii de la Pop 

Alexandru-~ef Birou impozite ~i taxe locale persoane fizice (anexa 1), care a elaborat raportul privind 
aprobarea impozitelor ~i taxelor pe anul 2016 ~ra a se tine cont de prevederile legate, de la Pop 
Cristina-secretar al UA TM care a contrasemnat pentru legalitate HCL nr.114/ 2015 privind aprobarea 
impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2016. 

in raspunsul ( anexa 8)dat ~eful Biroului impozite ~i taxe locale persoane fizice precizeazA ca 
~omcutu Mic, Pintic ~i Pe~tera-Iocalitati componente ale Municipiului Dej au fost tratate ca ~i localitati 
rurale. 

Auditorii publici extemi precizeaza ca din punct de vedere administrativ ~omoutu Mic, Pintic ~i 
Pe~tera sunt localitati rurale dar din punct de vedere fiscal in vederea impunerii acestora trebuie sa Ii se 
atribuie acela~i rang cu eel al Municipiului Dej, respectiv rangul II. 

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale in raspunsul formulat ( anexa 19) precizeaza ca HCL 
nr.114/ 2015 respecta prevederile legate invocate in referatul intocmit de directia economica respectiv 
Legea nr.273/2006, Legea nr.227/2015 ~i Legea nr.21512001 fapt constatat de Institutia Prefectului in 
urma efectuarii controlului de legalitate. De asemenea mentioneaza ca prevederile Titlului IX, CAP. I, 
Sectiunea I, pct.8 alin.3 din HG nr.1/2016 nu au fost invocate in HCL nr.114/ 2015 ~i nici in proiectul 
de hotarare avizat pentru legalitate rangurile fiind mentionate la Cap II din anexa intocmita de catre 
compartimentele de specialitate din cadrul institutiei. 

Auditorii publici extemi precizeaza ca pentru un act normativ trebuie avute in vedere ~i normele 
metodologice de aplicare (prin HG nr.112016 sunt aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 22712015 privind Codul fiscal) iar la avizarea pentru legalitate trebuie avut in vedere proiectul de 
hotarare insotit de toate anexele. A~a cum prevede art. 81 alin (2 ) din Legea nr. 24 I 2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,(**republicata**) (*actualizata*) 
reglementarile cuprinse in hotararile consiliilor locale nu pot contraveni Constitutiei Romaniei ~i 
reglementarilor din actele normative de nivel superior. 
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t) masurile luate de dtre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
In timpul auditului s-au calculat diferente la impozitul pe teren intravilan persoane fizice de 

43.522 lei. Pentru diferenta la impozitul pe clMiri persoane fizice s-au calculat majorari de lntarziere 
de 4.394 lei. 

g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 
divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dopa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

Proiectul procesului verbal de constatare impreuna cu anexele aferente, a fost prezentat 
conducerii entitatii auditate cu adresa nrl6329/26.07.2017, in vederea analizarii ~i clarificarii 
aspectelor consemnate, 'in cadrul ~edintei de conciliere. 

Urmare a ~edintei de conciliere, s-a intocmit nota de conciliere nr. 16463/27.07.2017 'in cares-a 
consemnat faptul ca reprezentantii UATM Dej prezinta un punct de vedere divergent, cu precizarea ca 
nu aduc alte argumente fall\ de cele exprimate in nota de relapi. 

Nefiind aduse argumente suplimentare auditorii publici externi i~i mentin punctul de vedere fall\ 
de abaterea consemnata. 

h) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

J!S Conducerea UATM Dej va dispune masuri pentru aprobarea zone/or la nivelul unita/ii 
administrativ teritoriale, fnregistrarea fn evidenfa fiscala ~i contabila a diferen/elor $i a majorarilor 
de intarziere aferente la impozitul pe teren intravilan pentru contribuabilii persoane fizice din 
localita/ile componente ale Municipiului De}. 

4.3.ImpozituVtaxa pe terenurile amplasate in extravilan s-a stabilit la un nivel mai mic 
decat eel prevazut de lege in cazul contribuabililor din localitatile componente ale Municipiului 
Dej respectiv in cazul contribuabililor ce au inchiriat pa~uni din domeniul privat al municipiului 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Impozitul I taxa pe terenurile amplasate in extravilan se stabile~te conform Codului fiscal prin 

inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare stabilita prin lege 
diferentiata pe categorie de folosinta, inmul/ita cu coeficientul de corecfie diferen{iat pe ranguri de 
localitaf i. 

Potrivit Titlului IX, CAP. I Sectiunea I, pct.8 alin. 3 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Municipiului Dej i se 
atribuie rangul II iar pentru localitatile componente (~omcutu Mic, Pintic, Pe~tera) trebuie sa se atribuie 
acel~i rang cu eel al municipiului in al carui teritoriu administrativ se afla. 

in fapt, ~cum reiese din HCL nr.114/ 2015 privind aprobarea impozitelor ~i taxelor locale 
pentru anul 2016 (anexa 39), contrasemnata pentru legalitate de catre secretarul unitatii administrativ 
teritoriale, s-au atribuit ranguri diferite, respectiv rangul II pentru Municipiul Dej ~i rangul V pentru 
localitatile componente ale municipiului. 

La baza HCL nr.114/ 2015 se afla raportul nr.19697 din 12.10.2016 privind aprobarea 
impozitelor ~i taxelor pe anul 2016 (anexa 40) elaborat de ~eful biroului de impozite ~i taxe persoane 
fizice ~i ~eful Serviciului impozite ~i taxe persoane juridice, urmarire ~i executare creante tara a se tine 
cont de prevederile Titlului IX, CAP. I, Sectiunea I, pct.8 alin. 3 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal potrivit carora 'in vederea 
impunerii, localitatilor componente municipiului se atribuie acela~i rang cu eel ale municipiului 'in al 
caror teritoriu administrativ se afla, potrivit prevederilor Legii nr. 2/ 1968. 

in aceste conditii pentru contribuabilii din localitatile componente ale Municipiului Dej la 
stabilirea impozitului pe terenurile amplasate in extravilan s-a luat in calcul coeficientul de corectie 
prevazut de lege pentru rangul V (ex: pentru zona A coeficientul de corectie este 1,05) ~i nu pentru 
rangul II( ex: pentru zona A coeficientul de corectie este 2,4), ceea ce a condus la stabilirea impozitului 
pe terenurile amplasate in extravilan la un nivel mai mic decat eel prevazut de lege . 

in cazul persoanelor ce au inchiriat pa~uni, taxa pe terenurile amplasate in extravilan s-a stabilit 
in cuantum mai mic decat eel legal urmare luarii in calcul a sumei respectiv a coeficientului de corectie 
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diferiti de cei stabiliti lege ( 15 lei in loc de 28 lei respectiv 4 In loc de 2,2).De asemenea pentru luna 
incheierii contractului perioada fiind mai mica de o luna nu s-a avut m vedere calculul taxei pe trenurile 
amplasate in extravilan corespunzator num~rului de zile. 

Exemplu: 
-Harangu~ Calin Adrian in baza contractului de inchiriere nr.10958/23/04.05.2016 a 

tnchiriat suprafata de 41,5 ha pentru care s-a stabilit taxa pe terenurile amplasate in extravilan in suma 
de 1.660 lei in loc de 1.683 lei, mai mic cu 23 lei. 

-Campean Gabriel In baza contractului de inchiriere nr.10958/11/04.05.2016 a inchiriat suprafata 
de 18,61 ha pentru care s-a stabilit taxa pe terenurile amplasate in extravilan in suma de 745 lei in loc 
de 755 lei, mai mic cu 10 lei. 

Abaterea s-a produs urmare necunoa~terii prevederilor legale, neexercitarii unui control asupra 
datelor introduse in aplicatia informatica. 

b)actul normativ lncalcat; 
• Legea or. 227/2015 privind Codul fiscal, art.457 alin (6) al carui continut a fost prezentat 

detaliat la pct. 4. ldin procesul verbal de constatare, art. 465 alin (7) 
" Yn cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabile$te prin inmultirea 

suprafetei terenului, exprimata In hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta In urmatorul tabel, 
inm ultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 457 alin. (6): 

Nr. Categoria de folosinfa lmpozit 
crt. (lei) 
1 Teren cu constructii 22-31 
2 Teren arabil 42-50 
3 Pa$une 20-28 
4 Fan ea ta 20-28 
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 48-55 
5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 
6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 48-56 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 
7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestierii, cu excepfia celui 8-16 

prevazut la nr. crt. 7.1 
7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani $i piidure cu rol de protectie 0 
8 Teren cu apii, altul decat eel cu amenajari piscicole 1-6 
8.1 Teren cu amenajari piscicole 26-34 
9 Drumuri $i cai ferate 0 
10 Teren neproductiv 0 
• HCL nr.114/2015 privind aprobarea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2016, anexa 

nr.1, CAP. ID- Impozitul ~i taxa pe teren 

Nr.crt. Categoria de folosinta Impozit 
(lei) 

1 Teren cu constructii 
2 Teren arabil 
3 Pa$une 
4 Fan ea ta 
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 
5.1 Vie pana la intrarea pe rod 
6 Livada pe rod, alta decat cea prevazutii la nr. crt. 6.1 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 
7 Piidure sau alt teren cu vegetatie forestierii, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 

7.1 
7 .1 Padure in varsta de pana la 20 de ani $i padure cu rol de protectie 
8 Teren cu apii, altul decat eel cu amenajari piscicole 
8.1 Teren cu amenajari piscicole 

UATMDej Popo~a 

31 
50 
28 
28 
55 

0 
56 
0 

16 

0 
6 

34 
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9 Drumuri i cai ferate 0 
10 0 

•HG nr.112016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, pct.8 alin 3- continutul a fost prezentat detaliat la pct. 4.1 din procesul verbal 
de constatare. 

c) valoarea estimativl a erorii/abaterii constatate: impozitul pe terenurile amplasate in 
extravilan nelnregistrat in evidenta fiscalli ~i contabila respectiv neincasat este de 46.123 lei pentru 
cares-au calculat majorari de intarziere de 4.221 lei ( anexa 43). 

Valoarea estimativa a impozitului pe terenurile amplasate in extravilan s-a stabilit prin inmultirea 
suprafetei terenului cu suma corespunzAtoare stabilita prin lege diferentiata pe categorie de folosinta, 
inmultita cu c·oeficientul de corectie prevazut de lege pentru rangul II ~i zona D. 

d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate: a fast diminuata valoarea impozitului /taxei pe terenurile amplasate in extravilan 
datorat/datorata bugetului local.. 

e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficienfele; 
Pentru clarificarea imprejurarii In care s-a produs abaterea s-au solicitat relatii de la Pop 

Alexandru-~ef Birou impozite ~i taxe locale persoane fizice (anexa 1), care a elaborat raportul privind 
aprobarea impozitelor ~i taxelor pe anul 2016 tara a se tine cont de prevederile legale, de la Pop 
Cristina-secretarul unitatii administrativ teritoriale (anexa 1), care a contrasemnat pentru legalitate 
HCL nr.114/ 2015 privind aprobarea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2016. 

in raspunsul dat ~eful Biroului impozite ~i taxe locale persoane fizice ( anexa 8) precizeaza ca 
~omcutu Mic, Pintic ~i Pe~tera-localitati componente ale Municipiului Dej au fast tratate ca ~i localitati 
rurale. 

Auditorii publici extemi precizeaza ca din punct de vedere administrativ ~omcutu Mic, Pintic ~i 
Pe~tera sunt localitati rurale dar din punct de vedere fiscal in vederea impunerii acestora trebuie sa Ii se 
atribuie acel~i rang cu eel al Municipiului Dej, respectiv rangul II. 

Referitor la calculul eronat al taxei pe terenurile amplasate In extravilan In cazul persoanelor ce 
au inchiriat p~uni se precizea:ra ca algoritmul de calcul a fast gre~it implementat de firma de soft ~i ca 
aceasta eroare va fi remediata fiind debitata diferenta de taxa. 

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale In raspunsul formulat ( anexa 19) precizea:ra ca HCL 
nr.114/ 2015 respecta prevederile legate invocate in referatul lntocmit de directia economica respectiv 
Legea nr.273/2006, Legea nr.227/2015 ~i Legea nr.215/2001 fapt constatat de Institutia Prefectului in 
urma efectuarii controlului de legalitate. De asemenea mentioneaza ca prevederile Titlului IX, CAP. I, 
Sectiunea I, pct.8 alin.3 din HG nr.1/2016 nu au fost invocate in HCL nr.114/ 2015 ~i nici in proiectul 
de hotarare avizat pentru legalitate rangurile fiind mentionate la Cap II din anexa intocmita de clitre 
compartimentele de specialitate din cadrul institutiei. 

Auditorii publici extemi precizea:ra ca pentru un act normativ trebuie avute in vedere ~i normele 
metodologice de aplicare (prin HG nr.1/2016 sunt aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal) iar la avizarea pentru legalitate trebuie avut in vedere proiectul de 
hotarare insotit de toate anexele. A~a cum prevede art. 81 alin (2 ) din Legea nr. 24 I 2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,(**republicata**) (*actualizata*) 
reglementarile cuprinse in hotararile consiliilor locale nu pot contraveni Constitutiei Romaniei ~i 
reglementarilor din actele normative de nivel superior. 

t) mlsurile luate de cltre entitatea verificata in timpul auditului financiar; Nu s-au 
l:ntreprins. 

g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fatl de problemele rlmase in 
divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupl caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

Proiectul procesului verbal de constatare impreuna cu anexele aferente, a fost prezentat 
conducerii entitatii auditate cu adresa nr16329/26.07.2017, In vederea anali:rarii ~ i clarificarii 
aspectelor consemnate, in cadrul ~edintei de conciliere. 

Urmare a ~edintei de conciliere, s-a intocmit nota de conciliere nr. 16463/27.07.2017 in cares-a 
consemnat faptul ca reprezentantii UATM Dej prezinta un punct de vedere divergent, cu precizarea ca 
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nu aduc alte argumente fatA de cele exprimate in nota de relatii. 
Nefiind aduse argumente suplimentare auditorii publici extemi l~i mentin punctul de vedere fa(:a 

de abaterea consemnata. 
h) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 

luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 
~ Conducerea UATM Dej va dispune masuri pentru aprobarea zone/or la nivelul unitafii 

administrativ teritoriale, fnregistrarea in eviden/a flscala ~i contabila a diferen/elor $i a majorarilor 
de fntdrziere aferente la impozitul!taxa pe terenurile amplasate in extravi/an pentru contribuabilii 
persoane fizice din localitafile componente ale Municipiului De}. 

4.4.Nu exista concordanta intre datele din registrul agricol ~i datele din evidenta fiscala in 
ceea ce prive~te terenurile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice ~i juridice 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Din compararea datelor reflectate in Situatia statistica(anexa 44) a terenurilor la 31.12.2016 

intocmita de compartimentul registrul agricol cu datele din evidenta fiscala privind terenurile aflate tn 
proprietatea privata a persoanelor fizice ~i juridice (anexa 45), s-a constatat existenta unor diferente pe 
categorii de folosinta. 

E l xemp e: 
Nr. Categoria de folosinta Regis tr Evidenfa Diferente 
Crt. ul agricol fiscala neinreglstrate neinreglstrate 

in reglstrul in evidenta 
Bl!rlcol llscalll 

1 Teren arabil 
1.1. proprietate privata a persoanelor fizice 3033 1902 1.131 
1.2 oroorietate orivatii a oersoanelor juridice 0 57,4 57,4 
2. Pis uni 
2.1 proprietate privati!. a persoanelor fizice 989 221 768 
2.2 oroorietate orivatii a oersoanelor iuridice 0 45 45 
3 Finete 
3.1 proprietate privatii a persoane !or fizice 1.118 1.713 595 
3.2 proprietate privatii a persoanelor juridice 0 23 23 
4 Livezi 
4.1 oroorietate privatli a persoanelor fizice 175 83 92 
4.2 proorietate orivatii a oersoanelor juridice 60 53 7 
5 Pllduri 
5.1 proprietate privatii a persoanelor fizice 430 170 260 
5.2 proprietate privatii a persoanelor juridice 846 698 148 
Total 697,4 2.429 

Rezulta : 
- nu s-a efectuat irnpunerea terenurilor in suprafata de 2.429 ha,(1.131 ha teren arabil, 768 ha 

pa~uni, 23 ha ianete, 99 ha livezi, 408 ha padure 
- In registrul agricol nu este 'inregistrata suprafata de 697,4 ha 
Abaterea s-a produs urmare a faptului ca nu exist! colaborare lntre biroul/serviciul impozite ~i 

taxe local ~ i registru agricol, depunerii de catre contribuabili de declaratii cu conpnut diferit la registrul 
agricol respectiv la evidenta fiscala. 

b)actele normative incalcate; 
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art.55 alin. 2, art. 494 alin (12) 
"Pentru determinarea starii de /apt fiscale, organul fiscal, fn condifiile legii, administreaza 

mijloace de proba, putdnd proceda la: 
a) solicitarea informa/iilor, de orice /el, din partea contribuabiluluilplatitorului .$i a a/tor 

persoane; 
b) solicitarea de expertize; 
c) folosirea inscrisurilor; 
d) efectuarea de constatari la fata locului; 
e) efectuarea, in condifiile legii, de controale curente, operative # inopinate sau controale 

tematice, dupa caz." 

~-
Lazar Mariana 
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"in vederea clarificarii §i stabi/irii reale a situafiei fiscale a contribuabililor, compartimentele 
de specialitate ale autoritatilor administrafiei publice locale au competenJa de a solicita informatii §i 
documente cu relevan/ajiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori 
taxabile, dupi'i caz, iar notarii, avoca{ii, executorii judecatore~ti, organele de politie, organe/e vamale, 
serviciile pub/ice comunitare pentru regimul permiselor de conducere §i fnmatriculare a vehiculelor, 
serviciile pub/ice comunitare pentru e/iberarea p~apoartelor simple, serviciile pub/ice comunitare de 
evidenta a persoanelor, precum $i orice alta entitate care deJine informaJii sau documente cu privire 
la bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoanele care au ca/itatea de contribuabil au 
obliga/iafurnizarii acestorafora plata, in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii." 

• Legea or. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific~rile ~i complet~rile 
ulterioare, art. 20, alin.(l), lit. b), 

"1 Rolul, competentele si responsabilita/ile autorita/ilor administra/iei pub/ice locale 
(I) Autorita{ile administra/iei pub/ice locale au urmatoarele competente si responsabilitafi 

in ceea ce prive~te finan/ele pub/ice locale: 
.... b) stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor $i taxe/or 

locale, precum ~i a oricaror a/te venituri ale unita/ilor administrativ-teritoriale, prin compartimente 
proprii de specialitate, in condi/iile legii; ... " 

c) valoarea estimativl a erorii/abaterii constatate; nu s-a efectuat impunerea terenurilor 'in 
suprafatA de 2.429 ha, in registrul agricol nu este inregistrat~ suprafata de 697,4 ha 

Valoarea impozitului pe terenurile amplasate in extravilan aferenta suprafe~i de padure 
nedeclarata la evidenta fiscalA este de 14.944 lei pentru cares-au calculat majorAri de int!rziere 6.725 
lei (anexa 46). 

d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate: nu s-a efectuat impunerea tuturor terenurilor amplasate in intravilan ~i extravilan, fiind 
diminuate veniturile bugetului local , registrul agricol nu ofer~ informapi complete privind terenurile 
aflate in proprietatea persoanelor fizice ~i juridice. 

e) persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficienfele; 
Pentru clarificarea 1mprejurarii in care s-a produs abaterea s-au solicitat relatii de la. Bogdan 

Marius -~efServiciu impozite ~i taxe persoane juridice, urmArire ~i executare creante (anexa 1). 
in raspunsul formulat (anexa 7) se precizem ca in urma confruntarii cu registrul agricol a fost 

identificat proprietarul pentru 148 ha pMure respectiv Composesoratul ~omcuteana pentru care s-a 
efectuat impunerea. 

f) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
In timpul misiunii de audit financiar s-a emis Decizia de impunere nr.16277 din 26.07.2017 prin 

cares-a stabilit pentru perioada apr.2012 -iul2017 impozit pe teren amplasat m extravilan 'in suma de 
14.944 lei pentru care s-au calculat majorari de tnt:arziere 6. 725 lei (anexa 46). 

g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 
divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupl caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care s~ conduc~ la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fat! de abaterile prezentate. 

h)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

..sConducerea UATM Dej va dispune masuri privind punerea de acord a date/or in registrul 
agricol ~i datele din evidenta fiscala in ceea ce prive~te terenurile ajlate in proprietatea privata a 
persoanelor fizice ~i juridice, inregistrarea diferen/elor ce impun la impozitul pe terenurile amp/asate 
in intravilan # extravilan 
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4.5.Executarea silitA a creantelor bugetare nu s-a efectuat cu respectarea prevederilor 
legale 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
in unna anali:rarii dosarelor de executare ale debitorilor persoane juridice selectati In vederea 

verificarii respectarii prevederilor legale privind executarea silita a creantelor bugetare s-au constatat 
unnatoarele: 

1.Comunicarea somatiei insotita de un exemplar al titlului executoriu nus-a efectuat In conditiile 
legii respectiv : 

-tn unele cazuri cand somatia nu a fost posibil a se comunica direct sau prin po~ta, cu scrisoare 
recomandata cu confinnare de primire nu s-a procedat la comunicarea prin publicitate. 

Ex.Somatia nr.3022 din 18.08.2016 emisa catre SC Marteo SRL, Somapa nr.3398 din 15.07.2016 
emisa catre SC Denimar SRL, Somatia nr.3537 din 17.08.2016 emisa catre SC Grup Trans RTL SRL. 

Conform Codulu i de procedure fiscala un act administrativ fiscal emis pe suport de hartie se 
comunica contribuabilului/platitorului ori tmputemicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, daca se 
asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal, sau prin po~ta, cu scrisoare recomandata 
cu confinnare de primire iar cand acest lucru nu este posibil, comunicarea actului administrativ fiscal 
se realizeaza prin publicitate. 

-In cazul comunicarii somatiei prin publicitate, m toate situatiile anuntul a fost afi~t doar la 
sediul UA TM Dej fara ca sa se realizeze concomitent, ~a cum prevede legea, afi~area acestuia pe 
pagina de internet a institutiei. 

Acest anunt cuprinde informatii referitoare la numarul dosarului de executare ori conform legii 
trebuie sa cuprinda informatii referitoare la denumirea, numarul ~ i data emiterii somatiei. 

2.in condipile In care nu s-au lndeplinit conditiile de comunicare s-a procedat la continuarea 
masurilor de executare silita Ex. SC Denimar SRL, SC Grup Trans RTL SRL, 

Potrivit Codului de procedura fiscala masurile de executare silita se continua daca nu se stinge 
debitul In termen de 15 zile de la comunicarea somatiei. 

3. In cazul aplicarii sechestrului asupra bunurilor(SC Cez Com SRL-Proces verbal de sechestru 
nr.17217 din 18.09.2014) nu s-au intreprins masuri pentru evaluarea bunurilor respectiv valorificarea 
acestora. 

Potrivit legii in cazul in care creanta fiscala nu este stinsa In tennen de 15 zile de la data 
lncheierii procesului-verbal de sechestru, trebuie sa se procedeze la valorificarea bunurilor sechestrate. 

Abaterea s-a produs urmare necunoa~terii prevederilor legale, neexercitarii controlului intern de 
catre ~eful serviciului 

b)actele normative incalcate; 
OG 92 I 2003 privind Codul de procedura fiscala (republicata), cu modificarile ~ i 

completarile ulterioare, art. 44-Comunicarea actului administrativ fiscal, alin (2), (3),(4),(5), art. 45 
Opozabilitatea actului administrativ fiscal, art. 145 Somatia, art. 159 Valorificarea bunurilor 
sechestrate 

"(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hdrtie se comunicii prin remiterea acestuia 
contribuabilului/ imputernicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ 
fiscal, sau prin po~ta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 

(3) Actul administrativ fiscal emis in formii electronica se comunica prin mijloace electronice 
de transmitere la distanta ori de cdte ori contribuabilul a optat pentru aceasta modalitate de emitere 
§i de comunicare. 

(4)ln cazul in care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), dupa caz, nu a fost posibi/a, aceasta 
se realizeaza prin publicitate. 

(5) ....... in cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art. 35, aji~area 
se face, concomitent, la sediul acestora §i pe pagina de internet a autoritafii administrafiei pub/ice 
locale respective. in lipsa paginii de internet proprii a autoritafii pub/ice locale, publicitatea se face 
pe pagina de internet a consiliului judefean sau a Agen/iei Na/ionale de Administrare Fiscala. in 
toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data 
afi$iirii anunfului. " 

"1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este comunicat 
contribuabilului sau la o data ulterioara men/ionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii. 

UATM Dej Gheorghe Liliana Tamara 
~--

Pag. 291110 



(2) Actul administrativ fiscal ce nu a Jost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil 
contribuabilului ~i nu produce niciun efect juridic." 

" .... .Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somafiei nu se stinge debitul, se continua 
masuri/e de executare silita ...... " 

"(I) ........ !n cazul in care creanfafiscala nu este stinsa in termen de 15 zile de la data lncheierii 
procesului-verbal de sechestru, se va proceda, fora eJectuarea altei formalita/i, la valorificarea 
bunurilor sechestrate, cu excep/ia situafiilor fn care, potrivit legii, s-a dispus desfiin/area 
sechestrului, suspendarea sau amanarea executarii silite." 

• Legea or. 207 I 2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, art. 47 Comunicarea actului administrativ fiscal alin. (2)-(7), art.48 Opozabilitatea actului 
administrativ fiscal, art.230- Somatia, art.247 -Modalitati de valorificare a bunurilor sechestrate, art. 
215-inceperea tennenului de prescriptie 

" (2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie se comunica contribuabiluluilpliititorului 
ori imputernicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, daca se asigura primirea sub semnaturii a 
actului administrativ fiscal, sau prin p0$1a, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 

(3) Actul administrativ fiscal em is in Jonna e/ectronica se comunica prin mijloace electro nice de 
transmitere la distanta ori de ciite ori contribuabilullplatitorul a optat pentru aceasta modalitate de 
emitere §i de comunicare. 

(4)ln cazul in care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), dupa caz, nu a Jost posibila, aceasta se 
realizeaza prin publicitate. 

(5)Comunicarea prin publicitate se eJectueaza prin afi$area unui anunf in care se menfioneaza 
ca a Jost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/p/atitoru/ui, dupii cum urmeaza: 

...... b) in cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afi$area 
anunfUlui, concomitent, la sediul organului fiscal emitent §i pe pagina de internet a autorita/ii 
administrafiei pub/ice locale respective. 

(6) Anun/ul previizut la a/in. (5) se menfine afi$at eel pu/in 60 de zile de la data publicarii 
acestuia §i confine urmatoarele elemente: 

a) numele §i prenumele sau denumirea contribuabilului/platitorului; 
b) domiciliulfiscal al contribuabilului/platitorului; 
c) denumirea, numaru/ §i data emiterii actului administrativ fiscal 
(7)1n cazul in care actul administrativ fiscal se comunica prin publicitate, acesta se considera 

comunicat in termen de 15 zile de la data afi§arii anunfului. '' 
"(1 )Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este comunicat 

contribuabiluluilplatitorului sau la o data ulterioara men/ionata in actul administrativ comunicat, 
potrivit legii. (2)Actul administrativ fiscal care nu a Jost comunicat potrivit art. 47 nu este opozabil 
contribuabilului/platitorului §i nu produce niciun efectjuridic." 

" .... Daca tn termen de 15 zile de la comunicarea somafiei nu se stinge debitu/, se continua 
masurile de executare silita. " 

"(1 Jin cazul in care creanfa fiscal a nu este st ins a in termen de 15 zile de la data incheierii 
procesului-verbal de sechestru, se procedeaza, fora efectuarea altei Jormalita/i, la va/orificarea 
bunurilor sechestrate, cu excepfia situa/iilor in care, potrivit legii, s-a dispus desfiinfarea sechestrului 
sau suspendarea executarii silite " 

"(l)Dreptul organului de executare silita de a cere executarea si/ita a crean/elor fiscale se 
prescrie in tennen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator ce/ui in care a luat na~tere acest 
drept. " 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate: Abaterea nu este cuantificabila 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate: intrucat somatia nu a fost comunicata potrivit prevederilor legale, aceasta nu este 
opozabila contribuabilului ~i nu produce nici un efect juridic ~i prin urmare nu se poate pretinde 
executarea obligatiei stabilite in sarcina contribuabilului prin somatie. 

e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficienfele; 
Pentru clarificarea imprejurarii in care s-a produs abaterea s-au solicitat relatii de la Bogdan 

Marius-~ef Serviciu Impozite ~i taxe persoane juridice (anexa 1 ). 
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in raspunsul dat ( anexa 7) se precizeaza ca din considerente economice actele de executare silitli 
se comunica prin intermediul personalului din cadrul serviciului iar in cazul in care debitorul nu este 
glisit la sediu actele de executare se afi~eaza la domiciliu ~i pe pagina de internet tara a se prezenta 
dovezi privind publicarea pe pagina de internet. De asemenea precizeaza ca in situatia in care s-a 
lntocmit proces verbal de sechestru acesta a fost depus la O.C.P.I care a procedat la instituirea ipotecii 
tarn a avea obiectiuni la modalitatea de comunicarea a actelor administrative. 

Referitor la continuarea masurilor de executare silita prin vanzarea bunurilor ipotecate 
mentioneaza ca nici o persoana din cadrul serviciului nu are calitatea de executor fiscal de~i s-a tacut 
cunoscut conducerii institutiei acest aspect. 

Auditorii publici extemi precizeaza faptul ca dosarele in cauza au fost examinate ~i constatlirile 
au fost formulate pe baza documentelor existente in dosarele de executare 

t) masurile luate de dtre entitatea verificata in timpul auditului financiar; nu s-au 
intreprins. 

g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele rlmase In 
divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupl caz, motivapa auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitlitii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate §i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatlirilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fa~ de abaterile prezentate. 

h)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

ASConducere entita/ii va intreprinde masuri pentru respectarea prevederilor /ega/e privind 
comunicarea soma/iei, pentru evaluarea # valori.ficarea bunurilor pentru care s-a aplicat sechestru. 

4.6.Nu s-au inregistrat ~i incasat in termenul legal veniturile cuvenite bugetului local 
constand in diferenfa din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizatiilor de construire in 
suma de 75.706 lei, la care se adaugl majorari de intarziere in suml de 6.814 lei; 

a) descrierea abaterii de la legalitate ~i regularitate; 
Yn vederea verificarii modului de stabilire, lnregistrare ~i incasare a veniturilor cuvenite bugetului 

local reprezentand taxa pentru eliberarea autorizatiilor de construire -diferente rezultate in urma 
regularizarilor, s-a solicitat Serviciului urbanism ~i amenajarea teritoriului situatia privind autorizafiile 
de construire a caror valabilitate a expirat la data de 31.12.2016. Pe baza rationamentului profesional 
au fost selectate 55 autorizatii de construire solicitandu-se serviciului de specialitate informatii ~i 
documente privind efectuarea receptiilor, regulariz.area taxei in functie de valorile lucrarilor de 
construcpe declarate de contribuabili, mcasarea diferentelor de taxa datoratli. 

Din verificarea documentelor puse la dispozitia echipei de audit, a rezultat ca serviciul de 
specialitate din cadrul UA TM Dej, nu a urmarit incasarea diferentelor din regularizarea taxei de 
autorizare tn termenele ~i tn cuantumurile legale, raportat la valoarea lucrarilor de constructie 
declarate de contribuabil. 

Cu Procesul verbal de receptie la terminarea lucrlirilor nr. 1 din 18.11.2016 ( anexa 4 7) s-a stabilit 
valoarea reala a lucrarilor executate in baza Autorizatiei de construire nr. 83 din 03.06.2015 
(anexa 48), tn suma de 8.570.640,21 lei. Prin Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in 
baza autorizatiei de construire nr. 23539 din 10.11.2016 (anexa 49) s-a stabilit diferenta taxei de 
autorizare de achitat In suma de 75. 706,40 lei, nemcasatli pana la data auditului. 

in timpul auditului, cu OP nr. 1 din 18.07.2017 (anexa 50) s-a mcasat suma de 82.520,40 lei, 
reprezentand 75.706,40 lei diferenta taxei de autorizare ~i 6.814 lei majorari de intarziere (anexa 50). 

Cauza deficientei este reprezentata de neluarea tuturor masurilor de catre compartimentul de 
specialitate al primariei, in vederea urmaririi incasarii diferentelor reprezentand regularizare taxa 
autorizare de construire, 1n termenele legale. 

b) actele normative incalcate; 
• Legea 227/2015 Codul fiscal actualizat, art.474 alin (7): 
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art. 474 alin (7) ,,Pentru taxele prevazute la a/in. (5) §i (6) stabilite pe baza valorii autorizate a 
lucrarilor de construc/ie se aplica urmatoarele regu/i: 

c) fn termen de 15 zile de la data fina/izarii lucrarilor de construc/ie, dar nu mai ttirziu de 15 
zile de la data la care expira autorizafia respectiva, persoana care a ob/inut autoriza/ia trebuie sa 
depuna o declara/ie privind valoarea lucrarilor de construc/ie la compartimentul de specialitate al 
autoritafii administra/iei pub/ice locale; 

d) pdna in cea de-a 15-a zi, inc/usiv, de la data la care se depune situa/ia finala privind 
valoarea lucrari/or de construe/ii, compartimentul de specialitate al autoritafii administra/iei pub/ice 
locale are obligafia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de construcfie; 

e) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al 
autoritafii administrafiei pub/ice locale a comunicat valoarea stabi/ita pentru taxa, trebuie p!atita 
orice diferen/a de taxa datorata de catre persoana care a primit autorizafia sau orice diferen/a de taxii 
care trebuie rambursata de autoritatea administrafiei pub/ice locale. " 

• Hotl rare or. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii or. 227/2015 privind Codul fiscal, pct. 54: 

pct. 54 ,,Structurile de specialitate cu atribufii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului 
§i autorizarii executarii lucrarilor de construcfii din aparatul de specialitate al autoritafilor 
administra/iei publice locale, denumite in continuare structuri de specialitate, fntocmesc procesele
verbale prevazute la art. 461 a/in. (3) din Codul fiscal, care servesc la inregistrarea in eviden/ele 
jiscale, in registrele agricole sau in orice alte eviden/e cadastrale dupa caz, precum $i la determinarea 
impozitului pe cladiri. " 

c) valoarea estimativl a erorii/abaterii constatate; 
Valoarea operatiunilor care constituie abateri de la legalitate este de 75. 706,40 lei reprezentand 

diferente de taxa din regularizarea autorizatiilor de construire nestabilite ~i neincasate, la care se 
adauga majorari de intarziere de 6.814 lei (anexa 50). 

d) consecintele economico-financiare ale erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate; 
Consecinta abaterii, este diminuarea veniturilor bugetului local, In suma totala de 82.520,40 lei, 

reprezentand diferente de taxa din regularizarea autorizatiilor de construire neincasata in termen, de 
75.706,40 lei ~i majorari de intarziere aferente de 6.814 lei. 

e) persoanele cu atributii in domeniul in care s-au constatat deficientele; 
Pentru clarificarea situatiei a fost solicitata, cu adresa inregistrata sub nr. 15922/21.07.2017 

(anexa 1) la unitatea controlata, nota de relatii persoanelor cu atributii 1n domeniu. 
In raspunsul dat la nota de relafii, Gavrea Gabriela - ~ef Serviciul Urbanism ~i Amenajarea 

Teritoriului (anexa 11), care coordoneaza activitatea serviciului de urbanism ~i amenajarea teritoriului, 
mentioneaza: "Plata sumei era in sarcina investitorului dupa semnarea declara/iei privind valoarea 
reala a lucrarilor executate. Investitorul dintr-o eroare a omis plata sumei, acest lucru constatdndu-se 
in timpul controlului. Suma stabilita ca regularizare taxa a Jost incasata, la aceasta aplicdndu-se 
majorari de intdrziere fncasate prin OP 1118.07.2017." 

D-na Gavrea recunoa~te abaterea constatata ~i remedierea ei in timpul auditului. 
t) masurile luate de entitatea verificata in timpul auditului; 
1n timpul misiunii de audit, a fost incasata diferenta din regularizarea taxei pentru eliberarea 

autorizatiilor de construire in suma totala de 75.706,40 lei, la care se adauga majorari de intarziere de 
6.814 lei, conform OP nr. 1 din 18.07.2017 operatiune inregistrata In contabilitate cu nota contabila nr. 
1/18.07.2017(anexa 50). 

g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fatl de problemele ramase in 
divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

h) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a 
fi luate in vederea inlaturlrii erorii/abaterii constatate; 

~ Conducerea UATM De} va dispune masuri pentru inventarierea §i verificarea tuturor 
autorizafiilor de construire in vederea identificarii celor a caror termen de valabilitate a expirat §i 
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pentru care nus-au indeplinit formalita/ile le gale. 
4.7.Nerealizarea la bugetul local a unor venituri din aplicarea prescriptiei extinctive, in 

suml de 306.537 lei, reprezentand garantii de participare la licitatii, pentru care s-a prescris 
dreptul creditorilor la recuperare; 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Conform situatiilor financiare ~i balantei de verificare lntocmite la data de 31.12.2016, contul 

552 Disponibil pentru sume de mandat prezinta unsold de 340.337,34 lei ( anexa 51 ). 
Urmare analizei componentei soldului 552 Disponibil pentru sume de mandat, s-a constatat 

faptul ca acesta conpne obligatii fata de teqi, sub forma garantiilor de participare la licitatii, constituite 
lncepand cu anul 2006, a caror restituire nu a fost solicitata de catre creditorii In cauza. 

Potrivit prevederilor legate in vigoare, creditorii aveau posibilitatea recuperarii acestor sume in 
termenul legal de prescriptie, respectiv 3 ani. Daca dreptul material la actiune, nu a fost exercitat m 
termenul stabilit de lege, atunci acesta se stinge prin prescriptie. 

Astfel, din analiza ~ i clarificarea sumelor mentinute nejustificat In soldul 552 Disponibil pentru 
sume de mandat, rezulti\ ca pentru suma de 331.537,54 lei, reprezentand garantii de participare la 
licitatii, este depi\~it termenul legal de prescriptie de 3 ani, ~i a~a cum prevede legislatia in vigoare, 
acestea reprezinta venituri din aplicarea prescriptiei extinctive, care se cuvin bugetului local. 

Trebuie mentiont faptul ca urmare solicitarii agentilor economici a fost restituita In anul 2017 
suma de 25.000 lei ( anexa 51) ramanand ca prescrise sume de 306.537,51 lei. 

Cauza care a determinat savar~irea abaterii prezentate se datoreaza insuficientei cunoa~teri a 
prevederilor legale, precum ~i funcponarii defectuoase a sistemului de control intern. 

b)actul normativ incllcat; 
• Legea 273/2006 privind finantele publice locale actualizatl art. 5 alin 1 ~i 2 
-art.5. Veniturile ~i cheltuielile bugetelor locale 
Alin (1) Veniturile bugetare locale se constituie din: 
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri ~i cote 

defalcate din irnpozitul pe venit; 
(2) Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazeazi\ pe constatarea, evaluarea ~i 

inventarierea materiei impozabile ~i a bazei de impozitare In funcpe de care se calculeaza impozitele ~i 
taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate ~i a veniturilor obtinute din acestea, precum ~i pe alte 
elemente specifice, In scopul evaluarii corecte a veniturilor. 

• Legea contabilitatii or. 8211992, cu modificl rile ~i completlrile ulterioare, art. 2 (1): 
art. 2 (1): ,, Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoa~terea, 

gestiunea $i controlul active/or, datorii/or $i capitalurilor proprii, precum $i a rezultatelor ob/inute din 
activitatea persoanelor prevazute la art. I. Jn acest scop, contabilitatea trebuie sa asigure 
inregistrarea cronologica $i sistematica, prelucrarea, publicarea $i pastrarea informa/iilor cu privire 
la pozi/ia financiara, performan/a financiara $i a/te informa/ii referitoare la activitatea desfo$urata, 
atat pentru cerin/ele inteme ale acestora, cat $i in relapile cu investitorii prezen/i $i poten/iali, 
creditorii financiari $i comercia/i, c/ien/ii, institu/ii/e pub/ice $i al/i utilizatori. ". 

• Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, art. 2.500 alin.(1,2) ~i art. 2.517; 
art. 2.500 ,,Obiectul prescriptiei extinctive: 

(I) Dreptul material la ac/iune, denumit in continuare drept la ac/iune, se stinge prin prescriptie, 
daca nu afost exercitat in termenul stabilit de /ege. 

(2) Jn sensul prezentului titlu, prin drept la ac/iune se intelege dreptul de a constrange o persoanii, cu 
ajutorul fortei pub/ice, sa execute o anumitli prestQ/ie, sa respecte o anumita situa/ie juridica sau sa suporte 
orice alta sancfiune civila, dupa caz ". 

art. 2.517 ,, Termenul prescrip/iei este de 3 ani, daca legea nu prevede un alt termen ". 
• Legea nr. 339 /2015 (*actualizata*) bugetului de stat pe anul 2016, Anexa 8 care prevede ca 

surs! de venit a bugetului de local ,, Venituri din aplicarea prescrip/iei extinctive"; 
• Ordin or. 191 din 30 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

intocmirea ~i depunerea situatiilor financiare ale institutiilor pub lice la 31 decembrie 2016, precum $i 
pentru modificarea ~i completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind lntocmirea ~i 

depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum $i a unor raportari 
financiare lunare in anul 2009, aprobate prip Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 



-

Cap. II Inventarierea, evaluarea, tnregistrarea ~i prezentarea elementelor patrimoniale m bilant", pct 2.4 lite 
~id. 

2.4. La intocmirea bilanfului contabil se au in vedere urmatoarele: 
c) ana/iza soldurilor conturilor contabile, astfel incdt acestea sa reflecte opera/iunile 

patrimoniale ale institu/iei pub/ice §i sa corespunda func/iunii stabilite in p lanul de conturi. 
d) clarificarea sumelor ce se men/in nejustificat in conturile: 232 ''Avansuri acordate pentru 

active fixe corporate", 234 ''Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 11
, 401 "Fumizori", 404 

"Fumizori de active fixe", 409 "Furnizori-debitori", 411 "Clien/i", 428 "Alte datorii # crean/e in 
legatura cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontari din opera/ii in curs de 
clarificare" etc., urmarindu-se achitarea obliga/iilor §i incasarea crean/elor in lei §i in valuta, dupa 
caz. 

• Ordin MFP nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificafiei indicatorilor 
privind finantele publice, anexa nr. l , Total venituri, cap.36, Diverse venituri, subcapitolul 36.00.01 
Venituri din ap/icarea prescrip/iei extinctive. 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate; 
Valoarea abaterii este de 306.537,51 lei. 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Situatiile financiare, intocmite la data de 31.12.2016, nu reflectli situatia realli a datoriilor 

entitlifii fatli de terti. 
e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-a u constatat deficientele; 
Avand in vedere cele prezentate 'in temeiul art.5 din Legea 94/1992 cu adresa 15922/21.07.2017 

(anexa 1) a fost solicitatli notli de relatii persoanei cu atributii tn domeniul financiar contabil 
Cuzdriorean Gabriela care rlispunde de conducerea contabilitlipi conform prevederilor legale, m 
vederea clarificlirii tmprejurarilor ~i cauzelor care au condus la abaterea prezentatA. 

in nota de relatii ( anexa 3) mentioneazA:,, Urmare faptului ca nu am primit solicitari din partea 
beneficiarilor, nu am restituit garan/iile de participare la licita/ii. Men/ionam ca in timpul actului de 
control am viral aceste in conturi de venituri la bugetul local. " 

Explicatiile date nu inlaturA abaterea consemnatli, prezintli circumstantele tn care aceasta s-a 
produs precum ~ i mlisurile 'intreprinse de entitate pentru intrarea in legalitate. 

g) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
In timpul misiunii de audit unitatea a virat cu Ordinul de platli nr. 1416/14.07.2017 la bugetul de 

local sume prescrise reprezentand garantii de participare la licitatie 'in valoare de 306.537 ,51 lei 
operatiuni evidenpate in contabilitate cu nota de contabilitate 472129.07.201 7 ( anexa 52). 

h) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 
divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitlitii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate §i nu au prezentat noi probe, care sA conducli la anularea constatlirilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fatA de abaterile prezentate. 

i) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

AS Avand in vedere ca in timpul misiunii de audit abaterea a Jost remediata, nu se impun masuri 
sup/imentare. 

4.8.Neurmarirea, neincasarea ~i neevidenperea veniturilor cuvenite bugetului local in 
suma estimata de 286.711 lei, reprezentand 50% din valoarea chiriei incasate de ordonatorii de 
credite din subordine; 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Din verificarea modului de realizare a veniturilor din 'inchirieri concesiuni s-a constatat faptul ca 

UA TM Dej nu a organizat ~i urmfilit realizarea veniturilor cuvenite bugetului local din cota cuvenitli 
acestuia conform reglementlirilor legale, respectiv din veniturile din inchirieri realizate de unitlitile 
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din subordine care administreaza patrimoniul public al UA TM. Veniturile realiz.ate din inchirieri 
confonn situatiilor financiare depuse de unitaple din subordine in perioada 2014-iunie 2017 se 
situeaza la suma de 573.422,91 lei. 

Tot In acest context trebuie mentionat faptul c! UA TM nu a predat in administrare patrimoniul 
public pe care unitatile ~colare 11 folosesc. 

Abaterea s-a produs In conditiile In care UATM nu a solicitat ~i In consecinta Consiliul Local nu 
a aprobat cota de venit cuvenita bugetului local care se situeaza conform prevederilor legale intre 
50-80%. 

b)actul normativ incAlcat; 
• Legea 273/2006 privind finanfele publice locale actualizatl art. 5 alin 1 ~i 2; art. 20 alin. 

(1) litera b; art. 23 alin. (2) lit. b). 
-art.5.alin 1~i2 citat prezentat la pct. 4.7 din prezentul proces verbal de constatatre; 
- art. 20 alin. (1) litera b: ,, Ro/u/, competentele §i responsabilitafile autoritafilor administrafiei 

pub/ice locale (1) Autoritafi/e administra/iei pub/ice locale au urmatoarele competente # 
responsabilita/i in ceea ce prive§te finanfele pub/ice locale: ... b) stabilirea, constatarea, controlul, 
urmarirea # fncasarea impozitelor §i taxelor locale, precum $i a oricliror alte venituri ale unitii/ilor 
administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, in condi/iile legii;". 

- art. 23 alin. (2) lit. b) Responsabilita/ile ordonatorilor de credite: ,, ... (2) Ordonatorii de 
credite riispund de: ... b) urmarirea modului de realizare a veniturilor. ... e) organizarea §i tinerea la 
zi a contabilitafii §i prezentarea la termen a situafiilor financiare asupra situa/iei patrimoniului ajlat 
fn administrare §i a execu/iei bugetare; ". 

• Legea 213/1998 actualizatl privind proprietatea publicl - art.16(1);(2) 
- Art.16(1),, Sumele fncasate din fnchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate 

publica se Jae, dupa caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. 
(2) In cazul in care contractul de inchiriere se incheie de catre titularul dreptului de 

administrare, acesta are dreptul sa incaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabillta, dupa caz, 
prin hotarare a Guvernului, a consiliului judefean, a Consiliului General al Municipiului Bucure§ti 
sau a consiliului local prin care s-a aprobat inchirierea. 

c) valoarea estimativA a erorii/abaterii constatate; 
Valoarea estimata a veniturilor din lnchirieri cuvenita bugetului local la nivelul minim stabilit de 

Legea 213/1998 actualizata privind proprietatea publica se situeaz! la suma de 286.711,46 lei ( 
573.422,91 lei x50%= 286.711,46 lei)( anexa 53). 

d) consecinfele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate; 

Consecinta celor prezentate este nerealizarea veniturilor cuvenite bugetului local In cuantum §i la 
termenele legale. 

e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Avand 1n vedere cele prezentate in temeiul art.5 din Legea 94/1992 cu adresa 15922/21.07.2017 

(anexa 1) a fost solicitata nota de relatii persoanelor cu atributii in domeniu respectiv: 
-ordonatorul de credite Morar Costan care raspunde de realizarea veniturilor cuvenite bugetului 

local ~i care nu a supus spre aprobare Consiliului Local cota cuvenita acestuia conform prevederilor 
legale care se poate situa intre 50-80% din acestea; 

- ~ef serviciu buget contabilitate financiar-gestiuni Cuzdriorean Gabriela care a centralizat 
situatiile financiare ale ordonatorilor de credite In care erau consemnate veniturile In cal!U §i care nu a 
sesizat ~ i adus la cuno~tinta factorilor de decizie deficienta prezentata in vederea remedierii acesteia; 

in nota de relatii ( anexa 2) Morar Costan §i in nota de relatii ( anexa 3 ) Cuzdriorean Gabriela 
mentioneaza: ,, Vom solicita unita/ilor de invafamant contractele de inchiriere §i vom lua miisurile 
necesare pentru reglementarea situafiei." 

Explicatiile date nu 1nlatura abaterea consemnata, mentionandu-se masurile ce vor fi intreprinse. 
f) faptele care constituie contravenfie, a clror constatare intrl in competenta Curfii de 

Conturi; 
Nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile §i completarile ulterioare, constituie contravenpe, conform prevederilor art. 78, 
alin. (1) lit. c) din acela~i act normativ ~i se sanctioneaza potrivit art. 78 alin.(2) cu amenda de la 3.000 
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la 5.000 lei. 
Contraventiilor preva.zute la art. 78 Ii se aplica prevederile O.G nr. 2/2001 privind regimuljuridic 

al contraventiilor, cu modificarile si completa.rile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29 (art. 79 din Legea 
nr. 273/2006). 

Potrivit dispozitiilor art. 5(2) lit. a din O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenfiilor 
,,avertismentul" reprezinta. o sancpune contraventionala principala. 

Aplicand prevederilor art. 79 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile §i completa.rile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 5, art. 7, alin. (1 ), art. 21, alin. (3) ~i 
art. 38, alin. (1) din OG nr. 2 /2001 privind regimuljuridic al contraventiilor, aprobata cu modificari ~i 
completari prin Legea nr. 180/2002, Auditorii publici externi au adus la cuno§tinta prevederile legale 
incalcate reprezentantilor entita.tii ~i avand In vedere rationamentul profesional au sanctionat verbal cu 
"Avertismenf' ordonatorul principal de credite Morar Costan. 

g) masurile luate de dtre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
In timpul auditului s-a stabilit valoarea veniturilor incasate de uni!Atile din subordine de 

573.422,91 lei din care suma minima cuvenita. bugetului local conform prevederilor legate este de 
286.711,46 lei operatiune evidenpata In contabilitate cu nota contabila 461.65/24.07.2017( anexa 54 ). 

h) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele dmase in 
divergent! in urma procesului de conciliere ~i, dupl caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea enti!Atii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate §i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constata.rilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

i)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inllturarii erorii/abaterii constatate; 

~Ordonatorul de credite va supune spre aprobare Consiliului Local stabilirea cotei cuvenite 
bugetului local din veniturile din inchirieri realizate de unitafile din subordine §i dispunerea masurilor 
necesare in vederea incasarii acestora cu dobiinzile §i penalita/ile aferente precum §i evidenfierea 
corespunzatoare in contabilitate. 

4.9.Nestabilirea in cuantumul corect, neevidentierea ~i neincasarea veniturilor din 
delegarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Dej 
in suma de 11.551 lei ( 6.135,10 le debit ~i 5.415,89 lei majorari) 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
D~i prin contractele nr. 2209/02.02.20 I 0 tncheiat pentru perioada 02.02.20I0-02.02.2016 ~i 

2506/02.02.2016 incheiat pentru perioada 02.02.2016-02.02.2020, ( anexa 56) de delegare a serviciilor publice 
de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Dej, s-a mentionat faptul ca 
concesionarul SC Transurb SA Dej este obligat la plata unei redevente anuale de 1200 lei indexatA anual cu rata 
inflatiei, respectiv de 1500 lei incepand cu 02.02.2016, indexatA anual cu rata inflapei, in fapt nu s-a unnarit 
calcularea, inregistrarea in evidenta contabilli ~i implicit incasarea acesteia In cuantumul stabilit prin contractele 
tncheiate, respectiv la termenele stabilite. 

Astfel redeventa stabilitA prin contractul 2209/02.02.2010 nu a fost corect actualizata cu rata inflatiei iar 
incepand cu intrarea intrarea in vigoare a noului contract de delegare cu 02.02.2016 redeventa a fost mentinuta 
la nivelul de 1.200 lei anual indexat cu rata inflatiei fatA de un nivel 1.500 lei cat a fost stabilit prin contractul 
de delegare a gestiunii 2506/0.02.2016. 

Totodatli pentru neplata la tennen nu au fost calculate penalitati in valoare de 0,1 % din suma datorata 
pentru fiecare zi de intarziere. 

Abaterea s-a produs pe fondul funcfionarii necorespuru:Atoare a sistemului de control intern respectiv a 
lipsei unui circuit al documentelor particularizat aferent operatiunii de delegare a serviciului public. 

b )actul normativ incalcat; 
• Legea 273/2006 privind finantele publice locale actualizatl art. 5 alin 1 ~i 2; citat prezentat 

la pct. 4. 7 din prezentul proces verbal de constatare 
• Contractul nr. 2506/02.02.2016 de delegare a gestiunii serviciului public local de persoane 

prin curse regulate in municipiul Dej pc1,. 4.1; 4.2; 4.3 ~i 4.4. 
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Pct. 4.1 Redeven/a datorata de transportator concedentului este de 1.500 lei. 
Pct. 4.2. Plata redeven/ei se face trimestrial, in patru rate pana la finele lunii urmiitoare 

incheierii trimestrului, pentru trimestru anterior. 
Pct. 4.3 Dupa un an de la data semnarii prezentului contract , redeven/a vafi indexata anual ,cu 

un procent egal cu rata infla/iei inregistrata fn anul precedent. 
Pct. 4.4 Neplata sumelor datorate fn condi/iile prevazute de art.4.2 atrage calculul de penalitii/i 

f n valoare de 0, 1 % din suma datorata pentru fie care zi de fntarziere. " 
• Contractul or. 2209/02.02.2010 de delegare a gestiunil serviciului public local de persoane 

prin curse regulate in municipiul Dej pct. 4.1; 4.2; 4.3 ~i 4.4. 
Pct. 4.1 Redeven/a datorata de transportator concedentului este de 1.200 lei. 
Pct. 4.2. Plata redeven/ei se face trimestrial, in patru rate pana la finele lunii urmatoare 

incheierii trimestrului, pentru trimestru anterior. 
Pct. 4.3 Dupa un an de la data semnarii prezentului contract, redeven/a vafi indexatii anual ,cu 

un procent egal cu rata infla/iei fnregistrata fn anul precedent. 
Pct. 4.4 Neplata sumelor datorate in condi/iile prevazute de art.4.2 atrage calculul de penalita/i 

in valoare de 0, 1 % din suma datoratii pentru fie care zi de intarziere. " 
c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate; 
Valoarea redeventei necalculate corect ~i neincasate este de 6135,10 lei pentru cares-au calculat 

penaliffiti conform contractului de 5.415,89 lei ( anexa 57) 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Nerealizarea veniturilor cuvenite bugetului local conform prevederilor contractuale. 
e)persoanele cu atributii in domeniul in care s-au constatat deficientele; 

Avand in vedere cele prezentate in temeiul art.5 din Legea 94/ 1992 cu adresa 15.922/21.07.2017 
(anexa 1) a fost solicitaffi nota de relatii persoanelor cu atributii in domeniu respectiv: 

- Revnic Alexandru inspector la serviciul impozite §i taxe persoane j uridice care nu a urmarit 
modul de indeplinire a obligatiilor de catre concesionarul SC Transurb SA Dej 

-Bogdan Marius - $ef Serviciul lmpozite ~i Taxe persoane juridice, care nu a urmarit ~i verificat 
activitatea angajatilor din subordine referitor la modul de unnarire a indeplinirii atributiilor ce le 
revin pentru urrnarirea indeplinirii clauzelor din contractele de concesiune; 

In nota de relatii ( anexa 9)Revnic Alexandru mentioneaza:,, Aplicarea indicilor privind rata 
injla/iei la redeven{a contractelor de concesiune a Jost facuta la inceputul fiecarui an calendaristic de 
catre informaticienii de la Sibiu, cei care actualizeazii $i raspund de .func/ionarea programului 
informatic conform legilor in vigoare. " 

In nota de relatii ( anexa 7) Bogdan Marius mentioneaza:,, De introducerea corecta a sumelor 
reprezentand redeventa, in programul de taxe ~i impozite SIMT AX se ocupa ~i raspunde dl. Alexandru 
Revnic; 

,,La debitarea ini/iala a contractului in anul 2010 in programul de taxe # impozite SIMIAX, 
redevenfa a Jost introdusa corect in program conform contractului; 

Urmare introducerii redeven/ei programul a generat un proces verbal de debitare pe care 1-am 
verificat ~i corespundea cu cele prevazute in contract; 

in anul 2012 apare o eroare $i suma datorata pentru un trimestru este considerata redevenfa 
pentru tot anu/ programul impar/ind aceasta sumii din nou la patru trimestre; 

Ulterior s-a revenit la calculul corect $i s-a emis o nouii decizie de impunere la valoarea din 
contract care a Jost comunicata catre SC TRANSURB SA urmdnd a se incasa diferen/ele de debit $i 
majorari calculate;" 

Prin nota de relatii nu se aduc argumente care sa inlature abaterea consemnata, prezentandu-se 
circumstantele in care aceasta s-a produs, precum ~ i masurile intreprinse pentru intrarea in legalitate. 

g) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
In timpul auditului unitatea a procedat la calcularea, evidentierea In contabilitate cu nota de 

contabilitate nr. 700/25.07.2017 a obligatiilor din contractul de delegare a gestiunii, emitfuld in acest 
sens decizia de impunere 338/ 10.07.2017 care a fost preluata de concesionar sub semnatura de primire 
( anexa 58). 
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h) punctul de vedere al conducerii entitafii verificate fata de problemele riimase in 
divergenfa in urma procesului de conciliere ~i, dopa caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

In cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiecpuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa condudi la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

i)recomandArile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inHUurarii erorii/abaterii constatate; 

.HS Ordonatorul de credite va dispune masuri pentru incasarea diferen/elor reprezentdnd 
redeven/a §i penalita/i datorate de SC Transurb SA Dej in baza contractelor de delegare a serviciului 
de transport public local de persoane pr in curse regulate f n municipiul Dej 

4.10.Nerealizarea veniturilor din concesiuni in cuantumul ~i la termenele legale precum ~i 
neurmarirea indeplinirii de catre concesionar a obligatiilor asumate prin contract ~i neaplicarea 
mb urilor prevazute pentru reziliere in cazul neindeplinirii obligatfilor contractuale; Valoarea 
diferentei veniturilor din concesiuni este de 17.379 lei pentru care s-au calculat majorari de 
intirziere in soma de 12.926 lei 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Din verificarea efectuata asupra modului de respectare de catre concesionari a obligatiilor 

asumate prin contract s-a constatat faptul ca nu in toate situatiile ace~tia le-au indeplinit, iar 
concedentul nu a procedat la aplicarea masurilor prevazute in contract pentru reziliere ~ i nu a dispus 
masuri pentru recuperarea sumelor restante in cazul nerespectarii clauzelor contractuale. 

In acest sens exemplificam: 
• Contractul de concesiune nr.17/29572/07.12.2007 (anexa 59)incheiat intre Consiliul local cu 

sediul in Dej ~i SC Agro 33SRL Dej prin care s-a convenit concesionarea unui teren situat in 
municipiul Dej Cart. Dealul Florilor, ~coala Gen. Nr. 5, in suprafata de 1097 mp pe o durata de 25 ani 
incepand cu data de 01.12.2007. Redeventa pentru terenul in suprafata de 1097 mp este stabilita la 
18.500 lei/an, care se va modifica anual in conformitate cu rata inflatiei, plata se va efectua trimestrial, 
data limita la care se pot efectua platile fiind 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie ~i 15 noiembrie. 
Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la penalizari In conformitate 
cu prevederile legale sau dupa caz la retragerea concesiunii in termen de 90 de zile de la expirarea 
perioadei de plata. 

Prin contract concesionarul este obligat sa realizeze modernizarea terenului de sport care in 
timpul procesului de invatamant ( orele 8-14) va fl utilizat de catre ~coala Gen. Nr.5 ~i amenajare Joe 
de joaca pentru copii care va avea caracter public. Se precizeaza faptul ca realizarea lucrarilor se va 
face in termen de 6 luni de la data obtinerii autorizatiei de construire, iar termenul de obtffiere a 
autorizatiei de construire este de maxim 3 !uni de la incheierea ~i semnarea contractului de 
concesionare. Totodata prin contract se specifica faptul ca in termen de 90 zile de la data 1ncheierii 
contractului de concesiune concesionarul este obligat sa depuna cu titlu de garantie o suma de 1850 lei 
reprezentand o cota de 10% din suma datorata concedentului cu titlu de redevenfll pentru primul an de 
activitate. 

Din verificarea efectuata asupra modului de urmarire de catre concedent a realizarii obligatiilor 
asumate prin contract de concesionar s-a constatat faptul ca SC Agro 33 SRL nu ~i-a indeplinit 
obligatiile stabilite prin contract respectiv acelea de a plati redeventa datorata la termenele stabilite ~i 
nici nu a respectat termenele de obtinere a autorizatiei de construire (autorizatia de construire nr. 
173/27.08.2010) in term en de 3 luni de la data incheieri i contractului ~i realizarea investitiei in term en 
de 6 Juni. 

De~i prin contract se prevede incetarea acestuia in conditiile in care nu sunt executate obligatiile 
prevazute prin contract ~i desfiintarea acestuia de plin drept, tara somatie sau punere In lntarziere ~i 
tara interventia instantei in termen de 60 zile, acest lucru nu s-a realizat. Incetarea contractului este 
mentionata ~i in situatia nerespectarii termenelor de obtinere a autorizatiei de construire ~i executie a 
obiectivului investitiei. 
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Cu toate acestea prin hotararea Consiliului Local nr. 145/26.11.2009 ( anexa60) se aproba 
intocmirea Actului aditional nr. 1 la contractul de concesiune prin care se acorda o perioada de gratie 
privind plata redeventei incepand cu I decembrie 2009 pana la 31 decembrie 2011, urmand ca 
redeventa aferenta perioadei de gratie sa fie ree~alonata incepand cu 01.01.2015. Totodata se modifica 
termenele de obpnere a autorizatiei de construire la 3 luni de la data incheierii actului aditional la 
contract, iar eel al realizarii investitiei in termen de 6 luni de la data obtinerii autorizatiei de construire. 

Totodata intocmirea actului adiponal la contract este conditionat de achitarea la zi a tuturor 
debitelor restante ~i a majorarilor aferente. 

1n consecinta se 1ncheie actul aditional nr. I la contractul de concesiune ( anexa 61)care preia 
cele aprobate prin HCL 145/26.1 1.2009. 

Trebuie mentionat faptul ca la data prezentului control entitatea auditata nu prezinta documente 
care sajustifice debitele inregistrate ~i achitate in perioada 2007 -2009. 

Din documentele puse la dispozitia auditorului public extern se constata faptul ca: 
- A fost eliberata autorizatia de construire nr. 173/27.08.2010 (anexa 62) pentru executarea 

lucrarilor, dar al carei termen de executie nu respecta clauzele contractului de concesiune respectiv 
acela de realizare a lucrarilor in termen de 6 luni de la eliberarea autorizatiei de construire. Durata de 
executie stabilita eronat in autorizatia de construire este de 12 luni. 

Chiar ~i ~a entitatea emitenta a autorizatiei de construire nu a urmarit executarea Jucrarilor la 
termenul stabilit in autorizatie, receptia lucrarilor fiind efectuata dupa 7 ani prin procesul verbal de 
receptie a lucrarii 1nregistrat sub nr.14 din 01.03.2017 data la care este regularizata ~i taxa pentru 
autorizatia de construfre ( anexa 63). 

De~i prin contract au fost stabilite termene clare pentru obtinerea ~i finalizarea lucrarilor acest 
lucru nu a fost urmarit ~i constatat de catre persoanele cu atributii in domeniu ~i nici nu au fost aplicate 
clauzele contractuale in ceea ce prive~te rezilierea contractului. 

-Cu toate ca concesionarul nu a respectat termenele de realizarea a obiectivului de investitii ~i 
nici nu a achitat cuantumul redeventei stabilite inregistrand restante mai mari de 90 zile la plata 
acesteia, UATM Dej nu a procedat la rezilierea contractului ~ i solicitarea daunelor interese conform 
contractului in cuantum de 40% din contravaloarea redeventei. 

-Tot in acest context trebuie sa mentionam faptul ca nici pentru redeventa aferenta perioadei de 
gratie e~alonata pe o perioada de 3 ani incepand cu 01 ianuarie 2015 concesionarul nu ~i-a indeplinit 
obligatiile contractuale ~i anume acelea de a platii la scadentele stabilite ratele aferente, ~i nici nu a 
achitat cuantumul acesteia 

Astfel din redeventa aferenta perioadei de gratie in cuantumul stabilit de entitate ca datorat 
pentru anul 2015 de 14338 lei, pentru anul 2016 in suma de 14.204,96 ~i pentru anul 2017 in suma de 
14.128,24 lei SC Agro 33 SRL Dej a platit zero lei. Nici redeventa aferenta anului 2015, 2016 ~i 2017 
nu a fost achitata integral ~i la termenele contractuale ( anexa 64). De asemenea concesionarul nu a 
achitat redeventa din anul 2012. 

-Din verificarea efectuata asupra modului de actualizarea a redeventei anual cu rata inflatiei se 
constata erori in stabilirea cuantumului acesteia prin utilizarea altor indici de actualizare decat cei 
stabiliti de Institutul National de Statistica fiind stabilite diferente in suma de 17379 lei( anexa 65 ). 

-Nici in ceea ce prive~te constituirea garantiei, concesionarul nu ~i-a indeplinit obligatia 
contractuala iar concedentul nu a luat masuri pentru intrarea in legalitate. 

In ceea ce prive~te recuperarea creantei institutia auditata a transmis catre debitor somatii care 
cuprind debite la data de 12.07.2016 in suma de 253.616 lei din care taxa concesiune in suma totala 
de 74.704,72 lei ( anexa 66)in conditiile in care conform fi~ei analitice debitul restant calculat de 
entitate doar la 31.12.2015 era de 91.823,03 conform fi~ei analitice pe platitor. 

Abaterea s-a produs in conditiile In care persoanele cu atributii in unnarirea derullirii contractului 
de concesiune in ceea ce prive~te indeplinirea obligatiilor stabilite prin contract cat ~i in ceea ce 
prive~te plata redeventei ~i rezilierea contractului nu ~i-au indeplinit obligatiile de serviciu. 

Totodata abaterea s-a produs in lipsa unui regulament privind derularea concesiunilor ~i a 
modului defectuos in care conducerea entitatii a organizat ~i urmarit gestionarea patrimoniului. 

• Contractul de concesiune 35/18.07.2005 ( anexa 67) incheiat intre Consiliul local cu sediul in 
Dej ~ i SC Complet Servimpex SRL Dej prin care s-a convenit concesionarea unui teren situat in 
municipiul Dej str. N Titulescu nr. 16,( teren de tenis ~i teren de minifotbal) 'in suprafata de 2803 mp 
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pe o durata de 25 ani incepand cu data de 01.07.2005. Redeventa pentru terenul in suprafata de 2803 
mp este stabilita la 19.000 lei/an, acordandu-se o perioada de gratie de 2 ani, avand obligatia realizarii 
investitiilor incluse in caietul de sarcini in aceasta perioada. Redeventa se va modifica anual in 
conformitate cu rata inflatiei, plata se va efectua trimestrial, datele limita la care se pot efectua pH\ple 
fiind 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie ~i 15 noiembrie. Neplata redeventei sau executarea cu 
intarziere a acestei obligatii conduce la penalizari in conformitate cu prevederile legale sau dupa caz la 
retragerea concesiunii in termen de 90 de zile de la expirarea perioadei de plata. 

Totodata prin contract se specifica faptu l ca termenul de incepere a lucrarilor este de 12 !uni de 
la data incheierii contractului de concesionare, iar durata de executie nu trebuie sa depii~easca 24 luni 
de la data inceperii lucrarilor. 

Se mai precizeaza faptul ca in 90 zile de la data incheierii contractului de concesiune 
concesionarul este obligat sa depuna cu titlu de garantie o suma reprezentand o cota de 30% din suma 
datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de concesiune. 

Contractul prevede incetarea acestuia, tara somatie sau punere in intarziere in conditiile in care 
nu sunt executate obligatiile prevazute prin contract. incetarea contractului este mentionata ~i in 
situatia nerespectarii termenelor de incepere a lucrarilor respectiv finalizare a acestora precum si 
neplata redeventei in termen de 90 zile de la expirarea perioadei de plata. 

Prin HCL 117 /31.08.2005 ( anexa 68) este aprobata extinderea suprafetei de teren concesionate 
in baza contractului de concesiune 35/16514 din 18.07.2005 de la 2803 mp la 3183 mp cu destinatia 
teren tenis ~i teren de minifotbal, teren necesar in vederea realizarii obiectivului de investitii constand 
in construirea vestiarelor. Redeventa valorica pe anul 2005 pentru suprafata de 3183 mp este de 21.576 
lei /an urmand a se indexa cu rata inflatiei in fiecare an. in consecinta in data de 09.09.2005 se incheie 
~i inregistreaza sub nr. 17606 actul aditional al contractului de concesiune ( anexa 69) prin care sunt 
preluate conditiile precizate in HCL. 

in data de 03.09.2009 in temeiul HCL 99/27.08.2009 se incheie actul aditional nr. 2 la contractul 
de concesiune nr. 35/16514 ( anexa70)prin care plirtile sunt de acord cu modificarea beneficiarului 
contractului cu mentiunea cl1 acesta este SC Agro 33 SRL, cu o valoare de 29428 lei /an (pt. an 2009) a 
redeventei conform HCL ~i cu plistrarea destinatiei din contractul initial. 

Din verificarea efectuata se constata faptul ca: 
- redeventa nu a fost calculata corect in sensul cl1 indicii de actualizare utilizati nu sunt cei 

corespunzatori ratei inflatiei; 
- concesionarul nu a respectat obligatiile asumate prin contract, respectiv acelea de a achita la 

termenele scadente prin contract redeventa stabilita de concedent; 
- nu a procedat la constituirea garantiei in cuantum de 30% din nivelul redeventei stabilite pentru 

primul an de concesiune; 
De~i concesionarul nu ~i-a achitat obligatiile asumate prin contract respectiv cele referitoare la 

plata redeventei anuale, inregistrand restante peste termenul de 90 zile de la expirarea perioadei de 
plata (debitele restante insumau la 31.12.2016 suma de 146.584,36 lei),conform evidentei analitice 
concedentul nu a solicitat 1ncetarea de drept a acestuia, tara somapi ~i tara punere in intarziere. 

in ceea ce prive~te autorizarea lucrlirilor de construire acestea au fost aprobate prin autorizatia de 
construire nr. 57/10258/26.04.2006( anexa 7 1) cu un termen de executie de 24 luni, procesul verbal de 
receptie la terminarea lucrl1rilor fiind in data de 14.03.2008 ( anexa 72). 

Abaterile consemnate s-au produs in conditiile in care nu au fost urmarite respectarea intocmai a 
prevederilor din contractele incheiate. Persoanele cu responsabilitati in cadrul biroului impunere 
urmlirire colectare venituri ~i serviciul urbanism ~i amenajarea teritoriului nu au verificat ~i urmarit 
modul de derulare a contractelor de concesiune in special respectarea clauzelor contractuale privind 
realitatea ~i legalitatea sumelor datorate, incasarea acestora in cuantumul ~i la termenele contractuale, 
precum ~i efectuarea demersurilor legate cl1tre persoanele autorizate pentru intrarea m legalitate. Altl1 
cauza o constituie lipsa unei proceduri operationale privind modul de respectare ~i urmarire a 
disciplinei contractuale, precum ~i lipsa unui circuit al documentelor particularizat operatiunilor in 
cauza. 

b)actul normativ incalcat; 
• Legea 273/2006 privind finantele publice locale actualizata art. 5 alin 1 ~i 2; art. 20 alin. 

(1) litera b; art. 23 alin. (2) lit. b ). 
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-art.5. alin l ~i 2 citat prezentat la pct.4.7 din prezentul proces verbal de constatare; 
- art. 20 alin. (1) litera b ~i art. 23 alin. (2) lit. b): citat prezentat la pct.4.8 din prezentul proces 

verbal de constatare; 
• Contractul de concesiune 17/29572/07.12.2007 cu actele aditionale incheiate pentru SC 

Agro 33 SRL-art. 3; art.7(5)b; 7(9);art.9(l)lit. g);h) i) art.13; 
Art.3 ,,redeven/a valorica se va modifica anual, fn conformitate cu rata inflafiei" 
Art. 7(5)b,, tennenele de realizare a investi/iilor-realizarea lucrarilor in termen de 6 /uni de la 

data obfinerii autorizafiei de construire, ar termenul de ob/inere a autoriza/iei de construire este de 
maxim 3 !uni de la incheierea §i semnarea contractului de concesionare. 

Art. 7(9) Jn termen de 90 zile de la data fncheierii contractului de concesiune concesionarul este 
obligat sa depuna cu titlu de garan/ie o suma de 1850 lei, reprezentand o cota de 10% din suma 
datoratii concedentului cu titlu de redeven/apentru primul an de activitate. 

Art. 9(1) Prezentul contract fnceteaza in urmatoarele situa/ii 
lit. g)la neplata redeven/ei in termen de 90 de zile de la expirarea perioadei de plata; 
lit.h) in cazul neexecutariiobliga/iilor prevazute in contract, contractul se desfiin/eaza de plin 

drept, fora soma/ie sau punere in intarziere §i forti interven/ia instan/ei de judecata in termen de 60 de 
zile. 

Lit i) in cazul in care nu respecta termenul de ob/inere a autoriza/iei de construire, respectiv 
maxim 3 !uni de la data incheierii >$i semnarii contractului de concesiune $i durata de execu/ie a 
obiectivului sii nu depaseasca 6 /uni de la data obJinerii autorizatiei de construire. 

Art. 13 Clauza penala consta in determinarea anticipata a fntinderii daunelor interese p/atite de 
catre debitor in cazul neexecutarii, executarii necorespunzatoare ori cu intarziere a pla/ii redeven/ei $i 
este de 40% din valoarea redeven/ei. 

• Contractul de concesiune 35/18.07.2005 cu actele aditionale incheiate pentru SC Agro 33 
SRL- art. 3; art.7 (l)lit b) art.7(9); art.9(1); art.13; 

Art.3 ,, . .ln cazul in care nu va exista HCL modificarea se va face in conformitate cu rata 
injla/ie i" 

Art. 7(1) lit.b) termenele de realizare a investi/iilor- inceperea lucrarilor in termen de 12 !uni de 
la data incheierii contractului de concesionare, durata de execu/ie a lucrarilor sa nu depaseasca 24 
Zuni de la data inceperii lucrarilor" 

Art. 7(9) Jn termen de 90 zile de la data incheierii contractului de concesiune concesionarul este 
obligat sa depuna cu titlu de garanfie o suma, reprezentand o cota de 30% din suma datorata 
concedentului cu titlu de redeven/apentru primul an de activitate. 

Art. 9(1) Prezentul contract fnceteaza in urmatoarele situa/ii 
lit. g)la neplata redevenfei in termen de 90 de zile de la expirarea perioadei de plata; 
lit.h) fn cazul neexecutariiobligafiilor prevazute in contract, contractul se desfiin/eaza de plin 

drept, fora soma/ie sau punere in fnta"rziere #fora intervenfia instanJei de judecata 
Lit i) in cazul in care nu respecta termenul de ob/inere a autoriza/iei de construire, respectiv 12 

Zuni de la data incheierii contractului de concesiune $i durata de execu/ie a lucrarilor sa nu 
depaseascii 24 !uni de la data inceperii lucrarilor. 

c) valoarea estimativa a eror ii/abater ii constatate; 
Valoarea veniturilor din concesiuni necalculate corect prin indexarea cu rata inflatiei sunt de 

17.244 lei la care se adaugl1 majorliri de 12926 lei care au fost mregistrate In contabilitate cu nota 
contabila 700/25.07.2017( anexa 65) 

d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

r egularitate; 
Nerealizarea veniturilor cuvenite bugetului local In cuantumul ~i la terrnenele legale. 
e)persoanele cu at ributii in domeniul in cares-au constatat deficienfele; 
Avand in vedere cele prezentate 1n temeiul art.5 din Legea 94/1992 cu adresa 15922/21.07.2017 

(anexa 1) a fost solicitata nota de relatii persoanelor cu atributii in domeniu respectiv: 
-ordonatorul de credite Morar Costan care raspunde de realizarea veniturilor cuvenite bugetului 

local ~i care odata cu luarea la cuno~tinf! a netndeplinirii obligatiilor contractuale de SC Agro 33 SRL 
nu a dispus luarea masurilor In consecinf!, care a semnat autorizapa de construire nr. 173/27.08.2010 
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pentru executarea lucrarilor, dar al carei termen de executie nu respecta clauzele contractului de 
concesiune. 

- Revnic Alexandro inspector la serviciul impozite ~i taxe persoane juridice care nu a urmarit 
modul de indeplinire a obligatiilor de catre concesionarul SC Agro 33 SRL din contractele de 
concesiune enuntate anterior; 

-Bogdan Marius - ~ef Serviciu lmpozite ~i Taxe persoane juridice, care nu a urmarit ~i verificat 
activitatea angajaplor din subordine referitor la modul 1n care angajatii din subordine ~i-au indeplinit 
atributiile ce le revin referitor la urmarirea tndeplinirii clauzelor din contractele de concesiune; 

-Gavrea Gabriela - ~ef serviciu urbanism ~i amenajarea teritoriului care a semnat autorizatia de 
construire In care termenele de obtinere respectiv realizarea a obiectivului stabilit nu sunt in 
concordanta cu cele din contractul de concesiune 17 /29572/07 .12.2007. 

in nota de relatii ( anexa 9) Revnic Alexandro menponeaza: ,, Prin adresa din data de 
28.10.2009 catre Compartimentul Juridic afost comunicata datoria restanta a S.C. AGRO 33 in suma 
de 34.594 lei in vederea luarii masurilor de reziliere a contractului de concesiune. 

MenJionez ca atat luare in debit cat si rezi/iere contractelor de concesiunelchirie se face in urma 
comunicarii deciziilor de catre S. UA. T Serviciul Tehnic sau Compartimentul Juridic. 

Prin adresa nr. 27020 din 03.12.2009 catre S.C. Agro 33 SRL afost stabilita datoria la 
data de 07.12.2009 in suma de 41.577.16 lei. 

Prin adresa nr. 2714din11.02.2013 afost comunicat catre S.UA.T datoria la 31.12.2012 
a mai multor societa/i comerciale printre care la pozifia 5 figureaza S.C. AGRO 33 SRL cu suma de 
33.321.96 lei restanta. 

Prin adresa nr. 373115.102015 catre S.C. AGRO 33 SRL a Jost comunicat impunerea 
debitului aferent termenului de gratie pentru anul 2010 si 2011 ree$alonat pe o durata de 3 ani. 

Debitul aferent lunii Decembrie 2009 nu a Jost calculat la ree$alonare deoarece acesta a ramas 
la plata la debitul aferent anului 2009. 

Cele mai sus men/ionate reies din PROCESUL VERBAL DE SCOATERE DIN EVIDENTA NR. 
17 din data de 17.02.2010, si JURNALMODIFICARE DEBITE in suma de 20.871 lei. 

Prin adresa nr. 25497125.11.2016 catre Compartimentul juridic a Jost solicitata demararea 
procedurii de reziliere a contractelor de inchiriere si concesiune incheiate cu S.C. AGRO 33 pentru 
intarziere la plata a redeven/ei cu mai mult de 30 de zile de la data scadentei." 

In nota de relatii ( anexa ) Bogdan Marius menponeaza:,, Referitor la contractele de concesiune 
fncheiate intre Consiliul local De} ~i S. C. Agro 33 SRL De}, Jae urmatoarele precizari: 

Contractele de concesiune nr. 17129572107. 12.2007, respect iv 35118. 07.2005, au Jost 
comunicate catre serviciul nostru pentru luare in debit $i urmarire a achitarii redevenfei la termenele 
stabilite in contract; 

De introducerea corecta a sumelor reprezentand redeven/a, in programul de tax,e $i 
impozite SIMTAX se ocupa di. Alexandru Revnic; 

.-.. La sfdr$itul fiecarui semestru respectiv an fiscal se verifica lista de restanfieri $i se 
fntocmesc adrese catre serviciul care a incheiat contractele de concesiune/inchirire # catre 
compartimentul juridic pentru rezilierea contractelor care nu au respectat clauzele privind plata 
redeven/ei; 

Pentru rezilierea contractelor incheiate cu SC Agro 33Dej au Jost fnaintate de catre 
serviciul nostru catre Direc/ia Tehnica $i Compartimentul juridic mai multe solicitari; 

Doar in momentul in care primim adresa de incetare a contractelor de la compartimentele 
care au fntocmit aceste contracte putem proceda la stoparea calculului redeven/ei; 

Pana in momentul de fa/a la serviciul de impozite $i tax,e nu afost inaintata nici o dovada 
de reziliere a acestor contracte de~i am cerut fn mai multe rdnduri rezilierea acestor contracte; 

Pentru neplata redeven/ei $i a celorlalte crean/e am inceput executarea silita, in acest sens 
au Jost intocmite soma/ii $i titluri executorii, popriri pe conturile firmei $i sechestru pe bunurile firmei; 

Din aceste motive consider ca serviciul de impozite $i taxe a luat toate mi:isurile necesare 
$i afacut toate demersurile legale pentru fncasare redeven/ei $i rezilierea acestor contracte; 

Toate aceste afirma/ii sunt probate prin documentele $i inscrisurile legale men/ionate mai 
sus ~i anexate prezentului raspuns la nota dumneavoastra. '' 

UATM Dej Gheorghe Liliana Tamara Pag. 421110 



in nota de relatii ( anexa 11) Gavrea Gabriela menfioneaza:,. Autoriza/ia de construire nr. 
173127.08.2010 s-a emis in termenu/ stabilit prin actu/ adi/iona/ nr. 1 la contractul de concesionare 
nr. 17110.08.2010 termene acceptate de catre Consi/iu/ Local. Durata de execu/ie s-a trecut eronat 12 
/uni, fiind o eroare de redactare a Autorizafiei de Construire aceasta ft.ind 6 /uni conform actului 
adi/ional. 

Jn conformitate cu prevederile Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
construe/ii republicata ~i a ordinului 83912009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 5011991 formularul Fii capitolul B aliniat 14 " titularul autoriza/iei de construire este 
obligat sa regularizeze taxa de autoriza/ie ce revine emitentului, precum # celelalte obliga/ii de plata 
ce ii revin , potrivit legii, ca urmare a realizarii investi/iei." Jn luna martie 2017 s-a regularizat taxa 
de ACfiindincasate majorari de intarziere. 

lncasarea garan/iilor prevazute prin contractele de concesiune nu a intrat in sarcina serviciului 
de urbanism, la contractul in cauza conform date/or de la Serviciu/ taxe $i impozite s-a achitat suma 
de 1779,25 cu chitan/a nr. 13845712 din 22.08.2008". 

In nota de relatii ( anexa 2) Morar Costan mentioneaza :,, Contractele de concesiune 
nr.17129572107.12.2007, respectiv 35118.07.2005, au Jost comunicate catre serviciul nostru pentru 
luare in debit $i urmarire a achitarii redeven/ei la termenele stabilite in contract; 

De introducerea corecta a sumelor reprezentand redeven/a, in programul de taxe $i 
impozite SlMI'AX se ocupa dl. Alexandru Revnic; 

La sfdr$itul fiecarui semestru respectiv an fiscal se verifica lista de restanfieri $i se 
intocmesc adrese catre serviciul care a incheiat contractele de concesiunelinchiriere # catre 
compartimentul juridic pentru rezilierea contractelor care nu au respectat clauzele privind plata 
redeven/ei; 

Pentru neplata redeven/ei $i a celorlalte crean/e am inceput executarea silita, in acest sens 
au Jost intocmite soma/ii $i titluri executorii, popriri pe conturile firme i $i sechestru pe bunuri/e firme i; 
ca masura suplimentara s-a demarat ac/iune in instan/a pentru recuperarea datoriilor $i stabilirea 
situa/iei exacte, in condi/iile in care Agro33 a solicitat Primariei preluarea terenurilor cu investifiile 
realizate la o valoare cu care Primaria nu este de acord. 

Jn ceea ce prive$1e autoriza/ia de construire nr. 17 3127. 08. 2010 s-a em is in termenul stabilit prin 
actul adi/ional nr. 1 la contractul de concesionare nr. 17110.08.2010 termene acceptate de catre 
Consiliul Local. Durata de execufie s-a trecut eronat 12 Zuni, ft.ind o eroare de redactare a Autoriza/iei 
de Construire aceastafiind 6 luni conform actului adi/ional. " 

Explicapile date de Revnic Alexandru nu lnlatura abaterea consemnata, indexarea trebuie sa 
respecte prevederile legale/contractuale iar actualizarea nu este o sarcina a furnizorului programului 
informatic, corespondenta cu reglementarile legale este sarcina entitatii achizitoare a aplicatiei, 
implicit a utilizatorilor, respectiv in cazul in speta a persoanei responsabile cu evidentierea ~i urmarirea 
acestor debite. 

In ceea ce prive~te modul de urmarire a respectarii obligatiilor contractuale, referitor la plata 
redeventei, explicatiile date nu fac altceva decat sa scoata in evidenta lipsa unei proceduri, a unei 
metodologii precum ~i a unei coerente in ceea ce prive~te comunicarile 1ntre compartimentele 
funcponale ale unitatii. 

Explicatiile date de ~eful serviciului impozite ~i taxe nu inHitura abaterea consemnata avand 1n 
vedere faptul ca in calitate de ~ef al serviciului raspunde de activitatea compartimentului implicit de 
verificarea modului de urrnarire a sarcinilor personalului din subordine In conformitate cu 
reglementarile legate in vigoare. Actele ~i documentele ata~ate la nota de relatii ca reprezentand 
documente intocmite 1n vederea recuperarii redeventei sunt intocmite in baza prevederilor din codului 
fiscal, dar chiar ~i a~a ~ra a se face dovada 'indeplinirii conditiilor legale de transmitere a acestor acte. 
Astfel la unele somatii la calitatea primitorului este mentionat sintagma ,,angajat" ~ra a fl notate 
elemente de identificare a persoanei, iar in alte situatii tfila ca aceste somatti sa cuprinda toate debitele 
restante din contractele de concesiune ~a cum s-a mentionat anterior. 

in aceste conditii demersurile efectuate au dear un caracter formal ~i ~ra a se asigura gestionarea 
1n conditii de eficienta ~i eficacitate a patrimoniului. 
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tn nota de relatii, Gavrea Gabriela nu aduce argumente care sa lnlliture abaterea consemnata 
recunoscand practic eroarea in ceea ce prive~te termenul stabilit in autorizatia de construire. In ceea ce 
prive~te modul de urmarire a obligatiilor stabilite in autorizatia de construire trebuie sa mentionam 
faptul ca aceasta este una din sarcinile serviciului pe care 11 coordoneaza ~i care ar fi trebuit exercitata 
corespunzAtor. 

in nota de relatii ( anexa 2) Morar Costan nu aduce alte argumente fata de cele prezentate de 
angajatii proprii, exceptie fiind cea referitoare la actionarea in instanta pentru recuperarea debitului, 
dar care nu este documentata cu nici un lnscris in acest sens. Referitor la lntocmirea procesului verbal 
de sechestru trebuie sa mentionam faptul ca acesta este intocmit in data de 24.07.2017 deci dupa o 
perioada de neplata a obligatiilor de 12 ani. Tot In acest context mai precizam faptul ca titlul executor 
pentru care a fost instituit procesul verbal de sechestru nu cuprinde debitele din concesiuni. 

t) faptele care constituie contraventie, a caror constatare intra in competenta Curtii de 
Conturi; 

Nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub lice 
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, constituie contraventie, conform prevederilor art.78, 
alin. (1) lit. c) din acel~i act normativ ~ i se sanctioneaza potrivit art. 78 alin.(2) cu amend! de la 3.000 
la 5.000 lei. 

Contraventiilor prevazute la art. 78 li se aplica prevederile O.G nr. 2/2001 privind regimuljuridic 
al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29 (art. 79 din Legea 
nr. 273/2006). 

Potrivit dispozitiilor art. 5(2) lit. a din 0.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 
,,avertismentul" reprezinta o sanctiune contraventionala principal!. 

Aplicand prevederilor art. 79 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile ~ i completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 5, art. 7, alin. (1), art. 21, alin. (3) ~i 
art. 38, alin. (1) din OG nr. 2 /2001 privind regimuljuridic al contraventiilor, aprobata cu modificari ~i 
completari prin Legea nr. 180/2002, Auditorii publici extemi au adus la cuno~tinta prevederile legate 
incatcate reprezentantilor entitatii ~i avand in vedere rationamentul profesional au sanctionat verbal cu 
"Avertismenf' ordonatorul principal de credite Morar Costin. 

g) masurile luate de cltre entitatea verificati in timpul auditului financiar; 
In timpul auditului unitatea a procedat la: 
-stabilirea ~i inregistrarea diferentelor reprezentand redeventa datorata de SC Agro 33 SRL Dej 

In baza contractului de concesiune nr. 17/29572/07.12.2007 in suma de 15.551 lei cu penalitati de 
12350 lei ~i in baza contractului de concesiune nr. 35/1 8.07.2005 in suma de 1.693 lei cu penalitati In 
suma de 576 lei( anexa 65) care au fost evidentiate in contabilitate cu nota contabila 700/25.07.201 7 
( anexa 73). 

- notificarea 16076/24.07.2017 ( anexa74) a SC Agro 33 SRL pentru rezilierea contractului nr. 
17/29572/07 .12.2007 ~i contract 35/18.07.2005 conform art.9 alin I lit. g). 

h) punctul de vedere al conducerii entitafii verificate fata de problemele ramase in 
divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

In cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fat! de abaterile prezentate. 

i)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inllturarii erorii/abaterii constatate; 

LS lnventarierea tuturor contractelor de concesiune ajlate in derulare # urmarirea respectl'lrii 
c/auzelor contractuale in ceea ce prive$te stabilirea # incasarea obliga/iilor de plata in vederea 
realizarii venituri/or in cuantumul $i la termenul contractual, a perceperii daunelor interese, precum 
# aplicarea masurilor prevazute in cazul nerealizarii obliga/iilor asumate prin contract,. 

lncheierea unor acte adifionale la contractele incheiate in care la calitatea de concedent safie 
inscris Municipiul Dej ca autoritate administrativ teritoriala. 
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4.11.Neurmarirea constituirii garantiei conform contractelor de concesiune in suma de 
9008 lei 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate 
Din verificarea efectuata s-a constatat faptul ca nu s-a retinut ~i constituit garantii in favoarea 

concedentului conform contractelor de concesiune pentru asigurarea UA TM de indeplinirea 
corespunzatoare de catre concesionari a obligatiilor asumate In contractele de concesiune ( anexa 75) 

Abaterea s-a produs ca urmare a neurmaririi de catre persoanele cu atributii in realizarea 
veniturilor din contractele de concesiune precum ~i pe fondul inexistentei unei proceduri operationale 

b)actul normativ incalcat 
Prevederile din contractele de concesiune mentionate in anexa la prezentul proces verbal de 

constatare respectiv cele referitoare la cuantumul garantiei ce trebuie constituita. 
c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate 
Valoarea estimata a garantiei de buna executie care nu a fost constituita este de 9.007,75 lei 

( anexa 75). 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate 
Abaterea prezentata a produs in unele situatii consecinte economico-financiare asupra entitatii, 

urmare neplatii redeventei de catre concesionari, nefiind realizate astfel veniturile cuvenite bugetului 
local. 

e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele 
A viind In vedere cele prezentate In temeiul art.5 din Legea 94/ 1992 cu adresa 18345/21.07.2017 

(anexa I ) a fost solicitata nota de relatii persoanelor cu atributii 1n domeniu respectiv: 
Balint Elisabeta persoana responsabila cu urmarirea indeplinirii obligatiilor din contractele 

de concesiune; 
Gavrea Gabriela Serviciul Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului care raspunde a activitatea 

personalului din subordine ~i care nu a solicitat ~i identificat situatiile in cauzli ~i nu a dispus masuri 
pentru intrarea in legalitate. 

In nota de relatii ( anexa )Balint Oana mentioneaza:,,... nu s-a pus accent pe urmarirea acestei 
plati deoarece beneficiarii contractelor de concesiune nu au figural cu restan/e la plata concesiunii, 
iar scopul garan/iei este acoperirea eventua/elor restan/e. 

Yn nota de relatii ( anexa ) Gavrea Gabriela mentioneaza:,, .. .incasarea garan/iilor prevtizute prin 
contractele de concesiune nu a intrat in sarcina serviciului de urbanism .... " 

Explicatiile date nu inlatura abaterea consemnatli, prin fi~a postului ( anexa 76) sunt prevazute 
atributii in urmarirea indeplinirii clauzelor contractuale din contractele de concesiune pentru Balint 
Oana deci implicit ~i pentru Gavrea Gabriela in calitate de ~ef al serviciului 'in care activeaza d-na 
Balint. 

t) masurile luate de ciitre entitatea verificata In timpul auditului financiar; 
In timpul auditului s-a procedat pentru e~antionul auditat la determinarea cuantumului garantiilor 

datorate conform contractelor de concesiune. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase In 

divergenta In urma procesului de conciliere ~i , dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru nelnsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fatli de abaterile prezentate. 

h)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate, 

65 ldentificarea tuturor societa/ilor $i persoanelor fizice care nu au constituit garan/ia in 
cuantumul stabilit prin contractele de concesiune, precum # dispunerea masurilor legale pentru 
respectarea obliga/iilor contractuale de catre to/i /ocatarii in ceea ce prive~te aceasta ob/iga/ie. 

lncheierea unor acte adi/ionale la contracte/e de concesiune in care cuantumul garan/iei sa fie 
actualizat corespunzator redeven/ei datorate anual. 

UATM Dej Gheorghe Liliana Tamara Pag. 451110 



4.12.Necalcularea neevidentierea ~i neincasarea veniturilor din inchirieri in cuantumul 
legal pentru bunul imobil situat in Str. Regina Maria nr. 12; Valoarea estimata a veniturilor 
cuvenite bugetului local este de 42.011,65 lei din care 38.155,62 lei aferent perioadei de 
prescriptie. 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Din verificarea modului de calculare, evidentiere ~i incasare a veniturilor din inchirieri pentru 

bunul imobil din str. Regina Maria nr. 12 s-au constatat unnatoarele: 
Referitor la bunul imobilul din str. Regina Maria nr. 12 serviciul tehnic define un dosar 

nenumerotat ~i neopisat in care se regasesc documente care au stat la baza preluarii acestuia de catre 
stat precum ~i ulterior acestei preluari, documente de vanzare a apartamentului nr. I, inchiriere a unor 
parti detinute de stat, dar tara a exista o cronologie ~i unnarire fireasca a modificarilor intervenite. 

In dosar se regasesc: 
Memoriu ( anexa 77 ) la documentatia tehnica privind preluarea apartamentului nr. I din 

imobilul situat in Dej str. Republicii nr. 12 , de catre statul roman 1n conformitate cu Decretul nr. 
223/1974 in cuprinsul cliruia se consemneaza faptul ell imobilul este inscris in CF nr. 1332 cu nr. topo 
1120 avand ramura de folosinta inscrisa in CF ,,una casa din piatra ~i caramidli invelita cu eterit avand 
doua apartamente :apart. I compus din 4 camere, bucatarie, camara de alimente, baie, pivnit! ~i antreu 
coridor, apartamentul nr. II compus din doua camere, bucatarie ~i pivnita in suprafa¢ totala de751 stj, 
proprietari tabulari fiind Herman Victor in cota de 72/100 parti ~i Magurean Nicolae cu ~otia 
Magurean Margareta bun comun in cota de 28/100 parti. 

-Hotararea 114/09.04.1997 ( anexa 78) a Comisiei judetene pentru aplicarea dispozitiei Legii 
112/1995 prin care s-a respins cererea petentului Herman Victor privind acordarea masurilor 
reparatorii pentru acest imobil; 

- Sentinta civila nr. 2464/1997 ( anexa 79 ) a Judecatoriei Dej prin care se respinge contestatia 
formulata de Herman Victor impotriva Hotararii 114/ 1997 a Comisiei judetene Cluj pentru aplicarea 
dispozitiilor legii 112/1995 prin care s-a respins cererea pentru acordarea masurilor reparatorii. 
lnstanta refine ca prin Decizia din 1 martie 1978 a fostului Consiliu popular al J udetului imobilul a fost 
preluat de stat iar numitului Herman Victor i s-a aprobat plecarea definitiva in Austria ~i trecerea in 
proprietatea statului cu plata imobilului care a fost ~i achitat, astfel ca nu poate ti vorba de un bun 
confiscat. in sentinta se mentioneaza faptul ca prin ie~irea din indiviziune apart. 1 lnscris in CF 9992 
nr. topo 1120/111 a fost intabulat in favoarea statului Roman in cotli de 1/ 1 parte, prin incheierea 
1008/1993( anexa 80) Gradina in suprafa¢ de 1080 mp inscris!\ in CF 1332 Dej nr. top.1120/2 apartine 
de asemenea Statului Roman a fost intabulat in favoarea statului rom~n in cota de 111 parte. 

- Contractul de lnchiriere nr. 598/14.03.1998 ( anexa 81 )pentru suprafete locative cu destinatia 
de locuinte incheiat lntre IGCL Dej ~i Platon Gavril In care in anexa la contract, fi~ suprafetei 
locative apare tnscrisa piscina in suprafata de 8, 71 mp. 

- Contractul de vanzare cump!\rare nr. 3133/29.12.1998 ( anexa 82) incheiat de Regia Autonoma 
Locala Dej in baza protocolului 6530/30.08.1996 incheiat cu Consiliul Local al municipiului Dej, prin 
care aceasta vinde lui Platon Gavril $i Aurelia locuinta situat! in str. Regina Maria nr. 12 ap.I 
conform schitei plan ce face parte integrantli din contract. 

- Contract de inchiriere curti ~i grlidini nr. 280/25.01.2012 ( anexa 83) lncheiat intre Municipiul 
Dej ~i Platon Gavril prin care municipiul acorda dreptul de ocupare a terenului proprietate de stat situat 
in Dej str. Regina Maria nr. 12 cu destinatia de curte 136 mp ~i gradina 825 mp incepand cu data de 
01.01.2012 pana la 31.12.2014 cu chiria de 232,09 lei/an; 

- Contract de inchiriere teren nr. 280/25.01.2015 ( anexa 84) incheiat intre Municipiul Dej ~i 
Platon Gavril prin care municipiul acorda dreptul de ocupare a terenului proprietate de stat situat in 
Dej str. Regina Maria nr. 12 cu destinatia de curte 136 mp ~i gradinli 825 mp incepand cu data de 
01.01.2015 pana la 31.12.2019 cu chiria de 232,09 lei/an; 

Din verificarea modului de calculare evidentiere ~i incasare a veniturilor din :inchirieri s-a 
constatat faptul ca pentru imobilul din Str. Regina Maria nr. 12 detinut de UATM Dej ~i inchiriat in 
baza contractului de inchiriere teren nr. 280/25.01.2012 ~i nr. 280/28.01.2015 lui Platon Gavril, 
chiria a fost calculata pentru 825 mp grMina ~i 136 mp curte. 

Analizand documentele puse la dispozitie de entitate se constata faptul ca: 
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- documentatia care a stat la baza contractului de vanzare cumparare are inscris pentru ap I 
suprafata construita de 237,20 mp iar pentru apartamentul nr. 2 suprafata 69,20 mp; 

- din curtea imobilului de 544 mp din care 237 mp este suprafata construita pentru apartamentul 
nr. 1 detinut de Platon Gavril ~i 69,20 mp pentru apartamentul nr. 2 detinut de Magureanu Nicolae, 
cota parte detinuta de statul roman de 72/100 din curte, reprezinta l 71,07mp ( 544-237-69,20=237,60 
x72%= 171,07 mp) conditii in care in contractul de lnchiriere figureaz.A doar suprafata de 136 mp) 

- in ceea ce prive§te gradina aceasta este de 1080 mp ~a cum rezulta din lnscrisurile de 
publicitate imobiliara ( anexa 80 )in conditiile In care In contractul de inchiriere este inscrisa suprafata 
de 825 mp, deci mai putin cu 255 mp. 

Totodata prin contractul de lnchiriere nr. 280 din 25.01.2012 incheiat pentru perioada 
01.01.2012 - 31.12.2014 respectiv contractul de inchiriere inregistrat sub acela~i numar dar in data de 
28.01.2015 lncheiat pentru perioada 01.01.2015-31.12.2019 UATM Dej nu a perceput chirie pentru 
piscina, construcpa existenta In suprafata de 8, 71 mp a~a cum rezulta din releveul care a stat la baza 
preluarii de catre statul roman a apartamentului nr. I. 

Tot in acest context trebuie mentionat faptul ca piscina a tacut obiectul contractului de lnchiriere 
pentru suprafete locative cu destinatia de locuinta lnregistrat sub nr. 598/24.03.1982, contract care a 
stat la baza incheierii contractului de vanzare curnparare 3133/29 .12.1998. 

in ceea ce prive~te contractul de vanzare cumparare nr. 3133/29.12.1998 trebuie mentionat faptul 
ca acesta s-a incheiat cu nerespectarea prevederilor legale avand in vedere faptul ca bunul imobil ce 
tacea obiectul vanzarii conform datelor inscrise in contractul de inchiriere, respectiv releveul spatiului 
preluat de catre stat, mentiona existenta unei piscine. 

Contractul de vanzare cumparare precizeaza faptul ca Regia Autonoma Locala Dej In baza 
protocolului nr. 6530/30.08.1996 ( de~i prin HCL 102/1998 activitatea Regiei a fost preluata de catre 
Primarie) incheiat cu Consiliul local al municipiului Dej, Regia vinde lui Platon Gavril ~i Aurelia 
locuinta situata in Dej str. Regina Maria nr. 12 ap.l conform schitei plan care face parte integranta din 
contract. Locuinta ce se vinde este ocupata de cumparator in baza contractului de inchiriere nr. 
598/2407 din 24.03.1982 ~i este compusa din 4 camere cu o suprafata utila de 121,15 mp precum ~i 
cota indiviza de 72% din suprafata de folosinta a imobilului. Odata cu locuinta se vand 
urmatoarele,,cota ter.af,anexa, cota imprej,boxa" . 

Se atribuie cumparatorului suprafata de 278,26 mp aferent constructiei, respectiv cota de 72% in 
proprietate conform prevederilor Legii nr. 18/1991.art.35. 

Tot in acest context mai trebuie precizat faptul ca suprafetele care au stat la baza stabilirii 
pretului de vanzare nu sunt in concordanta totala cu cele din contractul de inchiriere nr. 
598/24.03.1982.( suprafata din contractul de lnchiriere 205, 73 la care se adauga 8, 71 mp piscina 
suprafata care face obiectul contractului de vanzare cump~irare 227,88 mp << 121,15 suprafata 
apartament, 40,91 mp pivnita ~i 65,82 mp format din 47,42 mp coridor deschis ~i 18,40 mp gang- cota 
de 72/100 >>. 

in legatura cu acest imobil mai trebuie precizate urmatoarele aspecte: 
-in documentatia 1ntocmita de SC Geomatics Entreprise SRL Bucure~ti pentru lucrari de 

cadastru de specialitate imobiliar- edilitar ~i de construire a bancii de date urbane in municipiul Dej, 
lucrari executate m baza contractului nr. 28.329/17.11.2000( anexa85)1ncheiat cu Consiliul Local al 
municipiului Dej ~i receptionate prin procesul verbal de receptie tara numar din data de 20.10.2005, 
Fi~a corpului de proprietate din strada Regia Maria nr. 12 (anexa 86), consemneaza date despre clMiri 
in suprafata construita aferenta corpului 1 de 193,54 mp, pentru corpul 2 de 12,26 mp proprietar Platon 
Gavril pentru corpul 3 de 78,47 mp ~i pentru corpul 4 de 13,22 mp proprietar Magurean Nicolae, 
precum ~i date referitoare la teren pentru curti constructii in suprafata de 589,82 mp, livezi 831,44mp 
~i 773,25 mp ~i teren agricol de 252,42 mp cu acei~i proprietari.Totodata in planul cadastral mai este 
identificat un ,,bazin apa". 

In aceste conditii suprafata curti construc\ii a imobilului este de 589,82 mp, din care suprafata 
ocupata de constructii este de 297,49 mp rAmanand o suprafata de 292,33 mp curte, din care 72% cot~ 
parte este detinuta de statul Roman respectiv 210,47 mp, mai mare decat 136 mp suprafata inscrisa In 
contractul de lnchiriere incheiat lntre Platon Gavril ~i Municipiul Dej. In ceea ce prive~te gradina 
suprafata consernnata pentru apartamentul nr. 1 este de 831,44 mp, mai mare decat cea inscrisa in 
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contractul de lnchiriere de 825 mp, iar pentru apartamentul nr. 2 de 1025,67 mp( 773,25mp+252,42 
mp). 

Aceste masuratori nu au fost aduse Ia cuno§tinta detinatorilor imobilelor tn conditiile 
prevhute de Legea nr. 7/1996 republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i nu s-au luat 
masuri pentru solutionarea diferentelor fata de tnscrierile In cartea funciara existentA. De asemenea nu 
s-a solicitat modificarea continutului documentelor tehnice cadastrale lntocmite de SC Geomatics 
Entreprise SRL Bucure~ti tn conditiile In care la ramura de proprietate nu figureaza ~i statul roman cu 
cotele aferente. 

In ceea ce prive~te evidenta contabila pentru bunul imobil teren din str. Regina Maria nr. 12, 
UATM Dej evidentiaza la nr. de inventar 30333 doar suprafata de 961 mp cu o valoare de 72.982,11 
lei tn conditiile In care lnscrierile din cartea funciara mentioneaza suprafata de 1080 mp pentru statul 
roman( anexa 87) 

Abaterea s-a produs tn conditiile functionarii defectuoase a controlului intern. 
b)actul normativ incalcat; 
• Legea 273/2006 privind finanfele publice locale actualizata art. 5 alin 1 ~i 2; art. 20 alin. 

(1) litera b; art. 23 alin. (2) lit. b ). 
-art.S. alin 1 ~i 2 citat prezentat Ia pct. 4. 7 din prezentul proces verbal de constatare; 
- art. 20 alin. (1) litera b; art. 23 alin. (2) lit. b) citat prezentat la pct. 4.8 din prezentul proces 

verbal de constatare;: ,, 
• Legea contabilitatii nr. 82/1992, cu modificlrile ~i completarile ulterioare, art. 2 (1)- citat 

prezentat la pct. 4.7 din prezentul proces verbal de constatare. 
•Lege or. 112 din 25 noiembrie 1995 (*actualizatA*)pentru reglementarea situatiei juridice 

a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului-art.10(1); art.11 
ART. 10 (1) Sint exceptate de la vinzare apartamentele care, la data intrarii in vigoare a legii, 

beneficiaza de dotari speciale, cum sint: piscina, sauna, sera, crama, bar, vinoteca sau camera 
frigorifica 

ART. 11 Actele juridice de instrilinare incheiate cu inci:ilcarea prevederilor art. 9 a/in. 6 #ale 
art. I 0 sint lovite de nu/it ate absoluti:i. 

•HOTAR.iRE NR. 20 din 17 ianuarie 1996 *** Republicata privind aplicarea Legii nr. 
112/1995 pentru reglementarea situafiei juridice a unor imobile cu destinafia de locuinfe, trecute 
In proprietatea statului art. 8; art 12; 

ART.8 
Sfnt exceptate de la vinzare, potrivit art. I 0 din lege, apartamentele care, la data intriirii in 

vigoare a legii, aveau una sau mai multe dotari speciale, cum sint: piscina, sauna, sera, crama, bar, 
vinoteca sau camerafrigorifici:i, chiar daca acestea nu mai sfnt infunc/iune sau nu sint utilizabile. 

Art.12. Contractelor de vinzare-cumparare la care se referi:i art. 9 din lege le sint aplicabile 
dispozi/iile legate privind nulitatea actelor juridice, dacii: 

a) au ca obiect imobilele men/ionate la art. I alin. (4) din prezentele norme metodologice; 
b) sint incheiate de chiria# care nu indeplineau condi/iile cerute de art. 6 din prezentele norme 

metodologice; 
c) daca incheierea acestora are Zoe cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. 6 # 8 #ale art. I 0 din 

lege. 
• OG or. 119 din 31 august 1999*republicatl**)(*actualizatl*)privind controlul intern ~i 

controlul financiar preventiv art. 5(1); art. 10 alin (2) (3) ~i (4); 
-art.5 alin.1 "Persoanele care gestioneazi:i fonduri pub/ice sau patrimoniul public au obliga/ia 

si:i realizeze o buni:i gestiune financiara prin asigurarea legalitii/ii, regulariii/ii, economicita/ii, 
eficacita/ii # eficien/ei in utilizareafondurilor pub/ice §i in administrarea patrimoniului public" 

- art. I 0 Viza de control financiar preventiv propriu 
(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanelor in drept, 
competente in acest sens potrivit prezentei ordonan/e, §i prin aplicarea de catre acestea a sigiliului 
personal §i atesti:i indeplinirea condi/iilor legale, a regularita/ii §i incadrarii in limitele creditelor 
bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dupi:i caz, a proiectelor de opera/iuni supuse 
aprobi:irii ordonatorului de credite. 
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(3) ln vederea acordlirii vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operafiuni se 
prezinta insofite de documentele justificative corespunzatoare, certificate in privin/a realitliJii §i 
legalita/ii prin semnatura conducatorilor compartimentelor de specialitate care ini/iazli opera/iunea 
respectiva. 

(4) Conducatorii compartimentelor de specia/itate prevazu/i la a/in. (3) rlispund pentru realitatea, 
regularitatea §i legalitatea opera/iunilor ale caror documente justificative le-au certificat. ObJinerea 
vizei de control jinanciar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte 
§i/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonereaza de raspundere pe §efii compartimentelor de 
specialitate care le-au tntocmit. 

• Ordin nr. 522 din 16 aprilie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice 
generate referitoare la exercitarea controlului financiar preventive- pct.3.3. 

3. Continutul controlului financiar preventiv 
3.3. Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operafiunilor care Jae 

obiectul acestuia, din punct de vedere al: 
a) respectiirii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, fn vigoare la data eJectuiirii 

opera/iunilor (control de legalitate); 
b) fndeplinirii sub toate aspectele a principiilor §i a regulilor procedurale §i metodologice care sunt 

aplicabile categorii/or de operafiuni din care Jae parte opera/iunile supuse controlului (control de 
regularitate); ... 

• Legea nr. 7 din 13 martie 1996 (**republicata**)cadastrului ~i a publicitafii imobiliare 
Art.I ART. 11(1); art.I2(I)(2)(3); 

ART. I 
(I) Cadastrul $i cartea Junciara Jormeaza un sistem unitar §i ob/igatoriu de evidenfli tehnica, 

economicli §i juridicli, de importanfa nafionala, a tuturor imobilelor de pe fntregul teritoriu al /arii. 
Scopul acestui sistem este: 

a) determinarea inJormafiilor tehnice, economice §ijuridice referitoare la imobi/e; 
b) asigurarea publicita/ii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a acte/or §i Japtelor 

juridice, precum §i a oricaror a/tor raporturijuridice, prin carteaJunciara; 
c) furnizarea de date institu/ii/or pub/ice ale statului, necesare sistemului de impozitare §i pie/ei 

imobiliare; 
d) contribute la asigurarea securita/ii tranzacfiilor imobiliare §i /afacilitarea creditului ipotecar. 
(2) Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea §i fnregistrarea imobilelor in 

documentele cadastrale §i reprezentarea acestora pe harfi §i planuri cadastrale. 
(3) Cartea Junciara cuprinde descrierea imobilelor ~i inscrierile referitoare la drepturile reale 

imobiliare, la drepturile personale, la actele, Japtele sau la raporturile juridice care au legatura cu 
imobilele. 

(4) Eviden/a imobilelor inscrise in planul cadastral ~i in cartea funciara se rea/izeaza §i se 
actualizeaza din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la inifiativa autoritafilor pub/ice. 
Autoritafile pub/ice §i titularii de drepturi asupra imobilelor au obligafia de a sprijini crearea §i 
actualizarea cadastrului prin punerea la dispozifie cu titlu gratuit a date/or §i inJormafiilor definute. 
Autorita/ile administra/iei pub/ice locale sunt obligate sa acorde sprijin informa/ional, tehnic §i de 
alta natura, in limitele competen/elor, la crearea §i actualizarea sistemului de cadastru §i carte 
funciara. 

(5) Prin imobil, fn sensul prezentei legi, se in/elege terenul, cu sau fora construe/ii, de pe teritoriul 
unei unitafi administrativ-teritoriale, apar/inand unuia sau mai mu/tor proprietari, care se identifica 
printr-un numar cadastral unic. 

(6) Imobilul definit la a/in. (5) se inscrie intr-o carte funciara. 
(7) EntitaJile de baza ale acestui sistem sunt imobilul §i proprietarul. 

Art. I I (I) Unitafile administrativ-teritoriale §ilsau, dupa caz, sectoarele cadastrale in care se vor 
derula lucrari de inregistrare sistematica se aduc la cuno§tin/a publica, prin ordin al directorului 
general al Agenfiei NaJionale, publicat fn Monitorul Oficial al Romiiniei, Partea L in scopul 
informarii autorita/ilor §i instituJiilor pub/ice centrale §i locale, precum §i a persoanelor fizice §i 
juridice care de/in drepturi referitoare la imobile, cu privire la obliga/ia de afurniza date $i informa/ii 
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privitoare la imobile, necesare derularii procesului de inregistrare sistematica, precum si la obligajia 
tuturor de/intitorilor de imobile de a verifica corectitudinea acestor informapi ... 

ART. 12 
(1) Documentele tehnice ale cadastrului se fntocmesc pentrufiecare sector cadastral # eviden/iaza 

situa/ia de /apt constatata de persoana autorizata care efectueaza lucrari/e de inregistrare sistematica 
#constitute temeiul inregistrarii din oficiu a imobilelor in eviden/ele de cadastru §i in carteafunciara. 

Documente/e tehnice sunt: 
a) planul cadastral; 
b) registrul cadastral al imobilelor; 
c) opisul alfabetic al titu/arilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor #al a/tor de/inatori. 
(2) Autorita/ile §i institu/iile pub/ice centrale §i locale au obliga/ia de a pune la dispozi/ia Agenfiei 

Na/ionale, gratuit, datele, informafiile # copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele 
informafionale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrarile sistematice de cadastru in 
vederea inscrierii in carteafunciara. 

(3) Primarul unitafii administrativ-teritoriale in care se desfo§oara lucrarile de cadastru are 
obliga/ia sa in§tiin/eze de/inatorii imobilelor, prin afi§are # prin alte mijloace de publicitate, cu 
privire la obligaf ia acestora, respectiv: 

a) de a permite accesul speciali§tilor sa execute masuratorile; 
b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile; 
c) de a identifica limitele imobilelor impreuna cu echipele care realizeaza lucrarile de specialitate; 
d) de a verifica informa/iile privitoare la imobilele pe care le de/in, in etapa de publicare a 

documentelor tehnice cadastrale. 
c) valoarea estimativl a erorii/abaterii constatate; 
Veniturile din lnchirieri nerealizate sunt in suma de 42.011,65 lei din care 38.155,62 lei aferent 

perioadei de prescriptie. 
d) consecinfele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Consecinta este nerealizarea veniturilor cuvenite bugetului local. 
e)persoanele cu atribufii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Avand In vedere cele prezentate In temeiul art.5 din Legea 94/1992 cu adresa 15922/21.07.2017 

(anexa 1) a fost solicitatli notli de relatii persoanelor cu atributii in domeniu respectiv: 
Vaida Marieta - referent care nu a calculat chirie pentru toate bunurile apartinand statului roman 

situate in str. Regina Maria nr. 12.; 
Gherman Victor -~ef serviciu tehnic care nu a verificat modul de stabilire a chiriei pentru spatiul 

situat Instr. Regina Maria nr. 12; 
Zegean Calin -director tehnic care: 
- a semnat contractul de lnchiriere nr. 280/25.01.2012 lncheiat cu Platon Gavril pentru suprafete 

constand 1n curte ~i grlidinli care nu sunt In concordanta cu cotele detinute de UATM conform 
extraselor de carte funciara ~i farli ca acesta sli cuprindli piscina aferentli apartamentului nr. 1 care a 
facut obiectul contractului de inchiriere nr. 598/240711982 care a stat la baza mcheierii contractului de 
vfulzare cumparare 3133/29.12.1998. 

- nu a procedat la clarificarea suprafetelor consemnate de SC Geomatics Entreprise SRL 
Bucure~ti pentru lucrliri de cadastru de specialitate imobiliar- edilitar §i de construire a blincii de date 
urbane 1n municipiul Dej, lucrari executate 1n baza contractului nr. 28.329/17.11.2000 1ncheiat cu 
Consiliul Local al municipiului Dej ~i receptionate prin procesul verbal de receptie farli numar din data 
de 20. l 0.2005 pentru Fi~a corpului de proprietate din strada Regia Maria nr. 12 avand in vedere 
neconcordantele consemnate ~i nu a soliciat modificarea continutului documentelor tehnice cadastrale 
intocmite de SC Geornatics Entreprise SRL Bucure~ti 'in conditiile in care la ramura de proprietate nu 
figureaza ~i statul roman. 

$andor Vasile care a acordat viza de control financiar preventiv pentru contractele de inchiriere 
In conditiile In care acestea nu contin suprafete reale ~i nici toate bunurile aferente ap 1 ~i care nu au 
facut obiectul contractului de vanzare cumplirare. 
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Gavrea Gabriela - §ef serviciu urbanism §i amenajarea teritoriului care nu a adus la cuno§tinta 
conducerii UA TM Dej a diferentelor constatate §i nu a solicitat clarificarea acestora, precum §i 
soUcitatea modificarilor necesare in ceea ce prive~te ramura de proprietate. 

Morar Costan - ordonator principal de credite care raspunde de gestionarea m conditii de 
eficienta §i eficacitate a patrimoniului unitatii §i care nu a dispus masuri de clarificare a situatiei in 
speta §i in conditiile in care bunul imobil in cauza a tacut obiectul unor litigii. 

In nota de relatii ( anexa 14) Vaida Marieta mentioneaza: ,, Prelungirea contractului de 
inchiriere la care faceti referire a Jost intocmit conform suprafeJelor existente in contractul anterior 
venirii mele in serviciul Tehnic, deoarece nu a existat nici o reclama/ie referitor la suprafeJe, din 
partea locatarilor. 

Diferenfele aparute conform documenta/iei focute de catre SC Geomatics Entreprise SRL 
Bucure~ti se vor recalcula, iar pentru diferen/a de supra/a/a se va face notificare chiri~ului, 
contractul .fiind modificat ulterior conform legisla/iei in vigoare. 

Piscina este un bazin pentru colectarea apelor pluviale # face parte din supra/a/a cur/ii 
imobilului. " 

in nota de relatii ( anexa 6 )Gherman Alexandru mentioneaza:,, Referitor la necuprinderea in 
contractul de inchiriere a ~a zisei piscine din verificarile pe teren in urma sesizarii 
nr.2348211004105.11. 2010 s-a raspuns solicitantului prin adresa de mai sus faptul ca prin deplasarea 
d-lui director Zegrean Calin # Gherman Alexandru nu are dimensiuni/e # dotarile necesare unei 
piscine fiind probabil construita pentru colectarea ape/or pluviale, ea focand parte din curtea 
inchiriata d-lui Platon Gavril. Neconcordanta dintre suprafe(e # cele din cartea funciara se va 
solu/iona dupa core/area documentelor intocmite de catre S.C. Geomatics Entreprise S.R.L. Bucure~ti 
cu carte a funciara. Men(ionez ca proprietarii imobilelor aveau cuno~tin(a de masuratorile focute .fiind 
de f ata la data efectuarii !or. Alaturat anexez sesizarea si raspunsul nr.2348211004 din 05.11.2010 
referitor la existenta a~a numitei piscine. " 

In nota de relatii ( anexa 5)Zegrean Calin mentioneaza:,, 1.1.La data incheierii contractului de 
inchiriere nr.280125.01.2012 incheiat cu Platon Gavril, suprafe/ele constand in curte si gradina ,au 
Jost calculate pe baza unor relevee masurate cu ruleta si nu pe baza unor ridicari topogra.fice realizate 
cu aparate de masura performante. 

1.2. Bazinul nu a Jost cuprins in contractul de inchiriere deoarece, atat comisia din cadrul 
fostei regii autonome care a vandut imobilul , cat si func/ionarii din cadrul U.A. T.M De} ,au 
considerat ca nu dispune de dotarile minime necesare pentru a fl catalogat ca piscina ( nu are 
bran~ament de apa si nu este racordat la reteaua de canalizare) fiind un bazin de colectare a apelor 
pluviale. 

1.3. Lucrarea de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar realizata de S.C. Geomatics 
Enterprise S.R.L. Bucure~ti , nu este jinalizata la nivelul intregului municipiu si nu sunt realizate 
core/arile masuratorilor cu carteafunciara. 

1.4. Proprietarii imobilelor aveau cuno$tin/a de aceste masuratori deoarece au permis accesul 
pe proprietate si erau de fata in timpul realizarii acestora. 

1.5. Lucrarea de cadastru imobiliar-edilitar nu este jinalizata si a Jost considerata prioritara 
clarificarea situa/iei cadastrale a domeniului public al municipiului, urmand aft clarificata si situafia 
domeniului privat al UA. T.M Dej. " 

In nota de relatii ( anexa 11) Gavrea Gabriela mentioneaza:,, Cadastru/ imobiliar edilitar s-a 
fntocmit cu situafia faptica din teren fora core/area cu situa/ia la Carte a Funciara acesta nejiind fn 
obiectivele contractului. Pentru actualizarea car/ii funciare trebuie intocmita o documenta/ie tehnica 
conform Legii 711996 a cadastrului $i a publicita/ii imobiliare republicata ~i a Ordinului 70012014. !n 
acest sens municipiul De} a avut ca prioritate actualizarea patrimoniului public al municipiului De}, 
urmand ca patrimonial privat sa se actualizeze ulterior. 

Consider ca prin semnarea contractului $i a diferitelor sesizari domnul Platon Gavril ~i domnul 
Magurean Nicolae aveau cuno~tin/a de aceste masuratori, .fiind $i de fa/a cdnd acestea s-au realizat. 

Reprezentan/ii SC Geomatics Entreprise SRL Bucure~ti prin interogare la fa/a /ocului au inscris 
numele proprietarilor din ji~a bunului imobil $i eel mai probabil ace$lia nu au men/ionat ca ~i Statul 
Roman este proprietar. lnsii dreptul de proprietate este eel inscris in Cartea Funciara. " 
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fn nota de relatii ( anexa 13) Sandor Vasile mentioneaza:,, Viza pe aceste contracte s-a acordat 
pe baza documentelor , a calcu/elor si informatiilor furnizate de serviciu/ tehnic in calitate de 
compartiment de specialitate. Avand in vedere ca acestea sunt contracte care vin din urma si s-au 
intocmit pe baza calculelor efectuate cu ocazia vanzarii /ocuin/elor, este posibi/ sa se fl strecura si 
mici erori. " 

in nota de relatii ( anexa 2) Morar Costan mentioneaza: Prelungirea contractului de inchiriere a 
Jost focuta conform supraJe/elor care au existat in contractul ini/ial, neflind reclama/ii privind 
suprafefele din partea locatarilor. Diferen/ele care au aparut in cadrul documenta/iei intocmite de 
S.C. Geomatics Entreprise, vor fl recalculate, iar pentru diferen/a de supra/a/ii va fl transmisa o 
notificare chiri~ului, contractul fl ind modificat conform legisla/iei in vigoare. 

in ceea ce prive$te piscina aceasta este un bazin pentru colectarea ape/or pluviale, facand parte 
din supraJafa cur/ii imobilului. 

in urma semnarii contractului precum $i a sesizarilor facute atat de Platon Gavri/ cat $i de 
Magurean Nicolae, ace$tia $liau de masuratori mai ales ca au Jost prezen/i cand au Jost facute 
masuratori/e. Reprezentan/fi S. C. Geomatics Entreprise prin interogare la fafa locului au inscris 
numele proprietarilor din /i$a bunului imobil $i este posibil sa nu fl men/ionat ca $i Statul Roman este 
proprietar, dar dreptul de proprietate este eel care este inscris in carteafunciara." 

Prin explicatiile date nu se aduc argumente care sa inlature abaterea consemnata avand in 
vedere faptul ca din inscrisurile de carte funciara existente la unitatea auditata ~i care consemneaza 
lnscrieri anterioare datei controlului, rezulta faptul ca, curtea aferenta imobilului din str. Regina Maria 
nr. 12 are suprafata de 544 mp iar gradina aferenta ap.I din str. Regina Maria nr. 12 detinuta de statul 
roman, este In suprafata de 1080 mp, la care se adauga suprafata de 1080 mp gradina ca apaqinand 
apartamentului nr. 2 al carui proprietar este Magurean Alexandro. Aceasta stare de Iucrori pune In 
evident! faptul ca la lntocmirea contractului de inchiriere In anul 2012 nu s-a procedat la verificarea ~i 
corelarea suprafetelor aferente bunului imobil detinut de stat ~i care face obiectul contractului de 
inchiriere. 

Afirmatiile potrivit carora,, Bazinul nu afost cuprins in contractul de inchiriere deoarece, atat 
comisia din cadrul Jostei regii autonome care a vandut imobilul , cat si func/ionarii din cadrul 
UA.T.M De} ,au considerat ca nu dispune de dotarile minime necesare pentru a fl catalogat ca 
piscina (nu are bra~ament de apa si nu este racordat la reJeaua de canalizare) flind un bazin de 
colectare a ape/or pluviale. ''nu este sustinut cu documente justificative prin care sa se constate acest 
fapt ~i implicit sa fie lnsu~it de persoanele cu responsabilitati In administrarea patrimoniului institutiei. 

Totodata afirmatia tacuta de Gherman Alexandro nu are de asemenea nici o sustinere legala 
aceasta tacand referire la un raspuns dat unei solicitari a d-lui Platon, raspuns care nu se 
fundamenteaza pe nici un inscris sub semnatura a nici unei persoane care ar fi procedat la verificarea 
1n teren a situatiei in cauza, ~i care ~a cum am mentionat anterior sa fie cuprinsa in documentatia 
imobilului existent! In cadrol unitatii auditate. 

In ceea ce prive~te masuratorile realizate de SC Geomatics Enterprise S.R.L. Bucuresti trebuie sa 
subliniem faptul ca acestea au fost realizate ~i 1nsu~ite de reprezentantii UA TM prin proces verbal de 
receptie in anul 2005 deci acum 12 ani, interval de timp mai mult decat rezonabil 1n care unitatea ar fi 
avut ragazul sa clarifice situatia ~i mai mult tinand cont de faptul ca in legatura cu acest imobil s-au 
derolat o serie de litigii in care a fost parte ~i UATM ~i prin cares-au clarificat aspecte legate de partile 
comune indivize comune ( Sentinta civila nr. 571104.05.2011) ( anexa 88). 

In ceea ce priveste afirmatia potrivit carora prelungirea contractului de inchirere a fost facuta 
conform suprafe/elor care au existat in contractul ini/ia/, neflind reclamapi privind suprafefele din 
partea locatarilor, nu este in masura sa inlature abaterea consemnata, deoarece calcularea unei chirii 
pentru un bun al statului nu se face In functie de faptul ca exista sau nu reclamatii din partea 
chiria~ilor. 

Tot in acest context trebuie retinut faptul ca ordonatorol de credite nu a raspuns tuturor 
intrebarilor adresate prin nota de relatii ~i in speta ne referim la cea referitoare la nesolicitarea nulitatii 
contractului de vanzare cumparare avand in vedere nerespectarea dispozitiilor art.1 O din Legea 
112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute 'in 
proprietatea statului precum ~i la cea referitoare la punerea la dispozitie a protocolului nr. 
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6530/30.08.1996 incheiat intre Regia Autonoma Locala Dej ~i Consiliul local al municipiului Dej 
care a stat la baza vanz!rii imobilului din str. Regina Maria nr. 12. Solicitarea in cauz! a fost ~cuta in 
sensul clarificarii situatiei privind vanzarea de catre Regia Autonoma Locala Dej, 1n conditiile in care 
activitatea acesteia a fost preluata de catre Primaria Dej in baza HCL nr.102/26.11.1998 
(anexa 89) prin infiintarea serviciului pentru administrarea domeniului public in structura 
organzatorica, motivatia fiind aceea ca nu dispune de aceste documente. 

A vand In vedere faptul ca situatia privind masuratorile realizate de SC Geomatics Enterprise 
S.R.L. Bucuresti nu a fost adusa la cuno~tinta partilor interesate in vederea clarificarii diferentelor fata 
de inscrierile in cartea funciar~ iar UA TM nu ~i-a clarificat chiar propriile probleme legate de lipsa 
mentiunii referitoare la dreptul de proprietate ~i suprafetele detinute la aceasta adresa, potrivit 
reglementarilor in domeniu, suprafetele care se iau in considerare sunt cele insu~ite panli In prezent ~ i 
certificate prin 1nscrieri 1n cartea funciara. 

t) faptele care constituie contravenfie, a caror constatare intra in competenfa Curtii de 
Conturi; 

Nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, constituie contraventie, conform prevederilor art. 78, 
alin. (1) lit. c) din acel~i act normativ ~i se sanctioneaz! potrivit art. 78 alin.(2) cu amendli de la 3.000 
la 5.000 lei. 

Contraventiilor prevlizute la art. 78 Ii se aplica prevederile O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29 (art. 79 din Legea 
nr. 273/2006). 

Potrivit dispozitiilor art. 5(2) lit. a din O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 
,,avertismentul" reprezinta o sanctiune contraventionalli principalli. 

Aplicand prevederilor art. 79 din Legea nr. 273/2006 privind finantele. publice locale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 5, art. 7, alin. (1), art. 21, alin. (3) ~i 
art. 38, alin. (1) din OG nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatli cu modificliri ~i 
completari prin Legea nr. 180/2002, Auditorii publici extemi au adus la cuno~tintit prevederile legale 
lncalcate reprezentantilor entitatii ~i avand in vedere rationamentul profesional au sanctionat verbal cu 
"Avertisment'' ordonatorul principal de credite Morar Costan. 

g) mAsurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
In timpul auditului s-a procedat la calcularea diferentei de chirie in suma de 42.011,65 lei 

( anexa 90) pentru: 
- curti in suma de 4878 lei din care aferent perioadei de prescriptie 4.638,12 lei; 
- gradina in suma de 31014 lei din care aferent perioadei de prescriptie 29.269,80 lei; 
- piscina in suma. de 6119,65 lei din care aferent perioadei de prescriptie 4.247, 70 lei; 
h) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 

divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

In cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiecpuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constat~rilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

i)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

ASC!arificarea suprafe/elor de teren #a bunurilor definute de statul roman la adresa din str. 
Regina Maria nr. 12, efecuarea corecfiilor necesare in extrasele de carte funciara precum $i 
corectarea cuantumului chiriei datorate de Platon Gavril $i efectuarea demersurilor necesare pentru 
recuperarea acesteia. 

Clarificarea situaJiei privind vanzarea imobilului situat in De} str. Regina Maria nr. I 2 iar in 
condiJiile nefndeplinirii cerin/elor legale solicitarea la instan/ele judecatore§ti a constatlirii nulitaJii 
absolute a contractului de vanzare-cumparare # restabilirea situafiei anterioare §i a drepturilor # 
obligaJiilor ce decurg fn consecinfli. 
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4.13.Nu a fost urmarita respectarea clauzelor contractuale de catre cumparatorii 
locuintelor vandute in baza Decretului -Lege nr. 61/1990 ~i a Hotararii Guvernului nr. 562/1991, 
astfel incat nu au fost calculate ~i incasate majorari de intarziere pentru neplata la termen a 
ratelor in cuantum de 4.166 lei ~i nu au fost luate masuri de executare silita conform 
prevederilor contractuale. 

a) descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate: 
Din analiza contului de executie aferent anului 2016 la partea de venituri din capital, parte 

componenta a veniturilor sectiunii de dezvoltare aferenta bugetului local, s-a constatat faptul ca au fost 
incasari din rate aferente contractelor de vanzare cumparare lncheiate in baza ~i In conditiile Decretului 
-Lege nr. 61/1990 ~i a Hotararii Guvemului nr. 562/1991. Lao analiza mai detaliata a rezultat faptul ca 
mai erau 'in plata la nivelul anului 2016 - 6 astfel de contracte, 'in conditiile in care vanzarea s-a realizat 
pentru un interval de 60, respectiv 120 de luni, fiind stabilite rate lunare conform scadentarului anexat 
fiecarui contract, In care s-a determinat rata ~i nivelul dobanzii datorat de cumparator. 

Cum tranzactiile s-au facut in intervalul 2003-2006, era evident ca termenul asumat de 
cumparator prin contract era depa~it, motiv pentru care entitatea trebuia sa uzeze de prevederile 
contractuale, respectiv sa perceapa In prima faza majorari de intarziere in cuantum de 0,05% pe zi de 
'intarziere ~i ulterior sa solicite in baza prevederilor contractuale initierea executarii silite, demersuri 
care nu au fost lntreprinse pana la data controlului. Pentru exemplificarea modelului de contract 
folosit, respectiv a clauzelor inserate ~i acceptate de ambele parti, anexam contractul nr. 2469/2005 
(anexa 91 ). 

Prin aplicarea procentului de majorari conform prevederilor contractuale asupra ratelor restante 
In cazul celor 6 contracte aflate Inca in plata a rezultat o suma totala de 4.166 lei, conform anexei 92. 

Abaterea a fost cauzata de lipsa unei colaborari intre compartimentele institutiei, In conditiile in 
care cei ce realizeaza incasarea sumelor nu detin o copie a contractelor, acestea fiind doar la Serviciul 
Tehnic, astfel lncat cele doua compartimente nu efectuaza un schimb de informatii periodic, nu sunt 
solicitate date despre restantele cumparatorilor ~i nu se initiaza demersurile de executare silita a 
acestora, conform clauzelor contractuale semnate de ambele paqi. 

b) actul normativ incllcat: 
• Legea or. 273 din 29 iunie 2006, actualizata, privind finantele publice locale, art. 20, 

alin.1, lit. b, art. 23 alin. 2 lit. b citat prezentat la pct. 4.8 din prezentul proces verbal de constatare 
• Contractul de vanzare-cumparare: 
Art. 3 ,,Neplata rate/or lunare atrage dupa sine majorari de fntarziere de 0,05% pe zi, iar 

neachitarea la scaden/a a 6 rate atrage la executarea silita asupra locuin/ei ~i evacuarea destinatarului 
acesteia. Executarea silita se face pe baza prezentului contract care are valoare de inscris autentic ~i 
constituie titlu executoriu. " 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate: 
Valoarea totala a majorarilor de intarziere calculate in timpul controlului pentru cele ~ase 

contracte cat mai erau in plata in anul 2016 este de 4.166 lei. 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate: 
Neincasarea majorarilor de intarziere in cuantum de 4.166 lei, care se constituie in venituri ale 

bugetului local ~i utilizarea acelor spatii locative de catre persoane care nu ~i-au indeplinit obligapile 
pentru a fi proprietari. 

e) persoanele cu atribufii in domeniul in cares-au constatat deficienfele: 
In vederea clarificarii lmprejurarilor care au condus la abaterea de la legalitate ~i regularitate, 

au fost solicitate relatii doamnei Samartean Loredana ( anexa 18) lncadrata la UATM Dej in funcfia de 
inspector la Serviciul Impozite ~i Taxe Persoane Juridice, care potrivit prevederilor din fi~ postului, 
,,raspunde de intocmirea, modificarea ~i urmarirea incasarii rate/or la locuin/e la Lg.6111991 ~i 
Lg.11211995". 

In raspunsul formulat prin adresa nr. 16.247/25.07.2017, se precizeaza urmatoarele: ,,Contractele 
de vanzare-cumparare se aflau in cadrul serviciului tehnic, impreuna cu fisele de urmarie a incasarii. 
Persoana care se ocupa de aceste contracte s-a pensionat iar activitatea acesteia nu afost preluata de 
o alta persoana din cadrul serviciului respectiv. Nu mi-au Jost inaintate spre urmarire aceste 
contracte, ca urmare nu am avut cunostinta de clauza contractuala care prevede calculul majorarilor 
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de intarziere. Ca urmare am solicitat copii ale contractelor si am emis notificiiri de platii catre 
persoanele respective pentru recuperarea sumelor neancasate." 

Se constata astfel ca nu se aduc argumente menite sa lnlature abaterea constatata, fiind 
prezentat doar contextul in care s-a produs aceasta ~i disponibilitatea de a remedia situatia, fiind 
intreprinse primele demersuri concretizate in notificarile de plata anexate la raspunsul transmis. 

t) faptele ce constituie contraventii: 
Nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub lice 

locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, constituie contraventie, conform prevederilor art. 78, 
alin. (1) lit. c din acela~i act normativ ~i se sanctioneaza potrivit art. 78 alin. (2) cu amenda de la 3.000 
la 5.000 lei. 

A vand In vedere faptul ca ordonatorul de credite l~i exercita atributiile prin intermediul 
aparatului de specialitate, auditorii publici externi au sanctionat verbal cu "Avertisment" inspectorul 
din cadrul Serviciului Impozite ~i Taxe Persoane Juridice din cadrul UA T Municipiul Dej, Samartean 
Loredana, prin aplicarea prevederilor art. 79 din acela~i act normativ coroborate cu cele ale art. 7 alin. 
1, art. 21 alin. 3 ~i art. 38 alin. 1 art. 21 alin. (3) ~i art. 38 alin. (1) din O.G nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contraventiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

g) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar: 
in timpul auditului entitatea verificata a calculat cuantumul majorarilor de intarziere datorat de 

fiecare din cei ~ase titulari de contract ~i a transmis notificari lnregistrate ~i expediate in data de 
25.07.2017. 

h) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 
divergenfl in urma procesului de conciliere ~i, dopa caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

i) recomandlrile auditorilor publici externi cu privire la mlsurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inllturlrii erorii/abaterii constatate: 

,1!$ Conducerea Municipiului Dej va lua masuri pentru extinderea verificarilor pe perioada de 
prescrip/ie privind plata rate/or aferente contractelor de vdnzare cumparare a locuin/elor conform 
Decretului -Lege nr. 6111990 ~i a Hotardrii Guvernului nr. 56211991, va ca/cu/a majoriiri de 
fntarziere pe seama cumpariitorilor care au depi1$it termenul asumat prin contract ~i va intreprinde 
demersurile legale pentru recuperarea acestora. 

De asemenea va aplica miisurile de executare si/ita conform contractelor fncheiate. 

4.14.Nereglementarea ~i nerealizarea veniturilor bugetului local din tarifele datorate de 
furnizorii de refele de comunicafii electronice precum ~i de detinatorii de elemente suport de 
infrastructurl pentru comunicatii electronice pentru accesul pe proprietatea municipiului Dej. 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate: 
Din verificarea modului In care este utilizat patrimoniul municipiului ~i in subsidiar daca au 

fost lntreprinse de catre UATM Dej masuri pentru reglementarea accesului furnizorilor, a operatorilor 
de retele de comunicatii electronice autorizati, precum ~i a detinatorilor de elemente suport de 
infrastructura pentru comunicatiile electronice pe proprietatea publica ~i privata a Municipiului Dej, a 
rezultat faptul ca nu este reglementat modul de stabilire ~i lncasare a veniturilor din tarifele privind 
accesul ye proprietatea municipiului. 

In conformitate cu art. 6 (alin.8) din Lege nr.154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor 
de comunicatii electronice "(8)/urnizorii de re/ele de comunica/ii electronice care instaleaza re/ele 
pe stalpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructura aflate pe proprietate publica, inclusiv pe 
drumuri, datoreaza tarife doar persoanei care deJine ori controleaza elementele de infrastructura, In 
condifiile stabilite cu aceasta". 

Mai muJt, la nivelul localitatii prin programul de investitii s-au realizat lucrari pentru crearea 
unei infrastructuri subterane necesare trecerii cablurilor, astfel meat reteaua de canalizatie subterana 
pentru comunicatii electronice existenta In Municipiul Dej se intinde pe mai multe strazi din zona 
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centrala, fara sa existe la nivelul entitatii lnsa o evidenia clara referitoare la lungimea acesteia pe 
tronsoane, la utilizatorii acestora . Aceste investitii s-au realizat pentru a elimina cablurile aeriene ~i 
stalpii care aglomereaza si altereaza spatiul urban, prin pozarea acestora In subteran ~i respectiv pentru 
a cre~te gradul de sigurantA in functionare a retelelor de telecomunicatii. 

Municipiul Dej prin consiliul local, in calitatea sa de proprietar al infrastructurii de comunicatii 
electronice construita In subteranul spatiilor publice, are posibilitatea ~i totodata obligatia legala de a 
stabili drepturile ~i conditiile de acces pentru furnizorii de retele de comunicatii electronice. Conform 
legislatiei, ,,condiJiile stabilite in vederea exercitiirii dreptului de acces vor respecta principiile 
transparenJei ~i obiectivitiiJii ~i vor fl nediscriminatoriifaJli de toJifurnizorii de reJele de comunicaJii 
electro nice". 

Potrivit prevederilor inserate 1n Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii 
fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum ~i pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea 
costului instalarii retelelor de comunicatii electronice, art. 6, alin (12) 

,, Furnizorii de rejele de comunicaJii electronice care instaleaza reJele pe stlilpi, piloni sau pe 
alte elemente de infrastructura fizica ajlate pe proprietate publicii, inclusiv pe drumuri, vor incheia, 
cu respectarea normelor privind autorizarea executilrii lucriirilor de construe/ii, doar contracte de 
exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizica cu persoanele care deJin ori controleaza 
elementele de infrastructura fizidJ, in condi/iile prezentei legi, urmlind a datora tarife doar acestor 
persoane", iar sumele percepute cu titlu de tarif pentru exercitarea dreptului de acces se constituie 
venit la la bugetul local. 

Pentru gazduirea retelelor de comunicatii electronice 1n infrastructura municipala de comunicatii, 
Municipiul Dej trebuia sa instituie un regulament pentru utilizarea infrastructurii subterane pentru 
comunicatii electronice ~i mai mult trebuia stabilit printr-un regulament de ansamblu conditiile 1n care 
se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a municipiului In vederea instalarii, 
intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de 
infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, 
precum ~i masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice. Pentru accesul acestor 
fumizori se impunea instituirea ~i perceperea unei taxe de acces, a carei valoare se stabile~te prin 
hotarare de consiliul local. 

Acea taxa nu poate fi perceputa pentru retelele de comunicatii electronice ~i elementele de 
infrastructura detinute sau administrate de institutiile ori autoritatile publice din cadrul sistemului 
national de aparare, ordine publica ~i siguranta nationala in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Cauza care a generat abaterea prezentata este neaplicarea corecta a prevederilor legale referitoare 
la constituirea dreptului de acces pe proprietatea publica a municipiului Dej ~i respectiv neurrnarirea 
stabilirii ~i lncasarii veniturilor entitatii din tarifele privind accesul pe proprietati ~i neexercitarea 
adecvata a forrnelor de control intern pentru depistarea erorilor. 

b)actul normativ incilcat: 
• Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de 

comunicatii electronice, precum ~i pentru stabilirea unor misuri pentru reducerea costului 
instalirii retelelor de comunicatii electronice, art. 6, alin. (1), (2), (3), (12), (14), art. 25, alin. (1), 
(2), (3) ~i (4). 

,,Art.6(1) Jn lipsa unor dispozi/ii legale contrare, pentru imobilele proprietate publica unde au 
Jost realizate lucrari de acces pe proprietafi, in termen de 60 de zi/e de la data intrarii in vigoare a 
deciziei pre$edintelui ANCOM prevazute la alin. (4), operatorii economici care nu au calitatea de 
operatori de re/ea conform prezentei legi, operatorii de re/ea pentru bunurile imobile care nu Jae 
obiectul cap. !IL institu/iile pub/ice, inclusiv autorita/ile administrafiei pub/ice centrale sau locale, 
precum $i orice alte entitiiJi care exercita dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate 
publica a statului ori a unitaJilor administrativ-teritoriale au obligaf ia de a publica, respectiv de a 
modifica $ilsau comp/eta, in cazul in care sunt deja publicate, pe pagina proprie de internet, atunci 
cand exista sau, in lipsa acesteia, prin aji$are in locuri vizibile la sediul titularului, condiJiile in care 
se realizeaza dreptul de acces la aceste imobile # documentele pe care solicitantul urmeaza sa le 
prezinte fn vederea dovedirii indeplinirii acestor condiJii, cu respectarea prevederilor art. 4. 

(2) in lipsa unor dispoziJii legale contrare, dupa data intrarii in vigoare a deciziei 
pre$edintelui ANCOM prevazute la alin. (4), in cazul imobilelor proprietate publica unde nu au Jost 
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realizate lucrliri de acces pe proprietli/i, operatorii economici care nu au calitatea de operatori de 
re/ea conform prezentei legi, operatorii de re/ea pentru bunuri/e imobile care nu Jae obiectul cap. Ill 
institu/iile pub/ice, inclusiv autorita/ile administra/iei pub/ice centrale sau locale, precum §i orice alte 
entita/i care exercitli dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publica a statului ori a 
unita/ilor administrativ-teritoriale au obliga/ia de a publica pe pagina proprie de internet, atunci c<ind 
exista sau, in lipsa acesteia, prin afi§are in locuri vizibile la sediul titularului, in termen de 30 de zile 
de la data primirii pentru prima data a unei cereri in vederea exercitarii dreptului de acces la un 
anumit imobil proprietate publica, condi/iile in care se realizeaza dreptul de acces la acest imobil §i 
documentele pe care solicitantul urmeaza sa le prezinte in vederea dovedirii indeplinirii acestor 
condifii, cu respectarea prevederilor art. 4. 

(3) Documentele prevazute la a/in. (I) §i (2) vor cuprinde eel putin: 
a) entitatea care exercita dreptul de administrare, precum $f modalita/ile in care aceasta 

poate fl contactata in vederea depunerii cererilor de acces pe proprieta/i; 
b) caracteristicile imobilu/ui pe care se exercita dreptul de acces §i zonele in care se poate 

realiza dreptul de acces; 
c) tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces, cu respectarea prevederilor a/in. 

(4); 
(12) Furnizorii de re/ele de comunica/ii electronice care instaleaza re/ele pe stalpi, piloni sau 

pe alte e/emente de infrastructurafizica aflate pe proprietate publica, inclusiv pe drumuri, vor incheia, 
cu respectarea normelor privind autorizarea executarii lucrlirilor de construe/ii, doar contracte de 
exercitare a dreptului de acces la irifrastructura fizicli cu persoanele care de/in ori controleaza 
elementele de irifrastructura fizicli, in condi/iile prezentei legi, urmand a datora tarife doar acestor 
persoane. 

(14) Sumele cu titlu de tarif pentru exercitarea dreptului de acces, percepute cu respectarea 
dispozi/iilor a/in. (4), se Jae venit la bugetul propriu, in cazul institu/iilor pub/ice Jinan/ate din venituri 
proprii, la bugetele locale, in cazul autorita/ilor pub/ice locale, sau la bugetele din care sunt Jinan/ate, 
fn cazul institu/iilor finan/ate de la bugetul de stat, bugetul asigurilrilor sociale de stat sau Jonduri 
speciale. 

A rt. 25 (1) Jn cazulproiectelor de infrastructuraflzica destinate instalarii de re/ele pub/ice de 
comunica/ii electronice sau de fibril optica neechipata, realizate cu participarea sau sprijinul 
autorita/ilor administra/iei pub/ice centrale ori locale sau Jinan/ate, total ori par/ial, din Jonduri 
pub/ice, furnizorii de re/ele pub/ice de comunica/ii electronice beneficiazil de acces deschis la aceastil 
infrastructurilfizicii, cu respectarea principiilor nediscriminarii, propor/ionalita/ii # obiectivitli/ii. 

(2) Condi/iile tehnice # economice in care se realizeazii accesul la infrastructura al 
furnizorilor de re/ele pub/ice de comunica/ii electronice in cazul prevazut la alin. (1), precum # orice 
modificare sau completare a acestora se supun aprobarii emise prin decizie a pre~edintelui ANCOM 

(3) Actele administrative prin care se stabilesc orice fel de condi/ii de operare a 
infrastructurilor fizice care Jae obiectul proiectelor prevazute la a/in. (I) produc eJecte juridice in 
ceea ce prive~te condi/iile tehnice §i economice in care se realizeaza accesul Jumizorilor de retele 
pub/ice de comunica/ii electronice la aceste infrastructuri fizice, numai dupa emiterea aprobarii 
prevazute la alin. (2). 

(4) in vederea aplicarii dispozi/iilor alin. (2), autorita/ile administra/iei pub/ice centrale ori 
locale care participa, sprijinli sau finan/eaza, total sau par/ial, realizarea unor proiecte de 
infrastructuril fizica destinate instalarii de re/ele pub/ice de comunica/ii electronice sau de fibril 
opticil neechipata au obliga/ia de a transmite ANCOM, pe liinga documentul care confine propunerile 
privind condi/iile tehnice # economice de acces, ~i documenta/ia care fundamenteaza proiectul de 
infrastructura fizica. " 

• Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, actualizata, privind finantele publice locale, a rt. 20, alin. 
(1), lit. b ~i art.23, alin.(2), lit.b-citat prezentat la pct.4.8 din prezentul proces verbal de constatare 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate: 
Nivelul veniturilor nerealizate din tarife de acces pentru fumizorii de retele de comunicatii 

electronice nu a putut fl estimat, deoarece la nivelul Municipiului Dej, la acest moment nu s-a 
reglementat nivelul taxei ~i nu se cunosc particularitatile din teren raportat la fiecare fumizor de retele 
de comunicatii electronice. 
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d)consecintele economico-flnanciare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate: 
Nestabilirea in tennenele legale ~i neunnarirea aplicarii legislatiei privind accesul pe 

proprietatea Municipiului Dej a fumizorilor de retele publice de comunicatii electronice, se 
concretizeaza in nerealizarea veniturilor cuvenite bugetului unitatii administrativ-teritoriale. 

e) persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele: 
in vederea clarific~rii tmprejurArilor care au condus la abaterea de la legalitate ~i regularitate, 

au fost solicitate prin adresa nr. 15.922/21.07.2017 (anexa 1) relatii domnului Morar Costan, in calitate 
de primar ~i domnului Zegrean Ion Calin in calitate de director tehnic la UAT Municipiul Dej care, 
potrivit prevederilor din fi~ postului ,,colaboreaza cu celelalte servicii ale primtiriei precum # cu 
celelalte organe de specialitate ale administrafiei pub/ice locale, institu/ii pub/ice, agen/i economici cu 
atribu/ii in domeniul de activitate, pregate~te p entru proiecte de hotarari referate din domeniul de 
activitate ce necesiti:i si:ifie supuse aprobarii consiliului local." 

Directorul tehnic al institutiei 1n raspunsul inregistrat sub nr. 16.018/25.07.2017 (anexa 5) ~i 
primarul municipiului prin raspunsul (anexa 2) sustin acela~i lucru, cum ca:,,Lucrarea de introducere 
in subteran a cablajelor este in perioada de garantie si la nivelul conducerii UA. T.MDej s-a luat 
decizia de a nu se percepe taxa de ocupare a domeniului public, de comun acord cu proprietarii 
retelelor , care au motivat acest lucru cufaptul ca in anii imediat precedenti executarii acestor lucrari 
au investit sume considerabile in modernizarea retele/or de fibra optica , lucrari avizate si autorizate 
de catre UA. T.M De} , urmand ca pana la finele acestui an sa promovam un proiect de hotarare de 
consiliu local privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea conditiilor in care se realizeaza 
accesul pe proprietatea publica sau privata a municipiului. " 

Din raspunsul formulat se refine faptul ca la nivelul institutiei se cuno~tea necesitatea perceperii 
~i incasarii acelor sume, dar s-a luat decizia neinstituirii ~i neperceperii acelei taxe deoarece fumizorii 
de retele publice de comunicatii electronice au avut cheltuieli legate de infrastructura proprie in 
perioada anterioara, aspect care contravine prevederilor legale adoptate pe acest segment, ce impun in 
mod imperativ necesitatea de a fi instituite condiJiile tehnice # economice in care se realizeaza 
accesul furniwrilor de reJele pub/ice de comunicatii electronice la aceste infrastructuri flzice. 

f)mlsurile luate de cltre entitatea veriflcata in timpul auditului flnanciar: 
in timpul auditului nu au fost luate masuri pentru clarificarea situatiei de fapt. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii veriflcate fata de problemele rlmase in 

divergenfa in urma procesului de conciliere ~i, dupii caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au fonnulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

h)recomandlrile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate: 

K5 Unitatea Administrativ Teritoriali:i Municipiul De} va fntreprinde demersurile lega/e pentru 
elaborarea ~i aprobarea in condifiile legii a unui regulament in care se vor stabili condi/iile tehnice ~i 
economice in care se realizeaza accesul la infrastructuri:i al farnizorilor de re/ele pub/ice de comunica/ii 
electronice # va Tua mi:isuri pentru aplicarea acestuia ~i incasarea sume/or astfel stabi/ite. 

5. Calitatea gestiunii economico - financiare; 

5.1.0rganizarea ~i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ~i 
capitalurilor proprii s-au realizat fara a fi respectate intro totul prevederile legale. 

a) descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate: 
In vederea realizarii actiunii de inventariere, a fost emisa de catre ordonatorul de credite 

Dispozitia nr. 1.052/17.11.2016 (anexa 93) prin care a fost numita comisia central~ de inventariere ~i 
subcomisii numite pentru gestiuni nominalizate. Inventarierea trebuia efectuata in confonnitate cu 
procedura elaborata ~i aprobat~ la nivelul municipiului, perioada de des~~urare fiind: 05.12.2016 -
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30.12.2016. 
Din verificarea efectuata s-a constatat faptul ca organizarea ~i efectuarea inventarierii elementelor 

patrimoniale nu s-a tacut in mod corespunzMor, cu respectarea prevederilor legate, dupa cum urmeaza: 
• Activele in curs de executie nu au fost inventariate conform prevederlor OMFP nr. 286112009 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea ~i efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor ~i capitalurilor proprii, respectiv acestea au fost enumerate ca obiective ~i solduri a~a 
cum figurau in contabilitatea institutiei, contrar prevederilor legate care stabilesc pentru aceasta 
categorie de active ca: ,, in listele de inventariere a imobilizarilor necorporale $i corporale, ajlate in 
curs de execufie, se menfioneaza pentru fiecare obiect in parte, pe baza constatdrii la fa/a /ocului: 
denumirea obiectului $i valoarea determinata potrivit stadiului de execu/ie, pe baza valorii din 
documentafia existenta (devize), precum $i fn func/ie de volumul lucriirilor realizate la data 
inventarierii ". 

• Cladirile ~i terenurile nu au fost inventariate corect, respectiv pe baza documentelor care atesta 
dreptul de proprietate al acestora ~i a altor documente legate- pentru terenuri, iar la cladiri nu s-a tacut 
inventarierea prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate ~i a dosarului tehnic al acestora ( a 
se vedea constatarea de la pct.4.12.din prezentul proces verbal) 

• Inventarierea terenurilor nu este conforma cu realitatea faptica, in acest sens exemplificam cu 
vanzarea suprafetei de teren de 500 mp in baza H.C.L. nr. 84/20.06.2016 (anexa 94) ~i factura nr. 
2241/03.11.2016 (anexa 95) tara sa fie operata In evidenta tehnico-opertiva prin fi~a mijlocului fix 
(anexa 96), astfel tncat comisia de inventariere ll mentioneaza In liste ca fiind identificat ~i apartinand 
municipiului, cand in fapt acesta a fost vandut catre o persoana fizica ~i nu mai trebuia reflectat In 
patrimoniu. 

• Imobilizarile necorporale de genul aplicatiilor informatice realizate de angajatii proprii nu au 
fost inventariate ~i nu figureaza ca plusuri de inventar in conditiile In care In evidenta contabila a 
institutiei acestea nu sunt evidentiate. 

• Pentru bunurile din domeniul public ori privat al unitatii administrativ-teritoriale concesionate, 
date In administrare, lnchiriere sau In folosinta gratuita, persoanele juridice care le utilizeaza in limitele 
~i conform contractelor tncheiate, au obligatia inventarierii anuale a bunurilor respective pe liste de 
inventariere distincte, care se transmit ~i titularului dreptului de administrare. La nivelul Municipiului 
Dej nu au fost solicitate ~i nu s-au transmis astfel de liste, ci s-a constituit la nivelul entitatii o 
subcomisie pentru inventarierea acestora, de~i ele sunt predate unor terti carora le-au fost delegate 
servicii de utilitate publica. 

• Inventarierea gestiunii aferente Bibliotecii Municipale s-a tacut prin sondaj, conform celor 
declarate de comisie ~i consemnate in Procesul verbal al comisiei de inventariere nr. 12 privind 
rezultatele inventarierii din anul 201 6, lnregistrat sub nr. 26.622/57B/16. 12.2016 (anexa 97 ). Referitor 
la fondul de carte, ln listele de inventariere sunt mscrise cartile In pozitii globale, generic definite ca ~i 
carti diverse, sau carte pentru copii ~.a. ~i nu s-au tacut referiri la inventarierea documentelor specifice 
bibliotecii, la ultimul an cand a fost efectua~ inventarierea fondului de carte, la numarul de documente 
cuprins In fondul de carte, publicatii ~i alte categorii de documente, daca s-a efectuat completarea 
acestui fond prin donatii, daca au fost sau nu evaluate ~i modul de evaluare. 

Conform art. 17 al Ordinului nr. 2.062 din 9 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind evidenta, gestionarea ~i inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, 
inventarierea documentelor specifice bibliotecilor se face la anumite intervale in functie de marimea 
fondului de carte, aspect care nu s-a realizat la nivelul Municipiului Dej, unde biblioteca a fost 
inventariata formal sub aspectul documentelor de biblioteca, In cadrul operatiunii de inventariere 
anuala a activelor, datoriilor ~ i capitalurilor proprii. 

Abaterea a fost cauzata de lipsa unei corelari lntre norma legala sintetizata in procedura interna ~i 
modul de lucru al comisiei centrale ~i a subcomisiilor constituite la nivelul ordonatorului de credite. 

b) actul normativ inciilcat: 
• Legea contabilititii nr. 82/1991 republicatl cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

art. 7 alin. (1) si (3): 
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"art. 7 alin. (1) Persoanele p reviizute la art. 1 au obliga/ia sa efectueze inventarierea genera/a a 
elementelor de activ # de pasiv de/inute la fnceputu/ activitafii, eel pufin o data pe an pe parcursul 
func/ionarii !or, fn cazu/ .fuziunii sau incetarii activitafii, precum §i in alte situa/ii previizute de lege. 

alin.3:Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor 
contabile aplicabile ". 

• OMFP or. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
~i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ~i capitalurilor proprii, pct. 
1 (2), pct. 5, pct. 12, pct. 16, pct. 32, pct. 40 (1),pct. 42: 

"Pct. ] (2) l nventarierea are ca scop p rincipal stabilirea situa/iei reale a tuturor elemente/or de 
natura active/or, datoriilor §i capitalurilor proprii ale fiecarei entita/i, precum §i a bunuri/or # 
valorilor de/inute cu orice titlu, apar/inand altor persoane juridice sau fizice, in vederea fntocmirii 
situa/iilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fide/a a pozi/iei financiare §i a 
peiforman/ei entitafii pentru respectivul exerci/iufinanciar. 

Pct. 5:,, Raspunderea pentru buna organizare a /ucriirilor de inventariere, potrivit 
prevederilor Legii nr. 8211991, republicata, §i in conformitate cu reg/ementarile contabile aplicabile, 
revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obliga/ia gestionarii 
entita/ii. in vederea efectuarii inventarierii, aceste persoane aproba proceduri scrise, adaptate 
specificului activitaJii, pe care le transmit comisiilor de inventariere. ". 

Pct. 12 lnventarierea terenurilor se efectueaza pe baza documentelor care atesta dreptul de 
p roprietate al acestora §i a a/tor documente, potrivit legii. 

Cladirile se inventariaza prin identificarea /or pe baza titlurilor de proprietate §i a dosarului 
tehnic al acestora. 

Pct.16 Bunurile din domeniul public al statului §i al unitafilor administrativ-teritoriale, date in 
administrare, concesionate sau inchiriate institu/iilor pub/ice, societafilor/companii/or na/ionale §i 
regiilor autonome potrivit legii, se inventariaza §i se inscriu in listele de inventariere distincte in 
cadrul acestor unitafi. 

Pct. 32 Pentru toate celelalte elemente de natura active/or, datoriilor §i capitalurilor proprii, 
cu ocazia inventarierii, se verifica realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele af/ate la 
ter/i se Jae cereri de confirmare, care se vor ata§a la listele respective dupa primirea confirmarii. 

Pct.40(1) in situa/ia constatiirii unor plusuri in gestiune, bunurile respective se evalueaza 
potrivit reglementarilor contabile aplicabile. 

Pct. 42. Rezultate/e inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces
verbal. 

Procesul-verbal p rivind rezultatele inventarierii trebuie sa con/ina, in principal, urmatoarele 
elemente: data intocmirii, numele §i prenumele membrilor comisiei de inventariere, numarul $i data 
deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariatalinventariate, data 
fnceperii §i terminarii operafiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile §i propunerile 
comisiei cu privire la cauzele plusurilor §i ale lipsurilor constatate §i persoanele vinovate, precum §i 
propuneri de miisuri fn legatura cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fora mi§care, cu mi§care 
Zenia, greu vandabi/e, fora desfacere asigurata $i propuneri de masuri In vederea reintegrarii /or in 
circuitul economic, propuneri de scoatere din funcfiune a imobilizarilor corporale, respectiv din 
evidentii a imobiliziirilor necorporale, p ropuneri de scoatere din uz a materialelor de natura 
obiectelor de inventar §i declasare sau casare a unor stocuri, constatari privind pastrarea, 
depozitarea, conservarea, asigurarea integrita/ii bunurilor din gestiune, precum §i alte aspecte legate 
de activitatea gestiunii inventariate. 

• Ordinului or. 2.062 din 9 iuoie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
evidenta, gestionarea ~i inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, art. 17: 

,, ( 1) Documentele specifice bibliotecilor se inventariaza la urmlitoarele intervale: 
a) o data la 2 ani - gestiunile bibliotecilor care de/in pana la I 0. 000 de unita/i de biblioteca 

(U.B.); 
b) o data la 3 ani - gestiunile bibliotecilor care de/in intre 10.001-50.000 de UB.; 
c) o data la 5 ani - gestiunile bibliotecilor care de/in intre 50.001-250.000 de UB.; 
d) o data la 7 ani - gestiunile biblioteci/or care de/in intre 250. 001-600. 000 de U B.; 
e) o data la JO ani - gestiunile biqliotecilor care de/in intre 600.001-1.000.000 de U B.; 
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f) la bibliotecile care de/in peste 1.000.000 de unitafi de biblioteca termene/e de inventariere 
se stabilesc de consiliile de administra/ie, cu acordul institu/iilor in subordonarea carora se ajla, dar 
nu mai mutt de 15 ani. " 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate: 
intrucat abaterea nu este materiala, auditorii publici externi nu au estimat valoarea acestei 

abateri. 
d) consecinfele economico-financia re, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate: 
Consecinta neefectuarii in conditiile legii a inventarierii pe anul 2016 este nerealizarea scopului 

inventarierii, acela de stabilire a situatiei reale a tuturor elementelor de activ ~i de pasiv, precum ~i a 
bunurilor ~i valorilor detinute cu orice titlu, 'in vederea 'intocmirii situatiilor financiare anuale, care 
trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare ~i a perfonnantei unitatii pentru respectivul 
exercitiu financiar. 

e) persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficienfele: 
hi vederea clarificarii imprejurarilor care au condus la abaterea de la legalitate ~i regularitate, au 

fost solicitate prin adresa nr. 15.922/21.07.2017 (anexa 1) Note de relatii domnului primar, care a 
aprobat rezultatele operatiunii de inventariere sintetizate in Procesul verbal nr. 2555/08.02.2017 
lntocmit de comisia centrala de inventariere ~i doamnei Lazar Mihaela Loredana in calitate de 
pre~edinte al comisiei centrale de inventariere. 

Raspunsurile prezentate prin anexa nr. 2 ~i nr.10 sunt identice: 
- ,, Cladirile si terenurile au Jost inventariate doar in baza evidentei contabile, car/ile funciare si 

tit/urile de proprietate fiind incomplete si neactualizate, motiv pentru care institu/ia a fnceput Inca de 
anul trecut o activitate de intabu/are si actualizare a date/or din cartea funciara cu situa/ia reala pe 
baza de masuratori din teren, activitate care nu s-a finalizat pana in acest moment fiind un proces 
costisitor si de lunga durata. 

- Referitor la terenul vandut in baza H.C.L.nr.84120.06.2016, in momentul efectuarii 
inventarului, nu eram in posesia contractului de vanzare-cumparare fncheiat intre par/i, motiv pentru 
care nu afost scos din evidente/e contabile. 

- Listele cu bunurile din domeniul public ori privat ale unita/ii administrativ teritoriale 
concesionate catre Compania de Apa S.A si S. C.Bratner Veres sunt confruntate anual si semnate din 
partea celor doua par/i. La fel listele cu bunurile date infolosin/a gratuita catre Spital si institu/ii de 
inva/amant, sunt semnate de catre cei care le folosesc. 

- Imobilizarile necorporale de genul aplica/iilor informatice realizate de angaja/ii proprii nu au 
Jost inventariate, ele nefiind achizi/ionate de la ter/i si neexistand o recep/ie a acestor imobilizari. Pe 
timpul controlului s-au recep/ionat aceste programe, a Jost intocmit procesul verbal de recep/ie 
nr.1119.07.2017 si aufost inregistrate in contabilitate cu nota contabila nr.208.1 

- Referitor la inventarierea Bibliotecii Municipale, car/ile au Jost inventariate prin sondaj, 
fondul de carte.fiind compus din 86.883 car/i la 31.12.2016 conform registrului existent la Biblioteca 
Municipala, valoarea acestuia fiind de 204.646 lei. Acest fond de carte este completat anua/ prin 
dona/ii care sunt evaluate si fnregistrate in contabilitate. 

In concluzie, am luat la cuno~tin/a sesizarile focute de d-voastra, iar la urmiitoarea ac/iune de 
inventariere vom proceda pe cat posibil la efectuarea acesteia conform legii. " 

Din raspunsul fonnulat, raportat la deficientele constatate de echipa de audit, se constata ca 
acestea sunt confinnate de primarul municipiului ~i de pre~edintele comisiei de inventariere care 
incearca sa precizeze ~i sa argumenteze doar contextul in care acestea s-au produs ~i totodata i~i arata 
disponibilitatea ca pe viitor acestea sa fie remediate. 

t) mb urile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar: 
in timpul auditului ordonatorul principal de credite nu a luat masuri pentru remedierea abaterii. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 

divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entit~tii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~ i nu au prezentat noi probe, care sii conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 
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h)recomandlrile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a 
fi luate in vederea inllturlrii erorii/abaterii constatate: 

.LS' Efectuarea inventarierii tuturor elementelor de natura active/or, datoriilor ~i capitalurilor 
proprii cu respectarea prevederilor legale, astfel incdt posturile din bilanful contabil anual sa fie 
core/ate cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situa/ia reala a elementelor 
patrimoniale $i totodata organizarea -$i efectuarea operafiunii de inventariere a documentelor 
speci.fice bibliotecii pub/ice conform Ordinului nr. 2.062 din 9 iunie 2000. 

5.2.in intervalul iulie 2014 - 2017 au fost angajate ~i plltite nejustificat din bugetul local 
drepturi de personal in suml de 2.928.002 lei, prin stabilirea eronatl a salariilor de baza 
acordate salariatilor entitlfii, ca efect al includerii sporului de dispozitiv in procent de 25% in 
salariul de bazl, contrar prevederilor legale. 

a) descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate: 
Din analiza legalitatii ~i exactitatii stabilirii ~i acordarii drepturilor salariale, s-a constatat faptul 

ca In salariul de baza al fiecarui angajat al institutiei se regase~te componenta aferenta sporului de 
dispozitiv acordata In procent de 25% aplicat la salariul de lncadrare ~i lndemnizatia de conducere 
acolo unde este cazul. Situapa astfel descrisa este regasita atat la nivelul anului 2016, cat ~i in anii 
anteriori, astfel !neat In tot intervalul de referinta 2014-2016 ~i chiar ~i in anul 2017 acest spor a fost 
acordat cu lncalcarea prevederilor legate incidente segmentului de salarizare a personalului din 
administratia publica locala, pentru care nu este stabilit un astfel de spor salarial, acesta vizand numai 
personalul din institutiile din sectorul de aparare, ordine publica ~i siguranta nationala. 

Astfel, potrivit art. 13 din Legea or. 138/1999 privind salarizarea ~i alte drepturi ale 
personalului militar din institutiile publice de aparare naponala, cadre militare In activitate, militarii 
angajati pe baza de contract ~i salariatii civili au beneficiat pana la aparitia Legii-cadru or. 330/2009 
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, de o indemnizatie de dispozitiv 
lunara de 25% din solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatia de comanda ~i gradapi, 
respectiv din salariu de baza. De asemenea Legea or. 138/1999, la art. I prevede ca dispozipile 
acesteia se aplica personalului militar ~i civil din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului 
de Interne, Serviciului Roman de lnformapi, Serviciul de Informatii Exteme, Serviciul de Protectie ~i 
Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale ~ i Ministerului Justitiei. 

Pentru o interpretare corecta ~i unitar~ a legii ~i pentru clarificarea segmentului de beneficiari ai 
acestui spor, Procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie ~i Justitie a declarat 
recurs in interesul legii cu privire la interpretarea ~i aplicarea unitara a dispozitiilor art. 13 raportat la 
art. 47 din Legea nr. 138/1999. Ynalta Curte de Casatie ~i Justitie prin Decizia nr. 37/2009 a admis 
recursul In interesul legii In sensul ca "Dispozi/iile art. 13 raportat la art. 47 din Legea nr. 13811999 
privind salarizarea ~i alte drepturi ale personalului militar din institu/iile pub/ice de aparare 
nafionala, ordine publica # siguran/a na/ionalii, precum §i acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste institu/ii se interpreteazii in sensul ca indemnizafia de dispozitiv lunara fn 
cuantum de 25% din salariul de baza, prevazuta de art. 13 din acest act normativ, se acorda 
func/ionari/or publici §i personalului contractual care i# desfo§oara activitatea in cadrul Ministerului 
Administra/iei §i Intemelor §i in institu/iile pub/ice din subordinea ministerului, precum §i 
personalului care i§i desjQJoara activitatea in serviciile comunitare din subordinea consilii/or locale 
§i a prefecturilor care au beneficial de acest drept salarial §i fnainte de transfer sau deta§are din 
cadru/ fostu/ui Minister de Interne. " 

De~i clarificarea cu statut de norma de drept vine din anul 2009, unitatile administrativ 
teritoriale, printre care se afla ~i Municipiul Dej au lncercat extinderea domeniului de aplicare a 
prevederilor art. 13 pentru personalul propriu, cu statut de functionar public ~i personal contractual. 

Privite in succesiunea lor aspectele relevante pentru situatia de fapt constatata In cazul UATM 
Dej, se constata urmatoarele: 
};:> in anul 2007, Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Municipiului Dej EDILICA deschide 
doua actiuni in instant! lmpotriva consiliului local, a primarului ~i Administratiei Finantelor Publice a 
Municipiului Dej, fiind constituite in doua dosare, respectiv dosarul or. 5477/117/2007, prin care 
solicitli printre altele ~ i plata drepturilor e~ti reprezentand lndemnizatia de dispozitiv reglementata 
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de Legea nr. 138/1999 pentru un numar de 68 functionari publici initial ~i suplimentar pentru Inca 14 
salariati cu statut de functionar public ~i respectiv dosarul nr. 5478/117 /2007, prin care se solicita 
calcularea ~i plata catre reclamanp a drepturilor bane~ti reprezentand tndemnizapa de dispozitiv In 
cuantum de 25% din salariul de baza, 'incepand cu 20.12.2004, sume actualizate cu indicele de inflatie 
la data platii, pentru un numar de 65 de salariati cu statut de personal contractual. 
)oi. in cazul actiunii ce-i viza pe functionarii publici, prin Sentinta Civila nr. 231/2008 (anexa 98) 
Tribunalul Cluj, Sectia Mix~ de Contencios Administrativ ~i Fiscal, de conflicte de munca ~i asigurari 
sociale admite actiunea introdusa de reclamanti prin sindicat ~i obliga consiliul local ~i pe primar ,,sa 
plateasca catre reclamanti drepturile bane~i reprezentand tndemnizatia de dispozitiv reglementata de 
Legea nr. 138/1999 'in cuantum de 25% din salariul de baz4, potrivit Ordinului Ministerului 
Administratiei ~i Intemelor nr. 436/28.07.2003, incepand cu 20.12.2004, actualizate cu rata inflapei la 
data platii." 
)oi. Pentru actiunea deschisa in numele celor 65 de salariati cu statut de personal contractual, prin 
Sentinta Civila nr. 666/2008 (anexa 99) Tribunalul Cluj, Secpa Mixta de Contencios Administrativ ~i 
Fiscal, de conflicte de munca ~i asigurari sociale admite actiunea introdusa de reclamanti prin sindicat 
~i obliga consiliul local ~i pe primar ,,sa plateasca reclamantului drepturile bane~ti reprezentand 
mdemnizatia de dispozitiv reglementata de Legea nr. 138/1999 in cuantum de 25% din salariul de baza 
lunar lncepand cu 20.12.2004, suma actualizata potrivit indicelui de inflape pana la data platii 
efective." 

Considerarea situatiei descrisa mai sus ca fiind un drept ca~tigat care Ii lndreptate~te pe toti 
salariatii institutiei ~i chiar ~i pe cei care nu se regasesc nominalizati in dispozitivul sentintelor civile sa 
primeasca acest spor nelntrerupt ~i chiar ~i in conditiile aparitiei unei noi norme de drept data de Legea 
nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, este gre~ita din 
umatoarele considerente: 

• Hotararile judecatore~ti emise in baza legislatiei anterioare produceau efecte pana la 
schimbarea acesteia, ceea ce s-a ~i intamplat odata cu aparitia O.U.G. nr. 112010 cand se impunea 
efectuarea reincadrarii 'in functii a personalului din sectorul bugetar. Acordarea 'in continuare In baza 
acelor sentinte a unor drepturi salariale suplimentare care nu sunt cuprinse in Legea cadru nr. 
330/2009, lege care introducea un sistem nou de salarizare, cu norme juridice noi, nu respecta noile 
prevederi 'in materie de salarizare ~i mai mult, o consecinta a legii o repezenta ~i faptul cl1 toate actele 
juridice emise in baza legislatiei anterioare, care nu-~i mai regaseau temei in noua legislatie nu mai 
trebuiau aplicate. 

• In conformitate cu prevederile art. l alin 2 din Legea nr. 330/2009 ,,fnceplind cu data 
intrarii In vigoare, In tot sau In parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului previizut 
la alin. (1) sunt §i riimiln In mod exclusiv cele prevazute In prezenta lege. ", ceea ce conduce la 
concluzia ca stabilirea ~i acordarea salariilor trebuia efectuata numai conform noului act normativ. 

• incepand cu anul 2010, salarizarea personalului din institutiile publice s-a efectuat In baza 
Legii-cadru nr. 330/2009, lege ce a instituit un nou sistem de salarizare, cu norme juridice noi ~i 
care la pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din Legea-cadru nr. 330/2009, publicata in MO nr. 762 I 
2009 a abrogat prevederile art. 13 din Legea or. 138/1999, mai sus mentionata. Odata cu abrogarea 
unui astfel de temei legal, sentinta devine CADUCA, deoarece instantele de judecata prin deciziile 
date nu fac altceva decat sa oblige societatea civila In a respecta prevederile actelor normative In 
vigoare, ori tntr-o atare situatie, cand 'ins!~i prevederea actului normativ a 'incetat sa mai existe ~i 
sentintele inceteaza sa mai produc! efecte juridice. 

• Avand In vedere faptul ca prin adoptarea Legii nr.330/2009 indemnizatia de dispozitiv nu 
se mai regase~te printre acele drepturi salariale care se includ in salariul de baz4, in conditiile In care 
nu mai exista temei legal pentru acordarea sumelor in discutie personalului din cadrul aparatului de 
specialitate ai primarului, sentintele nu mai pot produce efecte pentru prestatii succesive intrucat 
dispunerea pentru viitor trebuie sa fie circumscrisa noii reglementari in materie salariala, astfel meat 
efectele sentintelor judecatore~ti, prin care s-a acordat indemnizatia de dispozitiv sunt !imitate In timp, 
pana la o eventuala modificare a dispozitiilor legate in temeiul ~i in aplicarea carora a fost pronuntata. 

• Totodata, actele normative care stabilesc drepturile de personal pentru anul 2011, (Legea 
nr. 284 ~i Legea nr. 285/2010) nu reglementeaza acordarea indemnizatiei de dispozitiv. De asemenea, 
prevederile legate care vizeaz4 salarizarea personalului din sectorul bugetar in perioada 2012 - 2016 
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(Legea nr. 283/2011, OUG nr. 84/2012, OUG nr. 103/2013, OUG nr. 83/2014, O.U.G. nr. 5712015) nu 
reglementeaza acordarea indemnizatiei de dispozitiv pentru personalul angajat tn cadrul entitatii 
auditate. 

DacA, pana la aparitia Legii-cadru nr. 330/2009, indernnizatia de dispozitiv era stabilita prin 
Legea nr.138/1999 privind salarizarea ~i alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de 
aparare nationalA, dupa aceasta data - din ianuarie 2010 - dispozitiile sale nu mai pot fl invocate In 
favoarea acordarii acestei indemnizatii. 

in acest sens Legea nr.330/2009, 1n capitolul distinct referitor la modul de stabilire a salariilor tn 
primul an de aplicare a legii, respectiv 2010, In cap.IV, art.30 alin. (1), precizeaza cA, ,,incepand cu 1 
ianuarie 2010, sporurile acordate prin legi sau hotar/i.ri ale Guvernului, #, dupa caz, indemnizafiile 
de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baziJ .. , prevazute fn notele din anexele 
la prezenta lege, se introduc in salariul de baza .. , corespunzatoare func/iilor din /una decembrie 2009, 
atdt pentru personalul de execu/ie, cat §i pentrufunc/iile de conducere." 

Ca atare, 'in salariile de baza stabilite in temeiul Legii nr.330/2009, se introduc doar sporurile, 
care panl la publicarea acestei legi, au fost stabilite ~i acordate prin legi sau hotarari ale 
Guvernului dar ~i prevazute de aceastl lege, respectiv in notele din anexele la lege. 

Din aceste reglementari legale reiese expres vointa legiuitorului de a avea in vedere la 
relncadrarea pe temeiul noii legi unice a salarizarii doar a sporurilor acordate prin legi sau hotlrari 
ale guvernului (alin.1) precum ~i sporurile specifice pe categorii de personal ~i domenii de 
activitate expres prevlzute in cap.III ~i in anexele la lege. 

Este important de subliniat prevederile alin. 6 al art. 30 din Legea 330/2009, respectiv: 
,,Pentru persoanele ale cilror sporuri cu caracter permanent acordate fn luna decembrie 2009 nu se 
mai regasesc In anexele la prezenta lege §i nu au Jost inc/use fn salariile de baza, in soldele 
funcfii/or de baza sau, dupa caz, in indemniza/iile lunare de incadrare, sumele corespunziitoare 
acestor sporuri vor fl avute fn vedere fn legile anuale de salarizare, pftna la acoperirea integralil a 
acestora. ". Aceste prevederi stabilesc ca exista posibilitatea ca o parte dintre sporurile legate, cu 
caracter permanent, acordate in decembrie 2009 sa nu mai fie prevazute 1n anexele la prezenta lege, de 
unde rezulta Inca o data ca salarizarea instituita In baza Legii. nr. 330/2009 nu respecta teoria 
drepturilor ca~tigate, prioritate avand vointa legiuitorului de a unifica sistemul de salarizare a 
personalului bugetar, pentru indepartarea inechitatilor $i disfunctionalitatilor cauzate de un cadru 
legislativ amplu $i uneori mai greu de interpretat. 

Legiuitorul precizeaza ~i faptul cA, in masura 1n care personalul i$i desfa$oara activitatea m 
acelea$i conditii, sporurile $i indemnizatiile salariale neprevazute in Legea-cadru dar reglementate de 
legi sau hotarari ale Guvemului rlmase in vigoare ( exemplu: spor pentru complexitatea muncii, spor 
de audit, etc.), vor fi acordate ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu, conform prevederilor art. 
6 din O.U.G. nr.1 /2010. 

Ori sporul de dispozitiv nu s-a regasit in legi sau hotarari ale Guvernului ramase in vigoare 
dupa data adoptarii Legii-cadru nr.330/2009, intrucat temeiul legal ce a stat la baza formullrii 
Sentintelor Civile nr. 23112008 $i nr. 666/2008 a Tribunalul Cluj , respectiv art. 13 din Legea or. 
138/1999, a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din Legea-cadru nr. 330/2009, 
publicata in MO nr. 762 I 2009. 

Aceasta abatere a fost consernnata $i in anul 2011, urmare auditului financiar pe anul 2010, cand 
Camera de Conturi a Judeµilui Cluj a emis Decizia nr. 22 din 22.07.2011, prin care s-a dispus 
ordonatorului de credite UA TM Dej stabilirea intinderii prejudiciului determinat de includerea 
sporului de dispozitiv tn salariul de baza $i dispunerea masurilor de recuperare a acestuia. impotriva 
acestei masuri, ordonatorul de credite a maintat contestatie Comisiei de solutionare a contestatiilor din 
cadrul Curtii de Conturi a Romaniei. Prin incheierea nr. VI 354/07.10.2011, comisia a respins 
contestatia, iar institutia a introdus actiune tn instanta la Curtea de Apel Cluj, tn vederea anularii 
incheierii nr. VI 354/07.10.2011 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei, anularea Deciziei nr.22 din 
22.07.2011 §i suspendarea executarii acestora pana la solutionarea irevocabila a cauzei. 

Prin Sentinta Civila nr.712/30.11.2011 (anexa 100), Curtea de Apel Cluj a admis cererea de 
suspendare a executarii Deciziei nr.22 din 22.07.2011 . 

Prin Decizia nr.743/13.02.2013, inalta Curte de Casatie ~i Justitie admite recursurile formulate 
de Municipiul Dej prin Primar, de Curtea de Conturi a Romaniei $i Camera de Conturi Cluj impotriva 
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sentintei civile nr.712 din 30 noiembrie 2011 a Curtii de Apel Cluj - Sectia a II-a civila, de contencios 
administrativ si fiscal, caseazA sentinta atacata ~i trimite cauza spre competenta solutionare 
Tribunalului Cluj - Sectia contencios administrativ ~i fiscal. 

Prin Decizia Civila nr.11473/27.11.2013 (anexa 101) pronuntata de catre Curtea de Apel Cluj, 
Sectia a II-a Civila, de contencios administrativ ~i fiscal, ramasa irevocabila, a fost respins recursul 
declarat de reclamantul Municipiul Dej, impotriva Sentintei civile nr.11519 din 05.07.2013, pronuntata 
inDosarul nr. 5210/117/2013 al Tribunalului Cluj. 

La /el, in anul 2014, urmare auditului financiar pe anul 2013, a fost menponata in Raportul de 
audit nr. 2156/19575124.10.2014, incheiat in urma actiunii de ,,Auditftnanciar al contului anual de 
execu/ie bugetara pe anul 2013 ", efectuata la Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Dej, 
aceea~i abatere referitoare la efectuarea unor plati nejustificate ca efect al acordarii sporului de 
dispozitiv in procent de 25% tuturor salariatilor institutiei. Ca efect al aparitiei Legii nr. 124/2014 
privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri 
publice, sumele astfel stabilite au fost exonerate de la plata. 

Fata de cele prezentate mai sus, consideram ca includerea in salariul de bazA ~i acordarea 
indemnizatiei de dispozitiv in procent de 25%, in perioada iulie 2014 - iunie 2017, a fost nelegala. 
Cuantumul total al sumelor brute reprezentand indemnizatia de dispozitiv acordata necuvenit 
salariatilor din aparatul de specialitate al primarului, in intervalul iulie 2014- iunie 2017, este in suma 
de 2.928.002 lei (anexa 102) . 

Cauzele ~i imprejurarile care au determinat acordarea unor drepturi bane~ti tara temei legal, 
constau in functionarea defectuoasa a formelor de control intern precum ~i interpretarea eronata a 
legislatiei. 

b) actul normativ incalcat: 
• Legea or. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ~i completarile 

ulterioare, art. 14, alin (2), (3) ~i (4), art. 23, alin (1): 
art. 14: Reguli bugetare: 
(2) Cheltuielile bugetare au destina/ie precisa $i limitata $i sunt determinate de autorizarile 

con/inute in legi speciale $i in legile bugetare anuale. 
(3) Nicio cheltuiala nu poate Ji inscrisa in bugetele prevazute la art. 1 a/in. (2) $i nici nu 

poate ft angajata $i efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva 
cheltuiala. 

(4) Nicio cheltuiala din fonduri pub/ice locale nu poate ft angajata, ordonan/ata $i platita 
dacli nu este aprobata, potrivit legii, $i daca nu are prevederi bugetare $1 surse de ftnan/are. 

art 23 :Responsabilitafile ordonatori/or de credite 
(1) Ordonatorii de credite au obligaJia de a angaja §idea utiliza creditele bugetare numai 

fn limita prevederilor # destina/iilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institu/iilor 
pub/ice respective $i cu respectarea dispozi/iilor legale. 

• Legea or. 284/2010 (*actualizata*) privind salarizarea unitara a personalului platit 
din fonduri publice art. 1 alin. 1 ~i 2, art. 2, alin. 1, lit. a, art.3 lit a-d, art. 5 lit. a-e, art. 9, alin. 1-
3, art. 39 lit. y 

art. 1 : "(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de 
salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului. 

(2) lncepdnd cu data intrarii fn vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului 
prevazut la a/in. (1) sunt §i ramiin fn mod exclusiv cele prevazute in prezenta lege. 

art 2 (1): Dispozi/iile prezentei legi se aplica: 
a) personalului din autorita/i $i institu/ii publice, respectiv Parlamentul, Administra/ia 

Preziden/iala, autoritatea judecatoreasca, Guvemul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale 
administra/iei pub/ice centrale, autorita/i ale administra/iei pub/ice locale, alte autorita/i pub/ice, 
autorita/i administrative autonome, precum # institu/iile din subordinea acestora, ftnan/ate integral 
din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor Speciale; 

art. 3 :Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele 
principii: 

UATM Dej Gheorghe Liliana Tamara Popa Pag. 651110 



a) caracterul unitar, in sensul ca reglementeaza salarizarea tuturor categoriilor de personal 
din sectoru/ bugetar, prin /uarea in considerare a drepturi/or de natura sa/arialii stabilite prin acte 
normative specia/e in sistemul de sa/arizare reg/ementat de prezenta lege; 

b) suprema/ia legii, in sensul ca drepturi/e de natura salaria/a se stabilesc numai prin norme 
juridice de for/a legii; 

c) echitate §i coerenfa, prin crearea de oportunitii/i egale §i remunera/ie egala pentru munca 
de valoare ega/a, pe baza principiilor $i normelor unitare privind stabilirea §i acordarea salariului §i 
a celorlalte drepturi de natura salaria/a ale persona/ului din sectorul bugetar; 

d) sustenabilitate financiarli, prin stabilirea de majorari salariale in baza legilor speciale 
anuale. 

art. 5 :Reglementiirile din cuprinsul prezentei legi au ca scop urmatoare/e: 
a) armonizarea sistemu/ui de salarizare a personalului din sectoru/ bugetar cu importan/a, 

raspunderea, complexitatea activita/ii §i nivelul studiilor necesare pentru desfo§urarea activita/ii; 
b) stabilirea salariilor de bazli, a soldelor .funcJiilor de bazalsalariilor June/ii/or de baza §i a 

indemniza/iilor lunare de fncadrare, ca principal element al c<i§tigului sa/arial; 
c) realizarea ierarhiei salariilor de baza, a soldelor June/ii/or de baza!salariilor func/iilor de 

baza §i a indemniza/iilor lunare de incadrare, atdt intre domeniile de activitate, cat §i in cadrul 
aceluia§i domeniu, are la baza evaluarea posturilor, diferen/ierea focdndu-se in .func/ie de 
urmatoarele criterii: 

- cuno§tin/e §i experien/a; 
- complexitate, creativitate .$i diversitatea activitafilor; 
- judecata §i impactul deciziilor; 
- injluen/a, coordonare §i supervizare; 
- contacte §i comunicare; 
- condi/ii de munca; 
- incompatibilitliJi §i regimuri speciale; 

d) transparen/a mecanismului de stabilire a salariului de bazii, a soldelor func/iilor de 
bazalsalariilor func/iilor de baza §i a indemniza/iilor lunare de fncadrare, precum §i a celorlalte 
drepturi salariale; 

e) diferen/ierea salariilor de baza, a soldelor funcJiilor de bazalsalariilor June/ii/or de baza §i 
a indemnizafiilor lunare de fncadrare in func/ie §i de nivelul la care se presteaza activitatea: central, 
teritorial # local. 

art. 9(1): Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea personalului din sectorul 
bugetar in raport cu responsabilita/ile postului, munca depusa, cantitatea §i calitatea acesteia, 
importan/a sociala a muncii, condi/iile concrete fn care aceasta se desfo§oara, rezultatele ob/inute, 
precum §i cu criteriile prevazute la art. 5 lit. c). 

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, soldelelsalariile de funcfie §i 
indemniza/iile lunare de incadrare, sporurile, premiile, stimulentele §i alte drepturi in bani §i in 
natura, corespunzatoare fieclirei categorii de personal din sectorul bugetar. 

(3) Jn cadrul legilor speciale de salarizare anuale se stabilesc majoriirile salariilor de 
baza, soldelorlsalariilor de .funcfie §i indemnizafiilor lunare de incadrare, astfel incdt sa se realizeze 
trecerea de la valoarea acestora determinata potrivit art. 7 alin. (2) la valorile stabilite potrivit 
prezentei legi, pana la aplicarea integrala a prevederilor acesteia. 

art. 39: La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:y) orice alte dispoziJii 
contrare prezentei legi. 

• Legea nr.283/2011 (*actualizatl*) privind aprobarea Ordonantei de urgentl a 
Guvernului or. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentl a Guvernului nr. 
37 /2008 privind reglementarea unor mlsuri financiare in domeniul bugetar, pct. 2, art. II, art.1 
alin. 1 ~i2: 

"arl IL - Pentru anul 2012 se aproba instituirea unor masurifinanciare in domeniul bugetar, 
dupa cum urmeaza: 

art. 1. - (J) in anul 2012, cuantumul brut al salariilor de bazalsoldelor .func/iei de 
bazalsalariilor funcfiei de bazalindemniza/iilor de incadrare se men/ine la acela§i nivel cu eel ce se 
acorda personalului pl?itil dinfonduri publice pentru luna decembrie 2011. 
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(2) Jn anul 2012, cuantumul sporurilor, indemniza/iilor, compensa/iilor §i al celorlalte 
elemente ale sistemului de salarizare care Jae parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara 
brutli/salariul lunar brut, indemniza/ia bruta de incadrare se men/ine la acela§i nivel cu eel ce se 
acorda personalului platit din fonduri pub/ice pentru luna decembrie 2011, in masura in care 
personalul i$i desfo§oara activitatea in ace/ea# condi/ii. " 

• Legea or. 330/2009 (*actualizata*) privind salarizarea unitara a personalului platit din 
fonduri publice, abrogata de art.39 din 284/2010 la data de 1ianuarie2011, art. 1 alin. 1 ~i2, art. 2 
alin. 1 lit. a, art. 3 lit. a, b, c, ar t. 30 alin 1-5, art. 40 ~i art. 48 alin. 1 pct. 8: 

art. 1 (1) :Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de 
salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului. 

(2) lncepand cu data intrlirii in vigoare, in tot sau in parte, a prezentei legi, drepturile 
salariale ale personalului prevlizut la alin. (1) sunt $i raman in mod exclusiv cele prevazute in 
prezenta lege. 

art. 2 (1): Dispozifiile prezentei legi se aplica: 
a) personalului din autoritafi §i institu/ii pub/ice, respectiv Parlamentul, Administra/ia 

Preziden/iala, autoritatea judecatoreasca, Guvemul, ministerele, celelalte organe de specia/itate ale 
administra/iei pub/ice centrale, alte autorita/i pub/ice, autoritafi administrative autonome, precum # 
institu/iile din subordinea acestora, Jinan/ate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul 
asigurarilor sociale de stat, bugetelefondurilor speciale; 

art. 3 Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii: 
a) caracterul unitar, in sensul ca reglementeaza salarizarea tuturor categoriilor de personal 

din sectorul bugetar, prin luarea in considerare a drepturilor de natura salarialli stabilite prin acte 
normative speciale in sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege; 

b) suprema/ia legii, in sensul ca drepturile de natura salariala se stabilesc numai prin norme 
juridice de for/a legii; 

c) luarea in considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorarilor, a 
indemniza/iilor cu caracter general sau special, precum §i a a/tor drepturi de natura salariala, 
recunoscute sau stabilite, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin h.otarari judecatore§ti, 
prin acte de negociere colectivli, precum §i prin alte modalita/i, acestea regasindu-se la un nivel 
acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, in salariul brut sau, dupa caz, in salariul de bazi:i, in solda 
func/iei de baza sau in indemniza/ia lunara de incadrare; 

art. 30 (l):lncep<ind cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarari ale 
Guvernului, §i, dupa caz, indemniza/iile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de 
baza, din soldele func/iilor de baza, respectiv din indemniza/iile lunare de incadrare, prevlizute in 
notele din anexele la prezenta lege, se introduc in salariul de baza, in soldele June/ii/or de baza, 
respectiv in indemniza/iile lunare de incadrare corespunzatoare funcJiilor din /una decembrie 2009, 
atat pentru persona/ul de execu/ie, cat §i pentrufunc/iile de conducere. 

(2) Sporurile specifice pe categorii de personal §i domenii de activitate sunt cele prevlizute 
in cap. Ill §i in anexele la prezenta /ege. 

(3) Reincadrarea personalu/ui se face corespunzator tran§elor de vechime fn munca §i pe 
func/iile corespunzatoare categoriei, gradului # treptei profesionale avute in luna decembrie 2009. 

(4) La func/iile de execu/ie unde s-a redus numarul de grade sau trepte profesionale, 
reincadrarea personalului ale carui grade sau trepte profesiona/e au Jost eliminate se face la gradul 
sau treapta profesionala imediat urmatoare celei eliminate. 

(5) Jn anul 2010, personalul aflat in func/ie la 31 decembrie 2009 i§i va pastra salariul avut, 
Jara a ft afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din Luna decembrie 2009, astfel: 

a) noul salariu de baza, solda func/iei de baza sau, dupa caz, indemniza/ia lunarli de 
incadrare va ft cel/cea corespunzatoare June/ii/or din luna decembrie 2009, la care se adauga 
sporurile care se introduc in acesta!aceasta potrivit anexelor la prezenta lege; 

b) sporurile prevazute in anexele la prezenta lege ramase in afara salariului de baza, soldei 
func/iei de baza sau, dupa caz, indemniza/iei lunare de incadrare se vor acorda intr-un cuantum care 
sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009. 

art. 40: lncalcarea dispozi/iilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual, 
a indemniza/iilor §i, dupa caz, a soldelor func/iilor de baza la incadrarea, promovarea §i avansarea 
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personalului, a celorlalte drepturi, precum # acordarea de drepturi fora respectarea prevederilor 
acesteia atrag, dupa caz, rlispunderea disciplinara, materiala sau pena/a a persoanelor vinovate, 
potrivit legii. 

art. 48 (1): La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: 
8. Legea nr. 13811999 privind salarizarea $i alte drepturi ale persona/ului mi/itar din 

institu/iile pub/ice de aplirare na/ionala, ordine publica $i siguran/a na/ionalli, precum §i acordarea 
unor drepturi salariale personalului civil din aceste institufii, publicata in Monitorul Oficial al 
Romdniei, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modiflcarile §i completarile u/terioare, cu excep/ia 
prevederilor art. 1, 23, 42, 43, 62, art. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, precum §i pct. 1, 7 §i 11-16 din nota 
la anexa nr. 1, anexa nr. 5, pct. 4 din anexa nr. 7, precum §i pct. 2, 4 §i 6 din anexa nr. 9. 

• OUG 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de 
personal din sectorul bugetar ~i stabilirea salariilor acestora, precum ~i alte mlsuri in domeniul 
bugetar, abrogata de art.39 din 284/2010 la data de 1 ianuarie 2011, art. 10: 

art. 10: in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 33012009, la stabilirea 
salariilor personalului bugetar incepand cu 1 ianuarie 2010 nu vor fl luate in considerare drepturi 
salariale stabilite prin contractele §i acordurile colective §i contracte individua/e de munca incheiate 
cu nerespectarea dispozi/iilor legale in vigoare la data incheierii lor sau prin acte administrative 
emise cu incalcarea normelor in vigoare la data emiterii /or §i care excedeaza prevederilor Legii
cadru nr. 33012009. 

• Legea or. 188/1999 (**republicata**)(*actualizata*) privind Statutul functionarilor 
publici*), art. 31, alin (1), lit a ~i b, art. (2) ~i art. (3): 

art. 31 (1) " Pentru activitatea desfa$urata, .func/ionarii publici au dreptul la un salariu 
compus din: 

a) salariul de baza; 
b) sporul pentru vechime in munca; 
(2) Func/ionarii pub/ici beneficiaza de prime §i alte drepturi salariale, in condi/iile legii. 
(3) Salarizarea funcfionarilor publici se face in conformitate cu prevederile /egii privind 

stabilirea sistemului unitar de salarizare pentrufunc/ionarii publici. 
c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate: 

Valoarea sumelor brute reprezentand 1ndemnizatia de dispozitiv acordat~ necuvenit 
salariatilor din aparatul de specialitate al primarului, tn intervalul iulie 2014- iunie 2017, este in sum~ 
de 2.928.002 lei, (din care suma de 244.815 lei, intra sub incidenta Legii nr. 124/2014 privind unele 
m~uri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice, fiind 
exonerata de la plata), la care se adauga contributiile platite bugetelor publice. 

d) consecinfele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate constau tn prejudicierea bugetului enti~tii auditate cu suma de 2.928.002 lei, (din care 
suma de 244.815 lei, intra sub incidenta Legii nr. 124/2014, fiind exonera~ de la pla~), reprezentand 
drepturi salariale acordate necuvenit (indemnizatie de dispozitiv) la care se adaug~ contributiile 
angajatorului c~tre bugetele publice. 

e) persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficienfele: 
ln vederea clarificarii tmprejur~rilor care au condus la abaterea de la legalitate ~i regularitate, au 

fost solicitate prin adresa nr. 15.922/21.07.2017 (anexa 1) relatii domnului Morar Costan, tn calitate de 
ordonator principal de credite ~i doamnei Dunca Carmen, ~ef Birou resurse umane, salarizare, 
protecpa muncii, care conform atributiilor de serviciu stabilite prin fi~ postului, r~punde de: 
,,respectarea legisla/iei muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de stabilire a salariului, a 
indemniza/iei de conducere, a sporului de vechime §i a a/tor drepturi de personar'. 

• Atat ordonatorul de credite prin adresa nr. 16.272/25.07.2017 (anexa 2), cat ~i ~eful 
Biroului resurse umane, salarizare, protectia muncii prin r~punsul formulat in adresa nr. 
16.027/306124.07.2017 (anexa 4), dau acel~i raspuns, respectiv: ,,lncluderea in salariul de baza a 
sporului de dispozitiv s-a focut pentru punerea in aplicare a sentin/elor pronun/ate, ramase definitive 
$i executorii, de Sec/ia mixta de contencios administrativ §i fiscal, de conflicte de munca §i asigurari 
sociale a Tribuna/ului Cluj, respectiv a Sentin/ei civile nr.23112008 la Dosarul 5477111712007 
(/itigiu privind func/ionarii publici) §i a Sentin/ei civile nr. 66612008 la Dosarul 5478111712007 (/itigiu 
privind personalul contractual). 

UATM Dej Gheorghe Liliana Tamara D Pag. 681110 



Referitor la Decizia nr.3712009 a lnaltei Curfi de Casafie ~i Justifie, aceasta este obligatorie 
potrivit art. 329 a/in. 3 din Codul de procedura civi/a, respectiv ,, So/u/iile se pronun/a numai in 
interesul legii, nu au eject asupra hotardrilor judecatore~ti examinate $i nici cu privire la situa/ia 
par/ilor din acele procese. Dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru 
instan/e ". 

Argumentele prezentate nu sunt insu~ite de echipa de audit din urmatoarele considerente: 
• Din anul 2010, salarizarea personalului din institutiile pub lice s-a efectuat in baza Legii

cadru nr. 330/2009, lege ce a instituit un nou sistem de salarizare, cu norme juridice noi. 
• Prin adoptarea Legii nr.330/2009 indemnizatia de dispozitiv nu se mai regase~te printre 

drepturile salariale care se includ in salariul de baza, iar in aceste conditii in care nu mai exista temei 
legal pentru acordarea acestor sume personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
sentintele nu mai pot produce efecte pentru prestatii succesive intrucat dispunerea pentru viitor trebuie 
sa fie in corelatie cu noile reglementliri in materie salariala, motiv pentru care efectele sentintelor 
judecatore~ti, prin cares-a acordat indemnizatia de dispozitiv unor salariati de la ace! moment cu statut 
de functionari publici ~i respectiv personal contractual nominalizati clar prin sentinte, sunt !imitate in 
timp, pana la o modificare a dispozitiilor legale in temeiul ~i in aplicarea carora au fost pronuntate. 

Auditorii publici externi i~i mentin constatarea ~i recomanda luarea masurilor care se impun in 
vederea obtinerii asigurarii ca personalul UATM Dej este angajat ~i retribuit conform prevederilor 
legislatiei in vigoare, privind salarizarea personalului bugetar. 

f) masurile luate de citre entitatea verificata in timpul auditului financiar: 
in timpul controlului entitatea verificatli a intocmit listele cu persoanele care au beneficiat 1n 

mod nejustificat in intervalul iulie 2014- iunie 2017 de spor de dispozitiv inclus in salariul de baza, la 
nivel de suma brutli calculatli pentru fiecare angajat. 

g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 
divergentl in urma procesului de conciliere ~i, dopa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

Proiectul procesului verbal de constatare impreuna cu anexele aferente, a fost prezentat 
conducerii entitatii auditate cu adresa nr16329/26.07.2017, in vederea analizarii ~i clarificarii 
aspectelor consemnate, in cadrul ~edintei de conciliere. 

Urmare a ~edintei de conciliere, s-a intocmit nota de conciliere nr. 16463/27.07.2017 in cares-a 
consemnat faptul ca reprezentantii UATM Dej prezinta un punct de vedere divergent, cu precizarea ca 
nu aduc alte argumente fatA de cele exprimate 1n nota de relatii. 

Nefiind aduse argumente suplimentare auditorii publici externi i~i mentin punctul de vedere fa~ 
de abaterea consemnatli. 

h) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate: 

kS Conducerea Unitafii Administrativ Teritoriale Municipiul De}, va stabi/i - fn temeiul art. 33 
(3) din Legea nr. 9411992, republicata - intinderea prejudiciului cauzat entitiiJii prin includerea in 
salariul de baza al angaja/ilor a sume/or reprezentand spor de dispozitiv acordat necuvenit §i va /ua 
masuri pentru recuperarea acestuia, in condi/iile legii. 

De asemenea, va efectua regularizarea cu bugetele pub/ice a contribu/iilor aferente drepturilor 
salariale acordate necuvenit. 

5.3.in intervalul 2014-2016 Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Dej a efectuat 
plati nelegale in suma totala de 18.000 lei, prin retribuirea membrilor Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului ~i Urbanism, contrar prevederilor legate. 

a) descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate: 
Din auditarea contului de executie bugetara aferent anului 2016 la partea de cheltuieli de 

personal ~i din verificarea statelor de plata lunare s-a constatat faptul ca pentru trei luni din anul de 
referinta figureaza pe statele de plata persoane din afara institutiei, care nu au contract de munca cu 
aceasta, dar care au beneficiat de sume din bugetul local, respectiv de cate 400 lei in fiecare din cele 
trei luni, respectiv martie, iulie ~i octombrie. Extinzand verificarile ~i pentru perioada anterioara, s-a 
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concluzionat faptul ca aceasta este o practica mai veche, astfel ca pentru lntreg intervalul 2014-2016 au 
fost acordate astfel de sume pentru cinci persoane din afara institutiei care au statut de arhitecti. 

Prin H.C.L. nr. 79/2008 (anexa 103) a fost aprobata componenta ~i regulamentul de organizare 
~i functionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului ~i Urbanism a Primariei Municipiului 
Dej. La articolul 2 al hotararii se stabile~te componenta comisiei, respectiv pre~edinte este numit 
primarul municipiului, un secretar ~i 8 membrii, din care 5 sunt arhitecti, directorul tehnic de la acea 
data, ~eful Serviciului Urbanism ~i un topometrist. Comisia a fost constituita In baza prevederilor 
art.37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~ i urbanismul, act normativ care 
reglementeaza rolul ~i atributiile comisiei, dar care nu face referire la remunerarea membrilor comisie. 

in articolul 16 al regulamentului aprobat pentru comisia astfel constituita, prin hotararea de 
consiliu invocata mai sus este mentionat faptul ca: membrii comisiei ,,vor ft retribui/i pe ~edinfa cu 
suma de 2.000 lei/~edinfa conform prevederilor legate", dar tarli sa se indice acele reglementari legale 
care permiteau acordarea acelei remuneratii In cuantum de 2.000 lei pe ~edinta. Mai mult, 
regulamentul prevedea acordarea acelei sume pentru toti membrii, iar in fapt s-a procedat doar la 
remunerarea celor cu statut de arhitect. 

Pentru perioada iulie 2014- decembrie 2016 au fost tacute in afara cadrului legal plati cu 
aceasta destinatie in suma totala de 18.000 lei conform anexei nr.l 04 , la care au fost calculate ~i 
platite contributiile aferente angajatorului, mai putin contributia pentru ~omaj. 

in anul 2017 a fost emisa o noua hotarare de consiliu local, respectiv H.C.L. nr. 
52/28.03.2017(anexa 105), prin care s-a actualizat componenta comisiei ~i s-a aprobat noul 
regulament, tara sa mai fie inserate prevederi referitoare la remunerarea membrilor comisiei, astfel 
lncat In anul 2017, pana la data efectuarii misiunii de audit nu au mai fost efectuate plati cu aceasta 
destinatie. 

b) actul normativ incalcat: 
• Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata ~i cu modificarile ulterioare, art. 81: 
"La elaborarea proiectelor de hotar<iri, ordine sau dispoziJii se va avea in vedere caracterul 

lor de acte subordonate legilor, hotararilor # ordonanfelor Guvernului # altor acte de nivel superior. 
Reglementarile cuprinse in hotararile consiliilor locale §i ale consiliilor jude/ene, precum # 

cele cuprinse in ordinele prefecJilor sau in dispozifiile primarilor nu pot contraveni Constitufiei 
Romaniei # reglementarilor din actele normative de nivel superior. " 

• Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, art. 14, alin (2), (3) ~i (4), art. 23, alin (1)- citat prezentat la pct.5.2 din prezentul proces 
verbal de constatare 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate: 
Valoarea totalli a sumelor achitate membrilor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului ~i 

Urbanism pentru intervalul iulie 2014-decembrie 2016 este In suma de 18.000 lei, la care se adauga 
contributiile platite bugetelor publice. 

d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate: 

Consecintele economico-financiare constau in prejudicierea bugetului entitlitii auditate cu 
suma de 18.000 lei, reprezentand retributii acordate in afara cadrului legal Comisiei Tehnice de 
Arnenajare a Teritoriului ~i Urbanism, la care se adauga contributiile angajatorului clitre bugetele 
pub lice. 

e) persoanele cu atribufii in domeniul in cares-au constatat deficientele: 
in vederea clarificarii imprejurarilor care au condus la abaterea de la legalitate ~i regularitate, au 

fost solicitate prin adresa nr. 15.922/21.07.2017 relatii domnului Morar Costan, In calitate de ordonator 
principal de credite ~i doamnei Dunca Carmen, ~ef Birou resurse umane, salarizare, protectia muncii, 
care conform atributiilor de serviciu stabilite prin fi~a postului, raspunde de: ,,respectarea legislafiei 
muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de stabilire a salariului, a lndemniza/iei de 
conducere, a spon1lu de vechime #a a/tor drepturi de personaI". 

in raspunsurile date se precizeaza: 
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• Ordonatorul principal de credite prin raspunsul la nota de relatii inregistata sub 
nr.16.272/25.07.2017 formuleaza urmatorul raspuns ( anexa 2 ):,, Comisia Tehnicti de Amenajare a 
Teritoriului §i Urbanism, conform prevederilor Legii nr. 35012001, cu modificiirile §i complettirile 
ulterioare, organizatti in cadrul Primariei municipiului Dej, aprobata cu Hotararea nr. 
79128.08.2008 s-a constituit ca organ consultativ cu atribu/ii de analiza, expertizare tehnica §i 
consultan/a, care asigura fandamentarea tehnica a avizu/ui arhitectului ~ej Conform Regulamentu/ui 
anexa s-a propus ~i aprobat retribuirea arhitec/ilor membrii ai Comisiei Tehnice se Urbanism ~i 
Amenajarea Teritoriului. " 

Prin raspunsul transmis se face doar o trecere in revista a prevederilor legale 'in baza carora a fost 
'infiintata comisia, se mentioneaza hotararea de consiliu local prin care s-a aprobat componenta 
comisiei ~i regulamentul ce avea inserata partea de retributie a membrilor comisie, aspecte ce au fost 
prezentate ~i de auditorii publici extemi, ~ra sa aduca argumente de ordin legal referitoare la 
posibilitatea ~i necesitatea remunerarii membrilor comisiei. 

• ~eful Biroului resurse umane, salarizare, protectia muncii precizeaza 'in raspunsul formulat 
In adresa nr. 16.027/306/24.07.2017 (anexa 4), cap/a/i/e aufostfacute in baza HC.L. nr.7912008, dar 
conform Legii nr. 24 din 27 martie 2000 republicata privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, art. 81: ,,(1) La elaborarea proiecte/or de hotarari, ordine sau dispozi/ii 
se va avea zn vedere caracterul /or de acte subordonate legilor, hottirarilor §i ordonan/elor 
Guvernului §i a/tor acte de nivel superior. 

(2) Reglementarile cuprinse in hotardrile consiliilor locale §i ale consiliilor jude/ene, 
precum ~i cele cuprinse in ordine/e prefec/ilor sau in dispozi/iile primari/or nu pot contraveni 
Constitu/iei Romaniei $i reglementarilor din actele normative de nivel superior. " 

f) masurile luate de catre entitatea verificata In timpul auditului financiar: 
in timpul auditului entitatea verificata a 'intocmit listele cu persoanele din cadrul Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului ~i Urbanism, care au beneficiat 1n mod nejustificat 'in intervalul 
iulie 2014- decembrie 2016 de remuneratii din bugetul local, conform statelor de plata lunare, la nivel 
de suma bruta calculata pentru fiecare membru cu statut de arhitect. 

g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 
divergenta In urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

Proiectul procesului verbal de constatare lmpreuna cu anexele aferente, a fost prezentat 
conducerii entitatii auditate cu adresa nrl6329/26.07.2017, in vederea analizArii ~i clarificarii 
aspectelor consemnate, 'in cadrul ~edintei de conciliere. 

Urmare a ~edintei de conciliere, s-a intocmit nota de conciliere nr. 16463/27.07.2017 in cares-a 
consemnat faptul ca reprezentantii UATM Dej prezinta un punct de vedere divergent, cu precizarea ca 
nu aduc alte argumente fata de cele exprimate in nota de relatii. 

Nefiind aduse argumente suplirnentare auditorii publici extemi 'i~i mentin punctul de vedere fata 
de abaterea consemnata. 

h) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate: 

,g Conducerea Municipiului Dej, va lua masuri pentru recuperarea prejudiciului cauzat 
entita/ii prin acordarea fn afara cadrului legal a remunera/iilor platite membrilor Comisiei Tehnice 
de Amenajare a Teritoriului # Urbanism §i va lua miisuri pentru recuperarea acestuia, in condifiile 
/egii. 

De asemenea, va efectua regularizarea cu bugetele pub/ice a contribufiilor aferente drepturilor 
salariale acordate necuvenit. 

5.4.in anul 2016 pentru lucrarea ,,Tamplarie auminiu cu bariera termicl ral 6003 cu sticla 
termopan in suprarfata de 132 mp, cu montaj" la Cinema Arta din Municipiul Dej s-a acceptat 
la plata ~i s-a decontat necuvenit catre SC Xtru Windows SRL Baia Mare suma de 3.569 lei 
reprezentand lucrari neexecutate pentru care s-au calculat majorari de intarziere In soma.de 
642 lei. 

a)descrierea erorii/abaterii de la le alitate ~i regularitate constatate; 
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UATM Dej a incheiat contractul de furnizare ~i montaj nr 2408 din 3.12.2015 cu SC Xtru 
Windows SRL Baia Mare pentru realizarea lucrarii ,, Tdmplarie auminiu cu bariera termica ral 6003 
cu sticla termopan in suparafafii de 132 mp, cu montaj'' la Cinema Arta din Municipiul Dej. 

Din factura nr. 5979 din 03.02.2016 1n valoare de 99.600 lei (pentru care nu exista situatie de 
lucrari) intocmita de catre SC Xtru Windows SRL Baia Mare ~i achitata de UA TM Dej cu OP nr.5979 
din 12.02.20 16 (anexa 106), rezultll executarea a 132 mp tamplarie aluminiu cu geam termopan, 

Acceptarea la platA s-a efectuat in baza procesului verbal de receptie nr. 1 din 20.01.2016 
(anexa 107) prin care comisia de receppe a constatat ca lucrarea a fost executata ~i corespunde din 
punct de vedere cantitativ ~i calitativ. 

In fapt, a~a cum rezulta din nota de verificare in teren (anexa 108) s-a constatat ca nu s-a 
executat cantitatea de 4, 73 mp tamplarie aluminiu cu geam termopan. 

AceastA situatie a condus la efectuarea de plati nelegale In suma de 3.569 lei ( 628,79 lei/mp x 
4, 73 mpx 20%). 

Abaterea s-a produs urmare efectuarii necorespunzatoare a receptiei de clltre comisia de receptie. 
b) Actele normative incalcate; 
• Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completArile 

ulterioare art 54- Execu/ia bugetarii alin (5) ~i (6) 
"Instrumentele de plata trebuie sii fie inso/ite de documentele justificative. Aceste documenJe 

trebuie sii certifice exactitatea sumelor de plata, recep/ia bunurilor, executarea serviciilor §i alte/e 
asemenea, conform angajamentelor legate incheiate. Instrumentele de plata se semneaza de catre 
contabil §i §eful compartimentului financiar-contabil. 

Efectuarea pla/ilor, in limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe baza de acte 
justificative, intocmite in conformitate cu dispozi/iile legale, §i numai dupa ce acestea aufost angajate, 
lichidate §i ordonan/ate. " 

• Legea nr. 500 I 2002 privind finantele publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
art 73A 1-Recuperarea sumelor reprezentand prejudiciilplii/i nelegale din fonduri publice 

"Recuperarea sumelor reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, stabilite de 
organele de control competente, se face cu perceperea de dobanzi ~i penalitati de intarziere sau 
majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de 
cand s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata §i pana s-au recuperat sumele. " 

• Legea nr.207 /2015 privind codul de procedura fiscala art. 183-Majorari de intdrziere in 
cazul ob/iga/iilor fiscale datorate bugetelor locale, alin (2) 

"Nivelul majorarii de fntarziere este de 1 % din cuantumul obliga/iilor fiscale principale 
neachitate In termen, calculata pentru fiecare luna sau frac/iune de luna, fncepdnd cu ziua imediat 
urmatoare termenu/ui de scaden/a §i panii la data stingerii sumei datorate, inclusiv. " 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate: valoarea prejudiciului cauzat bugetului 
local este de 3.569 lei pentru care s-au calculat majorari de intarziere in temeiul art. 73Aldin Legea nr. 
500 I 2002 in suma de 642 lei (3.569x l %xl 8). 

d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate: utilizarea nelegala a fondurilor publice 

e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Pentru clarificarea imprejurarii in care s-a produs abaterea s-au solicitat relatii de Ia Gherman 

Alexandru-pre~edindele comisiei de receptie a lucrarii(anexa 6). 
in raspunsul formulat se confirma abaterea, mentionandu-se faptul ca diferenta dintre cantitatea 

decontata ~i cea real executata provine din faptul ca fata de tamplaria din tabloul de tamplairie s-a 
executat mai putin cu 0,40 m, la doua articole de lucrari, lucru nesesizat de catre comisia de receptie. 

t) mburile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
Nu s-au lntreprins. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 

divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca Ia anularea constatArilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fat!\. de abater~ e prezentate. 
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h)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturlrii erorii/abaterii constatate; 

Conducerea UATM Dej va stabi/i - in temeiul art. 33 (3) din Legea nr. 9411992, republicata, 
actualizata - fntinderea prejudiciului cauzat bugetului local prin pla/ile efectuate catre SC Xtru 
Windows SRL Baia Mare, reprezentand cantita/i de lucrari neexecutate # va lua masuri pentru 
recuperarea acestuia, in condi/iile legii precum ~i perceperea de majorari de int<irziere calculate pana 
la data recuperarii prejudiciului, inclu.siv . 

5.5.tn anul 2016 pentru lucrarea ,,Reparatii, fatadizare ~i zugrlveli Casa de Cultura Arta" 
s- a acceptat la plata ~i s-a decontat necuvenit dtre SC Bel Construct SRL Dej suma de 3.297 lei 
reprezentand lucrari neexecutate pentru care s-au calculat majorari de intarziere in sumitde 
527 lei. 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
UATM Dej a incheiat contractul de lucrari nr 25489 din 16.12.2015 cu SC Bel Construct SRL 

Dej pentru realizarea lucrarii ,, Repara/ii, fatadizare ~i zugri'iveli Casa de Culturli Arta" 
Din situatia privind lucrarile executate in tuna martie 2016, anexa la factura nr.00332 din 

30.03.2016 emisa de SC Bel Construct SRL Dej, achitat! de UATM Dej cu OP nr. 717 ~i 718 din 
07.04.2016 (anexa 109) rezultA montarea cantit!tii de 195,25 mp gresogranit. 

Acceptarea la plat! s-a efectuat In baza procesului verbal de receptie nr. 7 din 14.03.2016 
(anexa 110) prin care comisia de receppe a constatat ca lucrarea a fost executat! ~i corespunde din 
punct de vedere cantitativ ~i calitativ. 

in fapt, ~a cum rezult! din nota de verificare In teren (anexa 111) s-a constatat ca nu s-a 
executat montarea cantitatii de 15,25 mp gresogranit. 

Aceast! situatie a condus la efectuarea de plati nelegale 1n suma de 3.297 lei. 
Abaterea s-a produs urmare efectuarii necorespunzatoare a receptiei. 
b) actele normative incalcate; 
• Legea nr.273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare art 54- Execu/ia bugetara alin (5) ~i (6) - citat prezentat la pct.5.4 din prezentul proces 
verbal de constatare 

• Legea or. 500 I 2002 privind finantele publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
art 73" 1-Recuperarea sumelor reprezentand prejudicii/pla/i nelegale din fonduri pub/ice citat 
prezentat la pct.5 .4 din prezentul proces verbal de constatare 

• Legea nr.207/2015 privind codul de procedura fiscala art. 183-Majorari de lntarziere 
fn cazul obliga/iilor ft.scale datorate bugetelor locale, alin (2) citat prezentat la pct.5.4 din prezentul 
proces verbal de constatare 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate: valoarea prejudiciului cauzat bugetului 
local este de 3.297 lei (anexa 112) pentru care, 1n temeiul art. 73" 1din Legea nr. 500 I 2002, s-au 
calculat majorari de lntarziere In suma de 527 lei (3.297xl%x16). 

d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate: utilizarea nelegala a fondurilor publice 
e)persoanele cu atribupi in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Pentru clarificarea ilnprejurarii In care s-a produs abaterea s-au solicitat relapi de Ia Gherman 

Alexandru-pre~edintele comisiei de receptie a lucrarii (anexa 1). 
in raspunsul formulat (anexa 6) se confirm! abaterea, mentionandu-se faptul ca la data receptiei 

nu s-a efectuat masurarea pardoselii din gresogranit ci s-au avut In vedere masuratorile date de 
proiectant. 

f) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar - nu s-au 
lntreprins. 

g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fafa de problemele ramase in 
divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 
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!n cadrul concilierii persoanele din conducerea entitapi nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fatA de abaterile prezentate. 

h )recomandlrile auditorilor publici externi cu privire la mlsurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

Conducerea UATM Dej va stabili - in temeiul art. 33 (3) din Legea nr. 9411992, republicatii, 
actualizatii ~ fntinderea prejudiciului cauzat bugetului local prin pla/ile efectuate ciitre SC Bel 
Construct SRL Dej, reprezentand cantita/i de lucrari neexecutate ~i va lua masuri pentru recuperarea 
acestuia, in condifiile legii precum ~i perceperea de majorari de intdrziere calculate pana la data 
recuperarii prejudiciului, inclusiv . 

5.6.Entitatea auditata a platit in anul 2016, nejustificat, soma de 127 .897 lei, in baza unor 
contracte de finantare nerambursabila 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
in atribuirea contractelor de finantare nerambursabila, nu s-au respectat prevederile Legii nr. 

350 din 2 decembrie 2005, actualizata, privind regimul finanfArilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitati nonprofit de interes general. 

Au fost elaborate: Ghidul solicitantului pentru Jinan/area nerambursabila din fonduri pub/ice ~i 
criterii aplicate pentru selec/ia # atribuirea contractului de Jinan/are nerambursabila fn domeniul 
Cultura nr. 10748/b/27.05.2015, Ghidul solicitantului pentru Jinan/area nerambursabila din fonduri 
publice ~i criterii aplicate pentru selec/ia ~i atribuirea contractului de Jinan/are nerambursabila fn 
domeniul Sport nr. 10748/c/27.05.2015 (anexal 13). Prin Raportul de oportunitate privind notarea 
proiectului ~i cuantumul financiar stabilit pentru proiectul cultural, ~i Fi~a de evaluare a 
proiectului/programului sportiv (anexa 114), s-au stabilit criteriile aplicate ~i punctajul acordat pentru 
fiecare criteriu de selectie definit. 

Autoritatea finantatoare nu a precizat in documentatia pentru elaborarea ~i prezentarea ofertei, 
algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat asupra punctajului obtinut in urma evaluarii criteriilor de 
evaluare a propunerii de proiect In ordinea importantei lor. In procesul de stabilire a sumelor acordate, 
comisia de selecpe nu realizeaU o clasificare a proiectelor dupa punctaj ~i nu se poate identifica o 
legatura lntre punctajul obpnut de fiecare proiect ~i suma acordata. 

Referitor la platile efectuate 1n anul 2016 la capitolul 67 .02. "Cultura, Recreere, Religie '', s-a 
constatat ca entitatea a procedat la acordarea de finantari nerambursabile pentru 11 unitati sportive, 9 
unitati culturale ~i 18 unitati de cult (anexa 115). 

1. Din analiza contractelor tncheiate de UA TM Dej privind finantari nerambursabile din fonduri 
publice, a unor proiecte derulate de catre unita/i sportive, am constatat urmatoarele: 

1.1.Contractul nr. 10385121.04.2016, incheiat cu Club Sportiv Unirea De} volei (anexa 116), 
pentru finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului "Sprijinirea Echipei de Volei masculin" 

,...., potrivit caruia institutia finantatoare aloca suma de 800.000 lei. Platile efectuate de catre UA TM Dej in 
baza acestui contract au fost In suma de 748.000 lei: 

-cheltuielile eligibile ale proiectului, care pot fl luate In considerare pentru finantarea 
nerambursabila, nu sunt stabilite, la nivelul valorii finantarii acordate; nu s-a actualizat lista 
cheltuielilor eligibile in suma de 900.000 lei, la nivelul valorii finanfArii acordate prin contract in suma 
de 800.000 lei; 

-s-au acceptat documente justificative, :tara a se verifica mcadrarea cheltuielilor justificate 1n 
cheltuielile eligibile ale proiectului; 

-s-au prezentat entitatii auditate, pentru justificarea sumelor primite, documente reprezentand 
cheltuieli neeligibile in conformitate cu prevederile contractuale, deoarece aceste cheltuieli au fost 
efectuate in afara perioadei de derulare a contractului, in perioada 01.01.2016 - 20.04.2016, 1n 
valoare de 99.901,74 lei (anexa 117); 

-s-au acordat 28.000 lei din tran~a finala de 10% fara validarea Raportului final ~i Raportului 
financiar; 

- s-a depus Raport de evaluare fara numar, depus, nu este validat de institutia finantatoare. 
1.2.Contractul nr.10363121.04.2016, incheiat cu Fotbal Club Unirea De} (anexa 118), pentru 

finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului "Sustinerea activitatii fotbalistice juniori ~i 
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seniori" potrivit caruia institutia finantatoare aloca suma de 200.000 lei. PUitile efectuate de catre 
UATM Dej in baza acestui contract au fost in suma de 187.000 lei: 

-cheltuielile eligibile ale proiectului, care pot fi luate in considerare pentru finantarea 
nerambursabila, nu sunt stabilite, la nivelul valorii finantarii acordate; nu s-a actualizat lista 
cheltuielilor eligibile in suma de 300.000 lei, la nivelul valorii finantarii acordate prin contract in suma 
de 200.000 lei; 

-s-au prezentat entitatii auditate, pentru justificarea sumelor primite, documente reprezentand 
cheltuieli neeligibile in conformitate cu prevederile contractuale, deoarece aceste cheltuieli au fost 
efectuate in afara perioadei de derulare a contractului, in perioada 01.01.2016 - 20.04.2016, in 
valoare de 3. 787,24 lei (anexa 117); 

-s-au acceptat documente justificative, fara a se verifica incadrarea cheltuielilor justificate in 
cheltuielile eligibile ale proiectului; 

-s-au acordat 7.000 lei din tran~a finala de 10% fara validarea Raportului final ~i Raportului 
financiar; 

-nu s-a depus Raport final ~i Raport financiar final. 
1.3.Contractul nr.10981104.05.2016, incheiat cu Clubul sportiv Budokan Ryu (anexa 119), 

pentru finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului "Performanta in ramura de karate WKC 
2016" potrivit caruia institutia finantatoare aloca suma de 15.000 lei. Platile efectuate de catre UATM 
Dej in baza acestui contract au fost in suma de 13.500 lei: 

-cheltuielile eligibile ale proiectului, care pot fi luate in considerare pentru finantarea 
nerambursabil~ nu sunt stabilite, la nivelul valorii finantarii acordate; nu s-a actualizat lista 
cheltuielilor eligibile in suma de 35.000 lei, la nivelul valorii finantarii acordate prin contract in suma 
de 15.000 lei; 

- nu exista o situatie centralizatoare a documentelor justificative depuse; 
-s-au prezentat entitatii auditate, pentru justificarea sumelor primite, documente reprezentand 

cheltuieli neeligibile in conformitate cu prevederile contractuale, deoarece aceste cheltuieli au fost 
efectuate in afara perioadei de derulare a contractului, in perioada 01.01.2016 - 03.05.2016, in 
valoare de 8.570,08 lei (anexa 117); 

- nu s-a depus Raport final ~i Raport financiar final. 
2.Din analiza contractelor incheiate de UA TM Dej privind finantari nerambursabile din fonduri 

publice, a unor proiecte derulate de catre unita/i culturale, am constatat urmatoarele: 
2.1.Contractul nr.10939104.05.2016, incheiat cu Asocia/ia Cu/turala Astra (anexa 120), pentru 

finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului "Cultura, istorie ~i traditii la confluenta 
Some~urilor" potrivit caruia institutia finantatoare aloca suma de 12.000 lei. Platile efectuate de catre 
UATM Dej in baza acestui contract au fost in suma de 10.800 lei: 

- art. 5 din contract "Ultima tran~a a finan/arii nerambursabile reprezentand 10% din suma 
repartizata ... " nu respecta prevederile Ordonantei nr. 51 din 11 august 1998, actualizat~ privind 
imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor ~i actiunilor cultural, art.6 alin. (5) 
"Ultima tran~a nu poate Ji mai mica de 15% din totalul finan/arii. "; 

-cheltuielile eligibile ale proiectului, care pot fi luate in considerare pentru finantarea 
nerambursabila, nu sunt stabilite, la nivelul valorii finantarii acordate; nu s-a actualizat lista 
cheltuielilor eligibile in sumli de 13.500 lei, la nivelul valorii finantarii acordate prin contract in sumli 
de 12.000 lei; 

-s-au prezentat entitatii auditate, pentru justificarea sumelor primite, documente reprezentand 
cheltuieli neeligibile in conformitate cu prevederile contractuale, deoarece aceste cheltuieli au fost 
efectuate in afara perioadei de derulare a contractului, in perioada 01.01.2016 - 03.05.2016, in 
valoare de 899,50 lei (anexa 117); 

-nu s-a depus Raport final ~i Raport financiar final. 
2.2.Contractul nr.11413109.05.2016, fncheiat cu Asocia/ia Civila a Maghiarilor dejeni(Anexa 

121 ), pentru finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului "Cultura Vie" potrivit cliruia 
institutia finantatoare aloca suma de 12.000 lei. Platile efectuate de catre UATM Dej in baza acestui 
contract au fost in sumli de 10.800 lei: 

- art. 5 din contract "Ultima tra~a a finan/arii nerambursabile reprezentand 10% din suma 
repartizata ... " nu respectli prevederile Ordonantei nr. 51 din 11 august 1998, actualizat~ privind 
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imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor ~i actiunilor cultural, art.6 alin. (5) 
"Ultima tran§li nu poate ft mai mica de 15% din totalul flnan/arii. "; 

-cheltuielile eligibile ale proiectului, care pot fl luate in considerare pentru finantarea 
nerambursabila, nu sunt stabilite, la nivelul valorii finantarii acordate; nu s-a actualizat lista 
cheltuielilor eligibile m sumli de 18.948 lei, la nivelul valorii finantarii acordate prin contract In suma 
de 12.000 lei; 

·S·au acceptat documente justificative, farli a se verifica lncadrarea cheltuielilor justificate in 
cheltuielile eligibile ale proiectului; 

-s-au prezentat entitatii auditate, pentru justificarea sumelor primite, documente reprezentand 
cheltuieli neeligibile in conformitate cu prevederile contractuale, deoarece aceste cheltuieli au fost 
efectuate in afara perioadei de derulare a contractului, m perioada 01.01.2016 - 08.05.2016, in 
valoare de 1.148,07 lei (anexa 117); 

- s-au depus Raport final ~i Raport financiar final tfila numar, nu sunt validate de catre autoritatea 
finantatoare. 

2.3.Contractul nr.16568118.07.2016, fncheiat cu Asocia/ia cu/turala Aranyeso (anexa 122), 
pentru finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului "Festivalul dansului popular editia a 
XIV" potrivit caruia institu1ia finantatoare aloca suma de 10.000 lei. Platile efectuate de catre UATM 
Dej in baza acestui contract au fost in suma de 9.000 lei: 

- art. 5 din contract "Ultima tran§ii a flnan/arii nerambursabile reprezentand 10% din suma 
repartizatli ... " nu respecta prevederile Ordonantei nr. 51 din 11 august 1998, actualizata, privind 
imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor ~i actiunilor cultural, art.6 alin. (5) 
"Ultima tran$a nu poate fl mai mica de 15% din totalul flnan/arii. "; 

-cheltuielile eligibile ale proiectului, care pot fi luate In considerare pentru finantarea 
nerambursabila, nu sunt stabilite, la nivelul valorii finantarii acordate; nu s-a actualizat lista 
cheltuielilor eligibile in suma de 10.000 lei, la nivelul valorii finantarii acordate prin contract in suma 
de 9.000 lei; 

-s-au prezentat entitatii auditate, pentru justificarea sumelor primite, documente reprezentand 
cheltuieli neeligibile in conformitate cu prevederile contractuale, deoarece aceste cheltuieli au fost 
efectuate In afara perioadei de derulare a contractului, In perioada 01.01.2016 - 18.06.2016, In 
valoare de 248, 70 lei (anexa 117); 

-s-au acceptat documente justificative, tara a se verifica incadrarea cheltuielilor justificate in 
cheltuielile eligibile ale proiectului; 

-nu s-a depus Raport final ~i Raport financiar final. 
2.4.Contractul nr.10962104.05.2016, fncheiat cu Asocia/ia Culturala Kadar Jozsef(anexa 123), 

pentru finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului "Ziua Mamelor editia a II , Zilele 
Maghiarilor Dejeni editia a IV, Concurs de poezie ~i prozA Petofi ~andor" potrivit caruia institutia 
finantatoare aloca suma de 16.000 lei. Platile efectuate de catre UATM Dej in baza acestui contract au 
fost In suma de 14.400 lei: 

- art. 5 din contract "Ultima tran.ra a flnanfarii nerambursabile reprezentand 10% din suma 
repartizata ... " nu respecta prevederile Ordonantei nr. 51 din 11 august 1998, actualizata, privind 
lmbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor ~i actiunilor cultural, art.6 alin. (5) 
"Ultima tran§a nu poate fl mai mica de 15% din totalul flnan/arii. "; 

-cheltuielile eligibile ale proiectului, care pot fl luate In considerare pentru finantarea 
nerambursabila, nu sunt stabilite, la nivelul valorii finantarii acordate; nu s-a actualizat lista 
cheltuielilor eligibile 1n suma de 16.800 lei, la nivelul valorii finantarii acordate prin contract in suma 
de 165.000 lei; 

- s-au acceptat documente justificative, ~ra a se putea realiza o lncadrare a lor in cheltuielile 
eligibile ale proiectului; 

-s-au prezentat entitatii auditate, pentru justificarea sumelor primite, documente reprezentand 
cheltuieli neeligibile in conformitate cu prevederile contractuale, deoarece aceste cheltuieli au fost 
efectuate m afara perioadei de derulare a contractului, in perioada 01.01.2016 - 03.05.2016, m 
valoare de 1.806,60 lei (anexa 117 ); 

- s-a depus Raport final ~i Raportul financiar final cu nr. 26445 din 04.12.2016, nu sunt validate 
de catre autoritatea finantatoare. 
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3.Din analiza acordarii finantarilor nerambursabile din fonduri publice, a unor proiecte derulate 
de catre unita/i de cult, am constatat urmlitoarele: 

3.1.Fonnular de solicitare sprijinfinanciar nr.2532 din 02.02.2016 - Parohia Ortodoxa Romana 
Sf Andrei (anexa 124}- solicit! 60.000 lei pentru finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul 
proiectului "Pictura la bisericli, confectionarea iconostas ~i mobilier in biserica". Institutia finantatoare 
aloca suma de 80.000 lei, platile efectuate in baza acestui formular au fost tn suma de 72.000 lei: 

• Fonnularul de solicitare sprijin financiar este insofit de Declaratie pe proprie raspundere pentru 
utilizarea sumelor, Autorizatia de construire cu termen de valabilitate 25.01.2015, Deviz oferta; 

- Documentatia depusli de entitate este incompleta, nu contine: 
-avizul cultului sau al unitatii centrale de cult, pe anul in curs, pentru obtinerea sprijinului 

financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte; 
-copia certificatului de inregistrare fiscala; 
-adeverintl1 certificata de banca sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care 

este precizat codul IBAN al unitatii de cult solicitante; 
-acte care sa ateste proprietatea asupra imobilelor in care se desfa~oara activitati sociale, 

medicate ~i de invatamant teologic pentru care se solicit! sprijin financiar; 
-fotografii ce atest! stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrari pentru care se 

solicita sprijin financiar; 
- sumele nu sunt alocate prin hotarare a consiliului local, urmare a analizei cererii de finantare 

depuse. 
3.2.Fonnular de solicitare sprijinfinanciar nr.3285din10.02.2016 - Parohia Ortodoxa Romana 

Dej III Sf Treime (anexa 125}- solicit! 60.000 lei pentru finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul 
proiectului "Pictura in fresca ~i pardoseala marmura granit". Institutia finantatoare aloca suma de 
72.000 lei, platile efectuate in baza acestui formular au fost in suma de 72.000 lei: 

-Formularul de solicitare sprijin financiar este lnsotit de Deviz 
-Documentatia depusa de entitate este incomplet!, nu contine: 
-copie de pe autorizatia de construire, eliberata potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

execut!rii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sau legislatiei 
aplicabile in tara pe teritoriul careia se afla laca~ul de cult apartinand cultului recunoscut din Romania; 

-avizul cultului sau al unitatii centrale de cult, pe anul in curs, pentru obtinerea sprijinului 
financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte; 

-copia certificatului de inregistrare fiscala; 
-adeverinta certificata de banca sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care 

este precizat codul IBAN al unitatii de cult solicitante; 
-declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv 

pentru realizarea lucrarilor mentionate In documentatia ata~ta cererii-tip; 
-acte care sa ateste proprietatea asupra imobilelor In care se desfa~oara activitati sociale, 

medicate ~i de invatamant teologic pentru care se solicit! sprij in financiar; 
-fotografii ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrari pentru care se 

solicita sprijin financiar; 
- sumele nu sunt alocate prin hotarare a consiliului local, urmare a analizei cererii de finantare 

depuse. 
3.3.Formular de solicitare sprijinfinanciar nr.4651din24.02.2016- Parohia Ortodoxa Romana 

De} Sf Nectarie (anexa 126}- solicita 60.000 lei pentru finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul 
proiectului "Continuare constructie biserica noua". Institutia finantatoare aloca suma de 140.000 lei, 
platile efectuate in baza acestui formular au fost tn suma de 126.000 lei: 

-Formularul de solicitare sprijin financiar este insotit de Oferta deviz analitic 
-Documentatia depusa de entitate este incompletli, nu contine: 
-copie de pe autorizatia de construire, eliberata potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sau Jegislatiei 
aplicabile In tara pe teritoriul careia se afla laca~ul de cult apartinand cultului recunoscut din Romania; 

-avizul cultului sau al unitatii centrale de cult, pe anul in curs, pentru obtinerea sprijinului 
financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte; 

-copia certificatului de lnregistrare fiscala; 
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-adeverinµ certificata de banca sau copia unui extras bancar, confonn cu originalul, prin care 
este precizat codul IBAN al unitapi de cult solicitante; 

-declaratie pe propria raspundere a solicitantului ~ va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv 
pentru realizarea lucrarilor mentionate In documentatia ata~ta cererii-tip; 

-acte care sa ateste proprietatea asupra imobilelor in care se desta~oara activitati sociale, 
medicate ~i de invatamant teologic pentru care se solicita sprijin financiar; 

-fotografii ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrari pentru care se 
solicita sprijin financiar; 

- sumele nu sunt alocate prin hotlirare a consiliului local, unnare a analizei cererii de finantare 
depuse. 

3.4.Formular de solicitare sprijinfinanciar nr.5035 din 29.02.2016- Parohia Ortodoxa Romana 
Dena Dej II Sf Nicolae (anexa 127}- solicita 37.000 lei, pentru finantarea actiunilor/activitatilor din 
cadrul proiectului "Picturli in fresca la biserica ~i reparatii acoperi~". lnstitutia finantatoare alocli suma 
de 54.000 lei, platile efectuate in baza acestui fonnular au fost in suma de 48.600 lei: 

-Fonnularul de solicitare sprijin financiar este insotit de Deviz de lucrliri 
-Documentatia depusa de entitate este incompletli, nu contine: 
-copie de pe autorizatia de construire, eliberata potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, republicatli, cu modificarile §i completarile ulterioare, sau legislatiei 
aplicabile in tara pe teritoriul careia se afla laca~ul de cult apaqinand cultului recunoscut din Romania; 

-avizul cultului sau al unitatii centrale de cult, pe anul in curs, pentru obtinerea sprijinului 
financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte; 

-copia certificatului de lnregistrare fiscala; 
-adeverinta certificata de banca sau copia unui extras bancar, confonn cu originalul, prin care 

este precizat codul IBAN al unitatii de cult solicitante; 
-declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv 

pentru realizarea lucrarilor mentionate in documentatia ata~ta cererii-tip; 
-acte care sa ateste proprietatea asupra imobilelor in care se desta~oara activitati sociale, 

medicate §i de invaµmant teologic pentru care se solicita sprijin financiar; 
- sumele nu sunt alocate prin hotlirare a consiliului local, urmare a analizei cererii de finantare 

depuse. 
3.5.Formular de solicitare sprijin financiar nr.12787 din 25.05.2016- Parohia Ortodoxa 

Romana Dej Triaj Sf Mina (anexa 128}- solicita 35.000 lei, pentru finantarea actiunilor/activitatilor 
din cadrul proiectului "Ynceperea lucrlirilor la noua biserica". Institutia finantatoare aloca suma de 
31.500 lei, platile efectuate in baza acestui fonnular au fost in suma de 31.500 lei: 

-Fonnularul de solicitare sprijin financiar este insotit de Deviz estimativ de lucrliri 
-Documentatia depusa de entitate este incompletli, nu contine: 
-copie de pe autorizatia de construire, eliberata potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sau Jegislatiei 
aplicabile in tara pe teritoriul careia se afla laca§ul de cult apartinand cultului recunoscut din Romania; 

-avizul cultului sau al unitatii centrale de cult, pe anul In curs, pentru obtinerea sprijinului 
financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte; 

-copia certificatului de inregistrare fiscala; 
-adeverinta certificata de banca sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care 

este precizat codul IBAN al unitatii de cult solicitante; 
-declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv 

pentru realizarea lucrarilor mentionate tn documentatia ata~ata cererii-tip; 
-acte care sa ateste proprietatea asupra imobilelor in care se desta~oara activitati sociale, 

medicate ~i de invatamant teologic pentru care se solicita sprijin financiar; 
-fotografii ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrari pentru care se 

solicita sprijin financiar; 
- sumele nu sunt alocate prin hotlirare a consiliului local, urmare a analizei cererii de finantare 

depuse. 
in timpul auditului a fost prezentata Anexa Hotararea Consiliului Local al Municipiului Dej 

nr.13 din 29 ianuarie 2016 pentru alocarea sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor 

UATM Dej Gheorghe Liliana Tamara Du Pag. 781110 



de cult din Municipiul Dej (anexa 129), confonn careia in anul 2016 se vor acorda unitatilor de cult 
588.000 lei, alocati pe fiecare unitate de cult, inainte de depunerea cererilor de finantare. 

Cauzele ~i tmprejurarile care au condus la abaterile prezentate s-au datorat faptului ca nu au fost 
respectate prevederile contractuale ~i legale in domeniu, pe fondul unui control intern deficitar, ~ i 
neexercitArii controlului financiar preventiv pentru documentele justificative depuse pentru justificarea 
finanfArilor nerambursabile acordate. 

b)actul normativ incalcat; 
• Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, art. 14 alin.(3), alin.(4) art.23 alin.(1), art.54 alin.( l ) ~i alin.(6): 
'art.14, alin.(3) alin.(4)),- citat prezentat la pct. 5.2 din prezentul proces verbal de constatare; 
art. 23, alin.(1) ),- citat prezentat la pct. 5.4 din prezentul proces verbal de constatare; 
art.54 alin.(1) "in procesul execu/iei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: 

angajament, lichidare, ordonanfare, plata. " 
alin.(6) ),- citat prezentat la pct. 5.2 din prezentul proces verbal de constatare; 
Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005, actualizata, privind regimul finanta rilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, art.4 
lit. f), art. 13, art.3 7 alin (2), alin (3), alin ( 4): 

a rt.4 lit. f) "neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilita/ii destinarii f ondurilor 
nerambursabile unei activita/i a carei executare a Jost deja inceputa sau finalizata la data incheierii 
contractului de finan/are;" 

art.13 ,, Cheltuielile eligibile vor putea fl platite in baza unui contract de finan/are 
nerambursabila numai in masura fn care sunt justificate # oportune §i au Jost contractate in anul 
bugetar in care se desfo§oara contractul. " 

art. 37 alin.(2) "Autoritatea finan/atoare nu va elibera beneficiarului ultima tran-$ii a finanJarii 
nerambursabile mai inainte de validarea raportului final de activitate §i a raportului financiar, pe 
care beneficiarul este obligat sa le depuna la sediul autorita/ii finan/atoare in termen de eel mult 30 
de zile de la terminarea activitafii. " 

alin.(3) "Validarea se va face In termen de eel mult 30 de zile de la depunerea de catre 
beneficiar a raportu/ui final de activitate §i a raportului financiar. " 

alin.(4) "Autoritatea finan/atoare i# rezerva dreptul de a f ace verificari atat in perioada 
derularii contractului de finan/are nerambursabila, cat $i ulterior validarii celor doua rapoarte, in 
scopul completarii dosarului finan/arii nerambursabile, dar nu mai tdrziu de 3 /uni de la expirarea 
termenului prevazut la a/in. (3)." 

• Contractele de fina nfare nr. 10385/21.04.2016, nr. 10363/21.04.2016 ~i nr. 
10981104.05.2016: 

art.3.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parJi §i este valabil 
pana la data de 3 I decembrie 20 I 3. 

art.4 lit.f ,,sa intocmeasca §i sa transmita institu/iei finan/atoare, in termen de I 0 zile 
calendaristice de la data incheierii ac/iunilorlactivita/ilor sportive... raportul financiar intermediar 
(pentru avansurile primite) §i final (la finalizarea proiectului/programu/ui sportiv .. .), insofit de 
documente justificative de cheltuieli, in copie" 

art.5 "Ultima trano?li a finan/arii nerambursabile reprezentand 10% din suma repartizata, se va 
elibera beneficiarului dupa validarea, de catre institu/iafinan/atoare, a raportuluifinal de activitate ~i 
a raportului financiar final. Beneficiarul este obligat sa depuna la sediul institufiei finan/atoare, 
raportul de activitate final ~i raportul financiar final, inso/it de documentele justificative de cheltuieli, 
in termen de 10 zile de la terminarea activitafii/acfiunii sportive. " 

• Ordonanta or. 51 din 11 august 1998, actualizata, privind imbunatatirea sistemului de 
finanta re a programelor, proiectelor ~i actiunilor cultural, art. 6 alin (2) alin (3) alin ( 4) alin 
(5), art. 6"2 alin (1 ) alin (2): 

art. 6 alin (2) "FinanJlirile nerambursabile se acorda in trarl§e, prin virament bancar, din 
bugetul autoritafii finan/atoare in contul beneficiarului, pe baza de factura emisa de acesta pentru 
fiecare tran§li. " 
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alin (3) "Cuantumul §i e§alonarea tra~elor sefac fn baza unui grafic definan/are, infunc/ie de 
etape/e de realizare, raportate la costurile organizatorice #lsau durata §i evolu/ia in timp a 
activitiifilor cuprinse in oferta cu/turala evaluata, §i se previid in contractul de Jinan/are. " 

alin (4) "Prima transa se acorda la semnarea contractului de finan/are. Urmiitoarele tr~e se 
acordii in baza documentelor justificative privind tra~a anterioara, prezentate de beneflciarul 
finan/arii nerambursabile. " 

alin (5) "Ultimo traJ1$a nu poate fi mai mica de 15% din totalul finan/arii." 
art. 6"2 alin (1) "Nerespectarea de catre beneficiari a obliga/Ulor asumate prin contractele de 

acordare a finanfarilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea par/iala sau integrala 
a sumelor primite, la care se adaugii dobanda Zega/a calculata la sumele acordate, in conformitate cu 
prevederile contractua/e, in condiJiile legii. " 

alio (2) "in urma veriflciirii documentelor justiflcative pentruflecare transa §i a raportului final 
de activitate, autoritatea jinan/atoare are obliga/ia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate 
de acesta pentru acoperirea a/tor cheltuieli decat cele prevazute la art. 4 a/in. (1)." 

• Hotiirare nr. 1.470 din 12 decembrie 2002, actualizatii, republicatii, privind aprobarea 
Normelor metodologice peotru aplicarea prevederilor Ordooantei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitiitile de cult apartinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania, art. 5 alin (I ) alin (2), art. 14 alin (1) alin (2): 

art. 5 alin (1) "Alocarea sumelor prevazute la art. 4 se realizeaza prin hotiirare a consiliilor 
locale, jude/ene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure§ti, la solicitarea unita/ii 
centrale de cult, formulata pe baza cererilor primite de la unita/ile locale de cult, care conJin 
documentele prevazute la art. 14 alin. (1). " 

alin (2) "Consiliile locale, jude/ene, respectiv Consiliu/ General al Municipiu/ui Bucure§ti au 
obliga/ia de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate fn conformitate cu 
prevederile art. 4 a/in. (2)." 

art. 14 alin (1) "Sprijinulfinanciar alocat de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, potrivit 
prevederilor art. 3 din ordonan/ii, se acordii pe baza urmatoarelor documente: 

a) cerere-tip; 
b) devizul de lucriiri pentru construe/ii# reparafii, intocmit potrivit reglementarilor in vigoare, 

pentru lucriirile riimase de executat, datat pe anul fn curs §i vizat de dirigin/ii de santier; 
c) copie de pe autoriza/ia de construire, eliberata potrivit Legii nr. 5011991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de construe/ii, republicata, cu modificarile $i completiirile ulterioare, sau 
legisla/iei ap licabile in tara pe teritoriul careia se afla laca§u/ de cult apar/inand cu/tului recunoscut 
din Romania; 

d) in cazul monumentelor istorice si al bunurilor din patrimoniul cultural national, se va 
prezenta §i o copie a avizului eliberat de institu/iile specializate in domeniul patrimoniului cultural 
national, potrivit legislafiei in vigoare privind restaurarea §i conservarea monumentelor istorice §i a 

-... bunurilor din patrimoniul cultural na/ional; 
e) in cazul lucriirilor de pictura a liicasurilor de cult apartinand Bisericii Ortodoxe Romane, se 

va prezenta §i copia avizului eliberat de catre Comisia pentru pictura bisericeasca; 
j) in cazul solicitarilor privind asisten/a sociala, se va depune proiectul actiunii respective, 

inclusiv devizul aferent; 
g) pentru celelalte necesitati ale unitatilor de cult, cererea de sprijin financiar va fl fnsofita de 

documente speciflce tipului de activitate in care se incadreaza solicitarea; 
h) avizul cultului sau al unitatii centrale de cult, pe anul in curs, pentru obfinerea sprijinului 

financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte; 
i) copia certiflcatului de inregistrare fiscala; 
j) adeverinta certificata de banca sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care 

este precizat codul !BAN al unitatii de cult solicitante; 
I) documente care sa ateste dreptul de a desfo§ura activitati sociale sau medicale, dupa caz; 
m) declara/ie pe propria raspundere a solicitantului ca va folosi sprijinul financiar solicitat 

exclusiv pentru realizarea /ucrarilor mentionate in documenta/ia atasata cererii-tip; 
n) acte care sii ateste proprietatea asupra imobilelor in care se desfo§oara activita/i sociale, 

medicale -$i de invatamant teologic pentru care se solicita sprijinflnanciar; 
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o) fotografii ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrari pentru 
care se solicita sprijinfinanciar." 

alin (2) "Documenta/iile incomplete vor puteafi completate in termen de maximum 30 de zile de 
la data depunerii cererii; fn caz contrar, acestea nu vor fl propuse pentru alocarea fondurilor 
solicitate. " 

c) valoarea estimativl a erorii/abaterii constatate este de 127.897,10 lei reprezentand 
cheltuieli neeligibile acceptate la decontare ~i efectuate In afara perioadei de executare a contractelor. 

d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate constau In prejudicierea bugetului local prin utilizarea creditelor bugetare tara baza 
legal a. 

e)persoanele cu atributii in domeniul in care s-au constatat deficientele; 
Pentru clarificarea situatiei a fost solicitata, cu adresa lnregistrata sub nr. 15922/21.07.2017 

(anexa 1) la unitatea controlatli, nota de relatii persoanelor cu atributii In domeniu. 
In raspunsul la nota de relatii, Cuzdriorean Gabriela - ~ef Serviciul Buget Contabilitate Financiar 

Gestiuni, (anexa 3) care raspunde de activitatea financiar contabila, mentioneaza: 
"Urmarirea depunerii rapoartelor finale $i rapoartelor financiare finale ale beneficiari/or din 

Jinan/area nerambursabila acordata de VAT De} fn anul 2016, ar trebui safie 'in sarcina unei comisii 
pentru evaluarea, verificarea documentelor justificative # monitorizarii implementarii 
programelorlproiectelor Jinan/ate, rolul acesteia fiind de a cunoa$fe realitatea documentelor $i a 
date/or fnscrise in aces tea # nu cade in sarcina serviciului buget Contabilitate financiar gestiuni. 

Jn condi/iile fn care aceasta comisie nu s-a constituit, fn limita timpului disponibil, serviciul 
buget contabi/itate financiar gestiuni verifica daca sunt respectate toate prevederile legale, dar nu 
poate acoperi integral aceasta procedura. 

Jn vederea asigurarii continuitafii activita/ilor beneficiarilor de Jinan/are nerambursabila, s-a 
dispus # efectuat plata. 

Jn urma contro/u/ui s-a gi'isit un bon care cuprindea $i o cheltuiala neeligibila, dar aceasta nu a 
Jost acceptata de catre UAT $i nu afost fnregistrata in contabi/itatea UAT Dej cajustificare a sumelor 
primite." 

De asemenea, s-au solicitat relatii de la Morar Costan - primar (anexa 2). in raspunsul dat la nota 
de relatii, se mentioneaza: 

"Pentru jiecare categorie de proiect cultural si sportiv, exista /i$a de evaluare care confine 
punctajele detaliate pentru criterii. 

Jn momentul pre/uarii dosarelor, se aproba de catre comisia de evaluare, doar cheltuielile 
eligibile $i doar dosarele 'intocmite conform legisla/iei, sunt aprobate spre Jinan/are. 

Jn ceea ce prive$te ultima tran$ii a finanfarii nerambursabile pentru unita/ile culturale, a Jost o 
eroare in redactarea contractelor, in sensul ca a Jost utilizat acela$i draft de contract ca $i pentru 
unitafile sportive, in care ultima tra~a este I 0% din suma repartizata, oricum , in total din suma 
contractata primaria refine 20% reprezentand rezerva pentru a vedea gradul de realizare a bugetului 
$i a depunerii documenta/iei impuse. 

Plata ultimei tra~e s-a realizat in vederea asigurarii continuitafii activitafilor beneficiarilor de 
Jinan/are nerambursabila, in consecin/a s-a dispus # efectuat plata. 

Jn urma controlului s-a gi'isit un bon care cuprindea ~i o cheltuiala neeligibila, dar aceasta nu a 
Jost acceptata de catre UAT $i nu a Jost inregistrata in contabilitatea UAT De}, ca justificare a 
sumelor primite. 

Suma a Jost aprobata in bugetul local la capitolul 67 Cultura, Recreere, Religie cu avizul 
comisiei de cultura. Sumele repartizate pe unitafi de cult se regasesc ca anexa la Hotararea de 
Consiliu Local nr. 13 din 2016." 

Prin explicatiile date, nu se aduc argumente care sa lnlature abaterea consemnata, prezentand 
circumstantele 'in care aceasta s-a produs. 

t) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
In timpul auditului, s-a lntocmit Situatia Cheltuieli finan/ari nerambursabile (anexa 117), 

reprezentand centralizarea cheltuielilor acceptate la decontare ~i efectuate lnainte de lncheierea 
contractului. 
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g) punctul de vedere al conducerii entitafii verificate fatl de problemele rlmase in 
divergenfa 111 urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

Proiectul procesului verbal de constatare linpreunli cu anexele aferente, a fost prezentat 
conducerii entitlitii auditate cu adresa nrl6329/26.07.2017, in vederea analizarii ~i clarificlirii 
aspectelor consernnate, in cadrul ~edintei de conciliere. 

Urmare a ~dintei de conciliere, s-a intocmit nota de conciliere nr. 16463/27.07.2017 in cares-a 
consemnat faptul cli reprezentantii UATM Dej prezinta un punct de vedere divergent, cu precizarea cli 
nu aduc alte argumente fat(t de cele exprimate in nota de relapi. 

Nefiind aduse argumente suplimentare auditorii publici extemi i~i mentin punctul de vedere fat(t 
de abaterea consernnatli. 

b) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

K5 Ordonatorul de credite va dispune masuri pentru stabilirea in documenta/ia pentru 
elaborarea §i prezentarea ofertei, a algoritmului de ca/cul detaliat care va Ji aplicat asupra 
punctajului obfinut in urma evaluarii criterii/or de evaluare a propunerii de proiect in ordinea 
lmportan/ei lor. Documentele justificative acceptate de entitate se vor supune vizei de control 
financiar preventiv propriu. 

,JtS Ordonatorul de credite va dispune masuri pentru intocmirea unui Regulament de alocare a 
sumelor pentru Culte, in conformitate cu prevederile legate privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitafile de cult aparf indnd cultelor religioase recunoscute din Romania. 

KS Conducerea UATM Dej va stabili - in temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 9411992, 
republicata, actualizata - fntinderea prejudiciu/ui cauzat bugetului entita/ii prin plata nelegala a 
ajutoarelor de incalzire, unor persoane care nu aveau acest drept. 

5.7.Plata nelegala a ajutorului pentru indlzirea locuinfei, in suma de 5.108 lei, unor 
beneficiari care nu intrunesc condifiile legate, respectiv defin in proprietate bunuri ce conduc la 
excluderea acordarii ajutorului 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
In vederea verificarii realitatii veniturilor ~i bunurilor declarate de beneficiarii de ajutoare 

acordate pentru acoperirea integrala sau, dupli caz, a unei plirti din cheltuielile cu inclilzirea locuintei, 
baza de date cuprinzand pllitile efectuate pentru beneficiari, in lunile ianuarie, februarie, martie, 
noiembrie, decembrie 2016 (sezonul rece 2015 - 2016 ~i 2016-2017) a fost intersectatli cu bazele de 
date cuprinzand: 

- persoanele pllititoare de impozit pe veniturile realizate din dobanzi In anul 2016 (baze de date 
obtinute de la DGRFP Cluj, din declaratiile 205 depuse la organele fiscale de catre pllititorii de venituri 
cu impozit in regim de retinere la sursli); 

- persoanele fizice care au in proprietare mijloace de transport: cu o vechime mai micli de 10 ani, 
autoutilitare, autocamioane de orice fel ~i remorci, autobuze, microbuze (baze de date obtinute de la 
Serviciul Impozite ~ i Taxe UATM Dej); 

- persoanele fizice care au declarat tn vederea impunerii suprafete de teren intravilan peste 1.000 
mp in mediul urban, respectiv 2.000 mp in mediul rural (baze de date obtinute de la Registrul Agricol 
UATM Dej). 

In urma prelucrArii datelor cu ajutorul softului IDEA, s-a constatat faptul cA au fost achitate 
ajutoare pentru inclilzirea locuintei unui numlir de 14 persoane fizice care detin in proprietate 
autoturisme cu o vechime mai micli de 10 ani, ~i unei persoane fizice care de tine in proprietate terenuri 
intravilane care dep~esc 2.000 mp in zona ruralli (anexa 130), nerespectandu-se prevederile din anexa 
nr. 3 la HotArarea nr.778 din 9 octombrie 2013, cuprinzand bunurile ce conduc la excluderea acordArii 
ajutorului pentru inclilzirea locuintei, astfel: 

- plliti nelegale in anul 2016 de ajutoare pentru inclilzirea locuintei, unui numlir de 14 beneficiari 
care detin mijloace de transport cu o vechime mai micli de 10 ani - in sumli de 2.323, 79 lei (anexa 
131); 
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- plati nelegale in anul 2016 de ajutoare pentru incalzirea locuintei, unui beneficiar care detine in 
proprietate terenuri intravilane care depa~esc 2.000 mp in zona rurala - in suma de 150 lei (anexa 132). 

Prin extinderea perioadei verificate, s-au calculat pentru anii 2015-2017 (sezonul rece 2015 -
2016 ~ i 2016-2017), platile efectuate de entitate pentru ajutoare pentru incalzirea locuintei, unor 
persoane care detin in proprietate autoturisme cu o vechime mai mica de I 0 ani ~i unor persoane care 
detin in proprietate terenuri intravilane care depa~esc 2.000 mp in zona ruralli, rezultand suma de 
5.108,09 lei (anexa 132) achitati flir~ respectarea prevederilor legale. 

Cauza care a generat abaterea mai sus mentionata a fost nefunctionarea controlului intern in 
cadrul Serviciului de Asistenf! Sociala: 

- pentru beneficiarul de ajutor pentru lncalzirea locuintei, detinlitor de teren intravilan in 
suprafat! de 2.200 mp 1n mediul rura~ Serviciul Agricol a completat pe Cerere suprafata detinuta de 
persoana respectiva; 

- pentru cei 14 beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei, detinatori de autoturisme cu o 
vechime mai mica de 10 ani, exista viza Serviciului Impozite ~i taxe ~i un numar de 4 beneficiari au 
depus copie dupa Certificatul de inmatriculare al autoturismului,. 

b)actul normativ incalcat; 
• Ordonanta de urgenta nr. 70 din 31 august 2011, actualizatl, privind masurile de 

protecpe sociala in perioada sezonului rece, art.14 alin (1) alin (2) alin (3) alin (4), art. 18: 
art. 14 alin (1) "Ajutorul pentru lncalzirea locuin/ei, prevazut la art. 8, 9, I 0 §i art. 11 alin. (I), 

se acorda pe bazii de cerere # declara/ie pe propria raspundere privind componen/a familiei # 
veniturile acesteia. " 

alin (2) "Formularul de cerere ,Ji declara/ie pe propria raspundere se completeaza potrivit 
modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonan/e de urgen/a. " 

alin (3) "La completarea cererii, titularul are obligafia de a men/iona corect componenta 
familiei, veniturile membrilor acesteia, precum ,Ji bunurile mobile §i imobile deJinute, a$a cum sunt 
acestea trecute informularul prevazut la a/in. (2)." 

alin (4) "!n vederea stabilirii dreptu/ui, primarii solicita acte doveditoare care atesta 
componen/a familiei §i veniturile realizate de membrii acesteia, precum §i acte doveditoare privind 
/ocuin/a sau bunurile de/inute de ace$fia, inclusiv in alte unita/i administrativ-teritoriale. " 

art. 18 "La stabilirea venitului net lunar alfamiliei sau, dupa caz, al persoanei singure se iau in 
considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara lunii fn care se 
solicita dreptul, a§a cum acestea sunt prevazute la art. 8 alin. (1)-(3) din Legea nr. 41612001, cu 
modificarile # completarile ulterioare." 

• Lege nr. 416 din 18 iulie 2001, actualizata, privind venitul minim garantat, art. 8 alin (2): 
art. 8 alin (2) "in cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate, inchiriere, 

comodat ori a/ta forma de de/inere eel pu/in unul dintre bunurile cup rinse f n Lista bunurilor ce conduc 
la excluderea acordarii ajutorului social, aceasta nu beneficiazii de ajutor social. " 

• Hotarare or. 778 din 9 octombrie 2013 pentru modificarea ~i completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin 
Hotlrarea Guvernului nr. 38/2011, ~i a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului or. 70/2011 privind masurile de protecpe sociala in 
perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului or. 920/2011, ANEXA 3 LISTA 
BUNURILOR ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social: 

"Bunuri imobile 
2. Terenuri de imprejmuire a /ocuinfei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care 

depasesc 1. 000 mp in zona urbana si 2. 000 mp in zona rurala 
Bunuri mobile 
l.Autoturism!Autoturisme silsau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de JO ani, cu 

exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau 
persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile. " 
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c) valoarea estimativa a erorii/abateril constatate; 
Valoarea platilor efectuate In perioada 2015-2017 cu lncalcarea prevederilor legale reprezentand 

ajutor pentru incalzirea locuintei beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintei, detinatori de teren 
intravilan In suprafata de 2.200 mp in mediul rural, respectiv detinatori de autoturisme cu o vechime 
mai mica de 10 ani, este de 5.108,09 lei (anexa 132). 

d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate; 

Consecinfele economico-financiare ale abaterii de la legalitate ~i regularitate constau in 
prejudicierea bugetului UATM Dej cu suma totala de 5.108,09 lei. 

e) persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Pentru clarificarea situatiei a fost solicitata, cu adresa inregistrata sub nr. 15922/21.07.2017 

(anexa 1) la unitatea controlata, nota de relatii persoanelor cu atributii in domeniu. 
in r~punsul dat la nota de relatii (anexa12) Cristea Florin Vasile - ~ef Serviciul Public de 

Asistenta Sociala, care coordoneaza activitatea de asistenta socialli, mentioneaza: " Verificarea 
condi/iilor de eligibilitate s-a facut prin solicitarea de la Serviciul de lmpozite si Taxe si respectiv la 
Birou/ Agricol a informa/iilor privind de/inerea de bunuri care conduc la exc/uderea acordarii 
ajutorului pentru incalzirea locuin/ei. Datorita volumului mare de cereri, este posibil sa se fl produs 
omisiuni in instrumentarea cereri/or." 

Prin explicatiile date, nu se aduc argumente care sa inlature abaterea consemnata, prezentftnd 
circumstantele in care aceasta s-a produs. 

t) mAsurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
In timpul auditului, s-au calculat pentru anii 2015-2017 (sezonul rece 2015 - 2016 ~i 2016-

2017), platile efectuate pentru ajutoare pentru incalzirea locuintei, unor persoane care detin in 
proprietate autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani ~i unor persoane care detin in proprietate 
terenuri intravilane care depa~esc 2.000 mp in zona rurala, rezultftnd suma de 5.108,09 lei (anexa132) 
achitati fara respectarea prevederilor legate. 

g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fatA de problemele rAmase in 
divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitapi nu au formulat obiecpuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

b)recomandlrile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a ti 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

6 Conducerea UATM Dej va stabili - in temeiul art. 33 a/in. (3) din Legea nr. 94/1992, 
republicata, actualizata - intinderea prejudiciului cauzat bugetului entitaJii prin plata nelegala a 
ajutoarelor de incalzire, unor persoane care nu aveau acest drept. 

5.8.Acceptarea la plata ~i decontarea necuvenit catre SC Gevolt Electric SRL Bistrifa 
pentru lucrarea ,,Reamenajare ~i extindere luciu de apa piscina exterioarl ~i extindere plaja 
nisip Complex Balnear Toroc" a unor articole de lucrlri care nu respecta specificatiile 
proiectantului, a unor cantitati de lucrari mai mari decat cele real executate in suml de 
132.023 lei pentru care s-au calculat dobanzi ~i penalitati de intarziere in suma de 15.258 lei 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Pentru executarea lucrarii de investitii ,,Reamenajare ~i extindere luciu de apa piscina exterioara 

§i extindere plaja nisip Complex Balnear Toroc" Municipiul Dej a incheiat cu SC Geovolt Electric SRL 
Bistrita contractul de lucrari nr. 2084/29.01.2016. Trebuie mentionat faptul ca termenul de realizare a 
contractului a fost prelungit prin actul adi1ional incheiat in data de 24.05.2016 pana la 30.06.2016, iar 
ulterior prin actul aditional nr. 2 pana la 31.12.2016( anexa 133). Lucrarile sunt receptionate prin 
procesul verbal de recptie 10274/15.05.2017( anexa 134). 

);;>- Din verificarea efectuata in ceea ce prive~te executia lucrarilor s-a constatat faptul ca in 
factura 1002386/29.06.2016( anexa 135 ) este cuprinsa situatia de lucrari pentru Obiectul ,,Spatii 
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tehnice- Deviz sanitare+ termice exterioare" cu articolul de deviz ,,banda avertizoare din PE pentru 
conducta" la care pentru man opera este lnscrisa valoarea de 872, 10 lei/m In conditiile 'in care conform 
specificatiilor tehnice ( anexa l 36)date de proiectat norma de timp pentru articolul respectiv este de 
o, 12 ore ceea ce in cazul executantului lucrarii la un tarif mediu orar de 8,50 lei pentru instalator 
alimentare apa a~a cum este mentionat In ,,Iista cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe 
proiect" din oferta declarata ca§tigatoare in procedura de achizitie, rezulta o manopera de 1,02 lei/ora, 
ceea ce conduce la o manopera total! penttu cei 30 m de 30,60 lei fata de 26.165,55 lei cat este 
lnscris in situatia de lucrari acceptata ~i decontata in consecinta. 

Din verificarea efectuata in teren, asupra unor articole de lucrare s-a constatat faptul ~a cum 
rezulta din nota de constatare privin verificarea lucrarilor in teren lnregistrata sub nr. 
15672/18.07.2018 ( anexa 137), unele diferente lntre cantitatile decontate ~i cele real executate ne 
referim concret la cantitatea 24 mp de prelata parasolar ~i 22 mp tecuiala din devizul ,, imprejmuire 
parasolar" respectiv lipsa corpurilor de iluminat la instalatii tehnice interioare, modem, router, 
nemontarea schimbatoarelor de caldura de~i acestea s-au decontat, precum ~i lipsa pieselor de 
rezerva care au fost acceptate la decontare inca din tuna aprilie 2016 (anexa138). Mentionam ca 
piesele de rezerva nu sunt receptionate ca intrate in patrimoniul institutiei ~i nici nu sunt evidentiate in 
contabilitate pana In prezent. 

Tot In acest context trebuie sa mentionam faptul ca lucrarile la obiectivul Reamenajare ~i 
extindere luciu de apa piscina exterioara ~i extindere plaja nisip Complex Balnear Toroc"a fost 
receptionat prin procesul verbal de receptie nr. 10274/15.05.2017. 

Abaterea s-a produs in conditiile functionarii necorespunzatoare a sistemului de control intern 
respectiv in conditiile in care dirigintii de ~antier au certificat situatiile de lucrari ~ra ca acestea sa fie 
executate In totalitate. 

b)actul normativ incalcat; 
•Leg ea nr. 2 7312006 privind jinanJele pub/ice locale, cu modijicarile # completarile 

ulterioare, art. 14 (2,3,4), art. 54 (5,6): 
-art.14 (2) (3) ( 4) ,- citat prezentat la pct. 5.2 din prezentul proces verbal de constatare; 
-art. 54 (5,6): citat prezentat la pct. 5.4 din prezentul proces verbal de constatare; 

•OMFP nr. 179212002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonan/area §i plata cheltuielilor institu/iilor pub/ice, precum .$i organizarea, evidenta §i 
raportarea angajamentelor bugetare $i legale, Anexa 1, pct.1: 

"Ordonatorii de credite au obliga/ia de a angaja $i de a utiliza creditele bugetare numai in 
limita prevederilor §i potrivit destina/iilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea 
institu/iilor pub/ice $i cu respectarea dispozif iilor legale. " 

• Contractul de lucriiri nr. 2084129.01.2016 incheiat cu SC Gevolt Electric SRL Bistrifa"pct. 18. 
4(1).Pla/ile par/iale trebuie facute la cererea executantului la valoarea lucrarilor executate conform 
contractului .... " 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate; 
Valoarea platilor efectuate ~ respectarea prevederilor legale este de 132.023 lei ( anexa 139) 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Consecintele constau in prejudicierea entitatii cu suma de 132.022,81 lei pentru care in temeiul 

art.73"'1 din Legea 50012002 s-au calculat dobanzi ~i penalitati de intarziere in suma de 15.258,03 lei 
l 0.172,02 lei +5086,01 lei ) aplicabile veniturilor bugetare, calculate de la data platii pana la data de 
25.07.2017 (anexa 139 ). 

e)persoanele cu atributii In domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Avand in vedere cele prezentate In temeiul art.5 din Legea 94/1992 cu adresa 15922/21.07.2017 

(anexa 1) a fost solicitata nota de relatii persoanelor cu atributii in domeniu respectiv: 
- Diriginte de ~antier Balan Dan Silviu in baza contractului de servicii nr. 2917/17.02.2016 care a 

certificat situatiile de lucrari In care sunt lnscrise cantitati de lucrari superioare celor executate ( prelata 
parasolar ~i tencuieli parasolar) 
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-Diriginte de ~antier Rinzis Nicolae in baza contractului de servicii nr. 8626/01.04.2016 care a 
certificat situatii de lucrfili 1n care sunt inscrise lucrari neexecutate ( montaj schimbatoare de caldura 
)~i bunuri care nu sunt in unitate ( piese de rezerva, router,modem, etc) 

-Gherman Alexandru sef serviciu tehnic ~i pre~edinte al comisiei de receptie care nu a urmarit 
execu!'lrea lucrarilor conform contractului, respectiv a semnat procesul verbal de recptie a lucrarii. 

In nota de relatii ( anexa 16) Balan Dan Silviu mentioneaza:,, Prelata -dupa o mlisuratoare mai 
exacta a pre/atei au rezultat urmatoare/e dimansiuni4,45x3,91 =174 mp. Tencuieli-La verificarile 
efectuate in teren s-a omis masurarea parape/ilor de acces fn camera tehnica, fn supra/a/a de 27,55 
mp. ,, 

in nota de relatii ( anexa 17) Rinzis Nicolae mentioneaza:,, Nu s-au montat fiindca urmeaza 
extinderea -$i modernizarea centralei termice existente, care nu face fa/a cerin/elor de consum actuale, 
urmdnd a fl montate de catre constructor la cererea beneficiarului" 

in nota de relatii ( anexa 6)Gherman Alexandru mentioneaza:,, La data receptiei pentru 
cantitatea si calitatea lucrarilor responsabilitatea revine dirigintilor de santier, care au confirmat in 
fata comisiei de receptie ca lucrarile sunt terminate si corespund cantitativ si calitativ. Referitor la 
faptul ca schimbatoarele de caldura nu sunt montate, montajul !or fiind conditional de asigurarea 
agentului termic, care la data receptiei nu era asigurat urmand a se executa dupa extinderea centralei 
termice existente. In urma masuratorilor efectuate cu dirigintele de santier partea de construe/ii 
diferenta de tencuieli a Jost identificata ca fiind executata pe peretele de acces la spatiul tehnic iar 
diferenta de prelata este de 12 mp lucru probabil datoratfaptului ca prelata nu era intinsa. La aceasta 
data se Jae masuratori pentru identificarea corpurilor de iluminat lipsa. " 

Prin explicatiile date nu se aduc argumente care sa inlature abaterea consemnata, decontarea 
lucrarilor se face doar pentru cantitati efectiv realizate cantitativ ~i calitativ iar la receptie trebuie 
verificate existenta ~i executarea lucrarilor conform proiectului. 

Referitor la remasurarea cantitatilor trebuie mentionat faptul ca la masurarea intiala se afla ~i 
dirigintele de ~antier care nu a avut obiectiuni asupra masuratorilor realizate semnand rezultatele 
vizitei efectuate in teren. 

t) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
in timpul auditului unitatea nu a dispus nici o masur!. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fat! de problemele ramase in 

divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

Proiectul procesului verbal de constatare impreun! cu anexele aferente, a fost prezentat 
conducerii entitatii auditate cu adresa nr16329/26.07.2017, in vederea analizArii ~i clarificarii 
aspectelor consemnate, in cadrul ~edintei de conciliere. 

Urmare a ~edintei de conciliere, s-a 1ntocmit nota de conciliere nr. 16463/27.07.2017 in cares-a 
consemnat faptul ca reprezentantii UATM Dej prezint! un punct de vedere divergent, cu precizarea ca 
nu aduc alte argumente fat! de cele exprimate in nota de relatii. 

Nefiind aduse argurnente suplimentare auditorii publici extemi i~i mentin punctul de vedere fall\ 
de abaterea consemnata. 

h)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

JiS Conducerea UATM De} va stabili - in temeiul art. 33 (3) din Legea nr. 9411992, repub/icata 
- zntinderea prejudiciului cauzat bugetului local prin plaJile efectuate in cazul lucrarilor executate in 
baza contractului de lucrari nr. 2084129.01.2016 incheiat cu SC Gevolt Electric SRL Bistri/a pentru 
lucrarea Reamenajare # extindere luciu de apa piscina exterioara # extindere plaja nisip Complex 
Ba/near Toroc " # va lua masuri pentru recuperarea acestuia, in condi/iile legii lmpreuna penalita/ile 
de zntarziere calculate conform Legii 50012002. 

5.9.Acceptarea la plata ~i decontarea necuvenit catre SC Sci Bel SRL Dej a unor cantitati 
de lucrari mai mari decat cele real executate pentru lucrarea de Amenajare terenuri de sport in 
municipiul Dej in suma de 4.323 lei pentru cares-au calculat dobanzi ~i penalitati de intarziere 
in suma 542 lei 
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a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Pentru executarea lucrarilor de ,,Amenajare terenuri de sport municipiul Dej'' Municipiul Dej a 

In calitate de beneficiar a lncheiat cu SC Sel Bel SRL Dej contractul de lucrari nr. 9851/ 15.04.2016 
(anexa 140) pentru o valoare de 235.678 lei. ~i o durata de executie de 60 zile. 

Lucrarile executate sunt cuprinse in factura 3009270/01 .06.2016 lucrari care sunt certificate prin 
semnatura din partea beneficiarului de ~eful serviciului tehnic, sunt receptionate ~i in consecinta sunt 
~i achitate ( anexa 141 ). 

Din verificarea efectuat.a 'in teren la amenajarile de terenuri de sport la locatiile din str. 1 Mai 
,Dallas ~i Gradinita nr. 4 s-a constatat faptul a~a cum rezulta din nota de constatare privind rezultatul 
verificarii lucrarilor In teren inregistrata sub nr. 15672/18.07.2017 ( anexa 137) la UATM Dej unele 
diferente 'intre cantitatile decontate ~i cele real executate. 

Pentru articolul de lucrare pardoseli din gazon artificial pentru terenuri de joaca /sport: la terenul 
situat tn str. 1 Mai s-a decontat cu 17,68 mp mai mutt, la terenul situat in str. Dallas cu 28,34 mp mai 
mult iar la terenul de la Gradinita nr. 4 cu 37,75 mp mai mutt fata de cantitatea rezultata din 
masuratori. 

Abaterea s-a produs In conditiile functionarii necorespunzatoare a sistemului de control intern, 
respectiv a certificarii situatiilor pentru cantitati neexecutate. 

b)actul normativ incalcat; 
• Legea nr. 27312006 privind finan/ele publice locale, cu modijicarile $i completarile 

ulterioare, art. 14 (2,3,4), art. 54 (5,6): 
•Art. 14 (2,3,4)- citat prezentat la pct.5.2.din prezentul proces verbal de constatare; 
•Art. 54(5)(6) citat prezentat la pct.5.4.din prezentul proces verbal de constatare; 
c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate; 

Valoarea platii nelegale este de 4.322,93 lei( anexa 142). 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Consecinta celor prezentate este prejudicierea bugetului local cu suma de 4.322,93 lei pentru 

care In temeiul art.73"1 din Legea 500/2002 s-au calculat 542,10 lei(361,40 lei +180,70 lei) 
reprezentand doMnzi ~i penalitati de intarziere aplicabile veniturilor bugetare, calculate de la data 
platii pana la data de 25.07.2017 (anexa 142 ). 

e)persoanele cu atribupi in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Avand In vedere cele prezentate ill temeiul art.5 din Legea 94/1992 cu adresa 15922/21.07.2017 

(anexa 1) a fost solicitata nota de relatii persoanelor cu atributii in domeniu respectiv: Gherman 
Alexandru ~ef serviciu tehnic care raspunde conform fi~ei postului de urmarirea realizarii lucrarilor ~i 
care a certificat prin semnatura situatiile de lucrarii care au stat la baza facturii achitate de beneficiar. 

!n nota de relatii ( anexa 6 ) Gherman Alexandru mentioneaza:,, Acceptarea la plata a unor 
cantitati mai mari decal cele real existente pe teren, se datoreaza pierderilor rezultate din formele 
neregulate a unor terenuri si diferentelor dintre masuratorile pe teren efectuate de catre UATM Dej si 
masuratorile /acute impreuna cu constructorul rezultand urmatoarele cantitati: Teren 1 Mai S=869,96 
mp cu 14, 04 mai mult, la terenul situat in sir.Dallas S=687, 115 cu 7,88 mp mai mult iar la terenul de 
la Gradinita nr.4 S=707,3 mp cu 7, 7 mp mai mu/t. 

Referitor la explicatiile date potrivit carora diferentele se datoreaza pierderilor rezultate din 
formele neregulate, trebuie subliniat faptul ca prin proiectele care au stat la baza contractarii lucrarii nu 
sunt precizate asemenea pierderi. in ceea ce prive~te neconcordanta masuratorilor efectuate la vizita In 
teren cu cele reluate de UATM tmpreuna cu constructorul, trebuie precizat faptul ca minuta verificarii 
cantitatilor In teren a fost semnata de catre toti participantii iar masuratorile au fost efectuate de catre 
angajatii primariei in prezenta auditorului public extern. 

f) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
in timpul auditului nu s-a luat nici o masura. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 

divergenfa in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

Proiectul procesului verbal de constatare impreuna cu anexele aferente, a fost prezentat 
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conducerii entitatii auditate cu adresa nr16329/26.07.2017, in vederea analizarii ~i clarificarii 
aspectelor consemnate, in cadrul ~dintei de conciliere. 

Unnare a ~edintei de cone iii ere, s-a intocmit no ta de conciliere nr. 16463/27.07.2017 in care s-a 
consemnat faptul ca reprezentantii UATM Dej prezinta un punct de vedere divergent, cu precizarea ca 
nu aduc alte argumente fatA de cele exprimate in nota de relatii. 

Nefiind aduse argumente suplimentare auditorii publici externi i~i mentin punctul de vedere fatA 
de abaterea consemnatA. 

h)recomandlirile auditorilor publici externi cu privire la mlisurile concrete ce se impun a ti 
luate in vederea inlliturlirii erorii/abaterii constatate; 

..*5 Conducerea UATM De} va stabili- in temeiul art. 33 (3) din Legea nr. 9411992, republicata 
- intinderea prejudiciului cauzat bugetului local prin pla/i/e efectuate in cazul lucrarilor executate in 
baza contractului de lucrari nr. 9851115.04.2016 incheiat cu SC Se/ Bel SRL Dej pentru lucrarea 
,,Amenajare terenuri de sport municipiul De}" ~i va lua masuri pentru recuperarea acestuia, in 
condi/iile legii impreuna pena/ita/ile de lnt<irziere calculate conform Legii 50012002 

5.10.Acceptarea la platli ~i decontarea necuvenit clitre SC Saldes SRL Dej a unor cantitliJi 
de lucrari mai mari decat cele real executate pentru lucrarea de Amenajare locuri de joaca in 
soma de 8.461 lei pentru cares-au calculat dobanzi ~i penalitati de intarziere in soma 1041 lei. 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Pentru executarea lucrarilor de ,,Amenajare locuri de joaca" Municipiul Dej in calitate de 

beneficiar a incheiat cu SC Saldes SRL Dej contractul de lucrari nr. 9850/15.04.2016 ( anexal43) 
pentru o valoare de 295.000 lei. §i o durata de executie de 60 zile. 

Lucrarile executate sunt cuprinse in factura 85/03.06.2016 ( anexa 144) ~i 89/24.10.2016 lucrari 
care sunt certificate prin semnatura din partea beneficiarului de §eful serviciului tehnic, receptionate 
( anexa 144) §i in consecinta sunt §i achitate. 

Din verificarea efectuata in teren la amenajfil'ile de terenuri de joaca la locatiile din str. Orizont ~i 
str. Stefan eel Mare s-a constatat faptul a§a cum rezulta din nota de constatare privind rezultatul 
verificarii lucrarilor in teren lnregistrata sub nr. 15672/18.07.2017 la UATM Dej unele diferente intre 
cantitatile decontate §i cele real executate. 

Pentru articolul de lucrare pardoseli din gazon artificial pentru terenuri de joaca /sport: la terenul 
situat in str. Orizont s-a decontat cu 16,22 mp mai mult , la terenul situat la locatia din str. Stefan eel 
Mare cu 132,72 mp mai mult fatA de cantitatea rezultata din masuratori. 

Abaterea s-a produs in conditiile functionarii necorespunzatoare a sistemului de control intern. 
b)actul normativ inclilcat; 
• Legea nr. 27312006 privind finan/ele pub/ice locale, cu modijicarile §i completarile 

ulterioare, art 14 (2,3,4), art 54 (5,6): 
• art. 14 (2,3,4)Reguli bugetare citat prezentat la pct.5.2.din prezentul proces verbal de 

constatare; 

•art. S4 (S,6)- citat prezentat la pct. 5.4.din prezentul proces verbal de constatare; 

c) valoarea estimativA a erorii/abaterii constatate; 
Valoarea platii nelegale este de 8.460,75 lei( anexa 145) 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Consecinta celor prezentate este prejudicierea bugetului local cu suma de 8.460,75 pentru care 

care in temeiul art.73"1 din Legea 500/2002 s-au calculat dobanzi §i penalit!ti de intarziere in suma 
de 1040,67 lei ( 693,78 lei+346,89 lei) aplicabile veniturilor bugetare, calculate de la data platii pana la 
data de 25.07.2017 (anexa146). 

e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Avand in vedere cele prezentate in temeiul art.5 din Legea 94/1992 cu adresa 15922/21.07.2017 

(anexa 1) a fost solicitata nota de relatii persoanelor cu atributii in domeniu respectiv: Ghennan 
Alexandru §ef serviciu tehnic care raspunde confonn fi~ei postului de unnarirea realizarii lucrarilor ~i 
care a certificat prin semnatura situatiile de lucrarii care au stat la baza facturii achitate de beneficiar. 
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in nota de relatii ( anexa 6)Gherrnan Alexandru mentionea~:,, Amenajarea terenurilor de 
joaca au facut obiectu/ unui singur contract pentru toate cele 10 terenuri de joaca. Supra/at a total a de 
gazon ce urma sa se monteze pe cele 10 locuri de joaca este de 1960 mp. Precizez ca gazonul artificial 
se livreaza sub forma de rulouri de 4 m latime si se monteaza dupa montajul aparatelor de joaca si a 
chenarelor aferente. Datorita formelor neregulate a unor terenuri si multiple/or decupaje cauzate de 
aparatele de joaca rezulta o pierdere de aproximativ 10%. In concluzie pentru cele 10 terenuri de 
joaca cu supra/ala totala de 1960 mp, s~au folosit in realitate o suprafata de 2015 mp dar s-au 
decontat numai 1960 fiind montat cu 55 mp in plus. " 

Explicatiile date nu lnlatura abaterea consemna~ cabti~tile sunt precizate pentru fiecare 
amplasament si inscrise in situatiile de lucrari executate pentru fiecare amplasament ~i confinnate sub 
semnatura din partea beneficiarului de catre ~eful serviciului tehnic Gherman Alexadru, ~i nicidecum 
pe o suprafata totala. Yn ceea ce prive~te executia unei suprafeteln plus tata de cea contractata trebuie 
mentionat faptul ca prin documentele prezentate audtorului public extern nu se regase~te nici o 
dispozitie de ~antier viza~ de proiectant pentru aceste lucrari ~i nici nu sunt consemnate ca 
receptionate asemenea cantitati de lucrari, ~i nici lnregistrate in evidentele contabile, respectiv a 
activelor fixe respective. 

t) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
in timpul auditului nu s-a lntreprins nici un demers. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii veriflcate fata de problemele ramase in 

divergenta in urma procesului de conciliere §i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

Proiectul procesului verbal de constatare lmpreuna cu anexele aferente, a fost prezentat 
conducerii entitapi auditate cu adresa nr16329/26.07.2017, In vederea anali~rii ~i clarificarii 
aspectelor consemnate, In cadrul ~edintei de conciliere. 

Urmare a ~edintei de conciliere, s-a lntocmit nota de conciliere nr. 16463/27.07.2017 in care s-a 
consemnat faptul ca reprezentantii UATM Dej prezinta un punct de vedere divergent, cu precizarea ca 
nu aduc alte argumente fata de cele exprimate in nota de relatii. 

Nefiind aduse argumente suplimentare auditorii publici externi l~i mentin punctul de vedere fata 
de abaterea consemna~. 

h)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

LS Conducerea UATM De} va stabili - in temeiul art. 33 (3) din Legea nr. 9411992, republicata 
- fntinderea prejudiciului cauzat bugetului local prin pla/ile efectuate in cazul lucrarilor executate fn 
baza contractului de lucrari nr. 9850/15.04.2016 incheiat cu SC Sa/des SRL De} pentru lucrarea 
,,Amenajare locuri de joaca" # va lua masuri pentru recuperarea acestuia, fn condi/iile /egii 
fmpreuna penalita/ile de intarziere calculate conform Legii 50012002 

5.11.Imobilele terenuri ~i cladiri in care i~i desta~oara activitatea unitafile de invatamant 
de stat ~i care fac parte din patrimoniul public al Unitafii Administrativ Teritoriale Municipiul 
Dej sunt folosite de acestea in absenta unui act legal incbeiat pentru consimfirea statutului de 
administrator al acestora care sa le confere dreptul de a dispune de acele spafii, de a efectua 
operafiuni de inchiriere, lucrari de reparafii ~i investitii la aceste imobile. 

a) descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate: 
UATM Municipiul Dej detine in patrimoniu public terenuri ~i cladiri pentru care nu a instituit un 

drept de administrare unitatilor de invatamant de stat de pe raza administrativ teritoriala a 
municipiului, cu doua exceptii, respectiv: 

• Liceul Tehnologic ,,Constantin Brancu~i" care, prin H.C.L. nr. 50/28.04.2016 (anexa 146 ) a 
primit In administrare terenul ~ i cladirea In care-~i desta~oara activitatea; 

• Liceul Tehnologic Some~ care a primit imobilele in administrare In baza H.C.L. nr. 
109/10.08.2006 (anexa 147). 

Cu toate acestea, in absenta unui statut de administrator asupra bunurilor din patrimoniului 
public, acestea au angajat ~i efectuat cheltuieli de natura reparapilor ~i investipilor ce au vizat acele 
imobile, in baza contractelor lncheiate cu diver~i furnizori ~i mai mult au efectuat oprapuni de 
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1nchiriere de spaµi ~i/sau terenuri pentru care au 1ncasat venituri, iar o parte ar fi trebuit virate la 
bugetul local, conform prevederilor legale. 

De~i era necesara o gestionare corecta a bunurilor care fac parte din inventarul domeniului public 
al Municipiului Dej, toate aceste operatiuni s-au efectuat in absenta unui regulament de 1nchiriere 
~i/sau concesonare, cu tarife minime stabilite de consiliul local, cu model cadru de contract ~i alte 
conditii obligatoriu de respectat pentru ordonatorii tertiari de credite. 

Darea 'in administrare a bunurilor imobile ( constructii ~i terenuri) se face pe bm de 
contract/protocol de dare in administrare lncheiat intre municipiu, in calitate de proprietar al bunurilor 
imobile ~i unitaple de 'invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica. Elementele de 
identificare ale bunurilor imobile inclusiv valorile de inventar ale acestora trebuiesc a fi stipulate In 
contractul de dare in administrare iar inscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile in 
care i~i desta~oara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat, se face in caqile funciare, 
de catre proprietarul de drept, in speta Municipiul Dej. 

Abaterea s-a produs in condipile neexercitarii de catre consiliului local a drepturilor conferite 
de lege, respectiv de art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, potrivit 
caruia: ,, Consiliu/ local hotarli$te ca bunurile ce aparfin domeniului public sau privat, de interes 
local sli fie date In administrarea regii/or autonome $i institu/iilor publice". 

b) actul normativ incalcat: 
• Legea or. 215 din 23 aprilie 2001, republicata a administratiei publice locale, art. 36, 

alin (2), lit. c, alin. (5), art.123, alin.(1) ~i (2) : 
(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atribu/ii: 
c) atribu/ii privind administrarea domeniului public §i privat al comunei, ora~ului sau 

municipiului; 
(5) Jn exercitarea atribuJiilor prevazute la a/in. (2) lit. c), consiliul local: 
a) hotara#e darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica 

a comunei, or~ului sau municipiului, dupa caz, precum -$i a serviciilor pub/ice de interes local, in 
condiJiile legii; 

art.123(1) Consiliile locale $i consiliile jude/ene hotarasc ca bunurile ce apar/in domeniului 
public sau privat, de interes local sau jude/ean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor 
autonome $i institu/iilor pub/ice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hotarasc cu privire 
la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunuri/or ce Jae parte din domeniul privat, de interes local 
sau jude/ean, in condi/iile legii. 

(2) Vanzarea, concesionarea -$i inchirierea se Jae prin licita/ie publica, organizata in 
condi/iile legii. " 

• Legea or. 213 din 17 noiembrie 1998 actualizata privind bunurile proprietate publica, art. 
14, art. 15, art.16: 

,,Art. 14 (I) lnchirierea bunurilor proprietate pub/ica a statului sau a unitaJilor administrativ
teritoria/e se aproba, dupa caz, prin hotarare a Guvemului, a consiliului jude/ean, a Consiliului 
General al Municipiului Bucure$ti sau a consiliului local, iar contractul de inchiriere va cuprinde 
clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia. 

(2) Contractul de inchiriere se poate incheia, dupa caz, cu orice persoana fizica sau 
juridica, romana sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare. 

Art. 15 Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licita/ie 
publica, fn condiJiile legit. 

Art. 16 (I) Sumele incasate din inchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate 
publica se Jae, dupa caz, venit la bugetu/ de stat sau la bugetele locale. 

(2) Jn cazul in care contractul de fnchiriere se incheie de catre titularul dreptului de 
administrare, acesta are dreptul sa incaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilita, dupa caz, 
prin hotarare a Guvernului, a consiliului jude/ean, a Consi/iului General al Municipiului Bucure$ti 
sau a consi/iului local prin care s-a aprobat inchirierea. " 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate; 
Valoarea imobilelor ce apartin patrimoniului public al Municpiului Dej utilizate de unitatile de 

invatamant de stat de pe raza acestuia tarli sa fie date ~i respectiv primite in administrare este de 
60.844.607,3 lei (anexa 148). 
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d) consecinfele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate; 

Consecinta celor prezentate consta in utilizarea de catre unitatile de invatamant de stat a 
imobilelor respective tara sa existe un act legal intocmit prin care sa fie stabilit statutul de 
administrator al acestora care sa le confere dreptul de a incheia contracte de inchiriere ~i lucrari de 
reparatii ~i investitii care vizeaza imobilele In care-~i des~oara activitatea. 

e) persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele: 
in vederea clarificruii lmprejurarilor care au condus la abaterea de la legalitate ~i regularitate, 

au fost solicitate relatii prin adresa nr. 15.922/21.07.2017 (anexa 1) domnului Morar Costan, In calitate 
de primar ~i doamnei Lazar Mihaela Loredana in calitate de ~ef Serviciu Patrimoniu Public ~i Privat la 
UAT Municipiul Dej care, potrivit prevederilor din fi~a postului raspunde de ,,intocmirea proiectelor 
de hotiir<iri privind includerea, excluderea, darea in administrare, folosin/a, concesionarea unor 
bunuri din patrimoniul Municipiului De}. " 

Raspunsurile la notele de relapi inregistrate sub nr. 16.014/25.07.2017 - ~eful Serviciului 
Patrimoniu Public ~i Privat (anexa 10) ~i nr. 16.272/25.07.2017 - primar (anexa 2), sunt identice, 
fiind prezentate unnatoarele argumente: 

,,lmobilele terenuri ~i cliidiri in care i~i desfo~oara activitatea unita/ile de inva/lim<int de stat 
Jae parte din patrimoniul public al Unita/ii Administrativ Teritoriale Municipiul De} administrate de 
catre Consiliile Locale conform art.112 alin.2 din Legea 112011 a Educatiei Nationale. 

La cerere , cele doua unitati de invatamant au primit drept de administrare fiindu-le necesar 
pentru acreditarea unei noi clase(Liceul Tehnologic ,, Constantin Br<incu~i) si realizarea unor 
investitii(Liceul Tehnologic Somes). 

Celelalte imobile sunt in mare parte cuprinse in programe de modernizare si reabilitare prin 
fonduri europene, iar pentru a usura procedura de contractare, Municipiul De}, care este beneficiarul 
acestor fonduri trebuia safie proprietarul si administratorul imobilelor in cauza." 

Prin raspunsul fonnulat se arata ca darea In administrare a imobilelor s-a fa.cut doar la cererea 
~colilor ~i totodata s-a precizat ca se ,,u~ureaza procedura de contractare" in cazul finantarilor din 
fonduri europene, fara sa fie prezentate documente suplimentare pentru sustinerea celor invocate 
referitor la cuprinderea imobilelor in programe de modemizare ~i reabilitare prin fonduri europene, 
cate astfel de unitati sunt vizate, extras din ghidul de finantare care contine o astfel de conditie. 
Totodata este de remarcat ~i faptul ca reprezentantii entitatii nu tin seama de consecintele ce deriva din 
netransmierea acelor imobile in administrare, 1n principal din inchirierile pe care le fac unitatile de 
tnvatamant In absenta unui statut de administrator al imobilelor ~i In tipsa unei reglementari din partea 
consiliului local. Terenurile ~i cladirile fac parte din patrimoniul public al municipiului, iar consiliul 
local hotara~te concesionarea sau 1nchirierea bunurilor proprietate publica a municipiului. 

t) masurile luate de dtre entitatea verificata in timpul auditului financiar: 
in timpul auditului nu au fost luate masuri pentru clarificarea situatiei de fapt. 
g) punctul de vedere al cooducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 

divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

In cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fat! de abaterile prezentate. 

h) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate: 

LS Unitatea Administrativ Teritorialii Municipiul De} va fntreprinde demersurile legale pentru 
darea in administrare a imobilelor terenuri ~i cladiri in care i~i des~oara activitatea unitii{ile de 
inva/amant de stat ~i totodata va elabora un regulament privind inchirierealconcesionarea acestor 
active de catre ordonatorii ter/iari de credite, prin care v-a stabili obligatoriu tarife minime pentru 
licita{ii, modelul de contract precum ~; cota parte din veniturile incasate care se Jae venit la bugetul local. 
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5.12. A fost transferata catre o societate comerciala, respectiv Salprest Rampa S.A. ~i 
scoasa din evidenta contabila, autovidanjera cu numar de inmatriculare CJ-12-UMT, Bra 
respectarea cadrului legal aplicabil. 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate: 
lli baza Dispozitiei nr. 2.771/30.01.2006 (anexa 149) emisa de primarul Municipiului Dej loan 

UNGUR, a fost transferata cu titlu gratuit autovidanjera cu nr. de inmatriculare CJ-12-UMT, socie~tii 
Salprest Rampa S.A .. 

" In acela~i an, UATM Dej definitiveaza procedura de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare a municipiului prin concesiune ~i incheie contractul nr. 7.734/22.03.2006 cu Compania de 
Salubrizare Brantner - Vere~ S.A. , caruia ii preda confonn anexei nr. 2.1.1.2 (anexa 150) pentru 
activitatea de salubrizare stradala aceea~i autovidanja. 

Prin adresa nr. 98/15.04.2016 (anexa 151 ), operatorul de salubritate expune primariei situatia de 
fapt constatata ~i anume aceea ca autoutilitara este inmatricula~ pe S.C. Salprest Rampa S.A. ~i 
figureaza ~i ca bun de retur in baza contractului de concesiune nr. 7734/22.03.2006, motiv pentru care 
solicita radierea din inventarul bunurilor de retur. Mai mult, societatea care a inmatriculat bunul a 
solicitat sa fie pusa la dispozitia delegatului sau autovidanja in cauza pentru a fi predata la o unitate de 
colectare a fierului vechi. 

Ca efect al adresei, tara sa intrepinda demersuri pentru clarificarea situatiei, Serviciul Patrimoniu 
Public ~i Privat din cadrul institutiei procedeaza la scoaterea din evidenta contabila a utilajului in cauza 
cu nota contabila nr. 1003/22.12.2016 (anexa 152), la rubrica explicatii fiind tacu~ mentiunea 
,,transfer cu titlu gratuif', valoarea cu care a fost diminuat patrimoniul fiind de 23.800 lei. Mentionam 
faptul ca la inventarierea efectua~ in anul 2015, in lista de inventariere de la categoria salubritate
mijloace fixe concesionate, figureaza cu numarul de inventar 5105 mijlocul auto in discutie, situatia 
fiind confirmata de reprezentantul socie~tii de salubritate Compania de Salubrizare Brantner - Vere~ 
S.A (anexa 153). 

Transferul cu titlu gratuit catre o societate comerciala contravine prevederilor legale, in principal 
celor inserate in Legea nr. 215/2001, republica~ a administratiei pub lice locale, art. 124: ,,Consiliile 
locale # consiliile jude/ene pot da in folosin/a gratuitii, pe termen limitat, bunuri mobile # imobile 
proprietate publicii sau privatii locala ori jude/eanii, dupa caz, persoanelor juridice fiira scop lucrativ, 
care desjii$oara activitate de binefacere sau de utilitate publicii ori serviciilor pub/ice.". Pe de alta 
parte, eel care are competenta in a hotara asupra patrimoniului municipiului este consiliul local, motiv 
pentru care acest transfer nu putea fi tacut prin dispozitia primarului ci printr-o hotarare de consiliu. 

Abaterea s-a produs in conditiile unui circuit infonnational defectuos intre compartimente care 
nu-~i transmit documentele relevante pe probleme de patrimoniu ~i totodata unei functionari 
necorespunzatoare a sistemului de control intern, in condipile in care persoanele din cadrul 
compartimentului patrimoniu opereaza intrari ~i ie~iri de active fixe in contabilitatea institutiei tarn sa 
existe suficiente documente pentru clarificarea situatiei activului in cauza. 

a) actul normativ incalcat: 
• Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata a administrafiei publice locale, art. 124, 

art. 36, alin (1) ~i (2), lit. c, alin. (S): 
,,Consiliile locale §i consiliile judefene pot da in folosinfa gratuita, pe termen limitat, bunuri 

mobile §i imobile proprietate publica sau privata locala ori jude/eana, dupa caz, persoanelor juridice 
Jara scop lucrativ, care desfii§oara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor 
pub/ice. 

(1) Consiliul local are ini/iativa §i hotiirii.$te, fn condi/iile legii, in toate problemele de interes 
local, cu excep/ia celor care sunt date prin lege in competen/a a/tor autoritafi ale administraf iei 
pub/ice locale sau centrale. 

(2) Consiliul local exercitii urmatoarele categorii de atribu/ii: 
c) atribu/ii privind administrarea domeniului public §i privat al comunei, ora§ului sau 

municipiului; 
(5) in exercitarea atribufiilor prevazute la alin. (2) lit. c) , consiliul local: 
a) hotara§te darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate 

publicii a comunei, ora$ului sau municipiului, dupa caz, precum $i a serviciilor pub/ice de interes 
local, in condi/iile legii; 
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b) hotaril§te vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate p rivata a 
comunei, ora§ului sau municipiu/ui, dupa caz, in condiJiile legii;" 

• OG or. 119/1999, republicata, actualizata, privind controlul intern ~i controlul financiar 
preventiv, art. 5, alin. 1: 

,,Euna gestiune .financiara 
(1) Persoanele care gestioneaza fonduri pub/ice sau patrimoniul public au obliga/ia sa 

realizeze o buna gestiune financiara prin asigurarea legaliti'iJii, regularita/ii, economicita/ii, 
eficacitafii # eficientei in utilizareafondurilor pub/ice §i fn administrarea patrimoniului public." 

• Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, actualizata, privind finantele publice locale, art. 23, alin 
(2), lit. d, e ~i h: 

,,Responsabilita/ile ordonatorilor de credite: 
2) Ordonatorii de credite raspund de: 
d) integritatea bunurilor aflate in proprietatea sau fn administrarea instituJiei pe care o 

conduc; 
e) organizarea $i tinerea la zi a contabilita/ii §i prezentarea la termen a situafiilor financiare 

asupra situa/iei patrimoniului ajlat in administrare §i a execu/iei bugetare; 
h) organizarea # tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale; " 

b) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate; 
Valoare cu care a fost diminuat patrimoniul municipiului este de 23.800 lei. 

c) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Consecinta oper~rii tn contabilitate a transferului cu titlu gratuit al autovidanjerei cons~ tn 

diminuarea patrimoniului municipiului, in conditiile tn carea operatiunea s-a ta.cut in afara cadrului 
legal. 

e) persoanele cu atributii in domeniul in care s-au constatat deficiente; 
Persoana cu atributii tn domeniul in care s-a constatat abaterea ~i direia i s-au solicitat relatii 

pr in adresa nr. 15. 922/21. 07.2017 ( anexa 1) este doamna Lazar Mihaela Loredana tn calitate de ~ef 
Serviciu Patrimoniu Public ~ i Privat la UAT Municipiul Dej, care, potrivit prevederilor din fi~a 
postului r1spunde de ,,asigurarea concordan/ei date/or din contabilitate cu cele de pe teren # 
furnizarea de informa/ii reale cu p rivire la existen/a, mi§carea §i modificarea patrimoniului public §i 
privat sub forma sa economica, asigurarea eviden/ei contabile cantitative ~i valorice a mijloacelor 
fixe pe locuri de folosin/a, inregistrarea sistematica a modificarilor privind statutul mijlocului fvc, 
~.a.". 

in raspunsut formulat ~i tnregistrat sub nr. 16.014/25 .07.2017 ( anexa 1 O)se precizeaz~ ca: 
,, Jn baza Dispozi/iei nr. 2. 771130.01.2006 data de primarul Municipiului Dej loan UNGUR, a 

Jost transferata cu titlu gratuit autovidanjera cu nr. de inmatriculare CJ-12-UMI', societa/ii Salprest 
RampaS.A. 

Ca urmare a acestei dispozi/ii societatea Salprest Rampa S.A. fnmatriculeaza acest utilaj pe 
firma !or, .ft.ind cuprins in acel~i limp in evidentele contabile ale institu/iei noastre ca si bun 
concesionat. Urmare a acestui fapt am procedat la scoaterea din evidente a acestui utilaj. Men/ionez 
ca acest bun este doar scriptic scos din evidente, el fiind parcat de 6 ani in curtea S.A.D.P., fiind 
nefunc/ional si cu un gradfmare de uzura. 

Vom clarifica cu Salprest Rampa S.A situa/ia juridica a acestui utilaj, ii vom reinregistra in 
evidenta contabila urmand sa ii propunem pentru casare. " 

Prin raspunsul prezentat se prezin~ evenimentele tn succesiunea lor, tara ~ fie aduse argumente 
suplimentare pentru justificarea scoaterii din eviden~ a utilajului respectiv, dar conform celor 
declarate se vor face demersuri pentru reglementarea situatiei. 

t) masurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar: 
Conducerea enti~tii a luat cuno~tin~ de abaterile constatate pe parcursul controlului, aspect 

consemnat ~i In Minuta nr. 15.912/20.07.2017, fara a fi luate masuri pentru clarificarea situatiei de fapt 
in timpul controlului. 

g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 
divergenta in urma procesului de conciliere ~i , dupa caz, motivafia auditorilor publici externi 
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pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 
in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 

abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fatA de abaterile prezentate. 

h) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la mlsurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlaturlrii erorii/abaterii constatate: 

65 Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul De} va intreprinderi/e demersurile /egale 
pentru reintroducerea m patrimoniu a bunului transferal m afara cadrului legal aplicabil catre o 
societate comerciala, respectiv catre S. C. Salprest Rampa S.A .. 

5.13.inchirierea locuintelor situate pe str. Macazului nr. 6. Macazului 24 ~i str. Sarata de 
Jos nr. 2 s-a realizat in absenta unei botarari de consiliu local care sl reglementeze regimul 
locuintelor, criteriile in baza cArora se repartizeaza, categoriile de persoane care pot beneficia de 
acestea, precum ~i modalitatea de stabilire a cuantumului chiriei datorate ~i a formatului 
contractului de incbiriere. 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Verificandu-se modul de gestionare a patrimoniului institutiei s-a constatat faptul ca: 
l.Municipiul Dej prin H.C.L. nr. 129/28.10.2004 (anexa 154) a inregistrat in patrimoniul privat 

Ferma vegetala din strada Sarata de Jos. Conform extrasului de carte funciara, eliberat in data de 
21.02.2006 (anexa 155 ), municipiul Dej prin Primaria municipiului detine cota de 1/1 parte- cu titlu 
de drept de adjudecare. inscrierea In cartea funciara s-a facut in urma actiunii in instant! deschisa de 
municipiu, pentru care Judecatoria Dej, prin sentinta civila nr. 364/2005 (anexa 156) a admis acpunea 
pentru prestatia tabulara. 

Imobilele cladiri ~i terenuri aflate pe acel amplasarnent au fost preluate in patrimoniul privat, 
avand o valoare totala de 880.000.000 lei la momentul 2014, respectiv 88.000 lei dupa denominare, 
fiind evidentiate distinct conform fi~ei rnijlocului fix. Exista o pozitie 1n lista bunurilor preluate, a~a 
cum apar ele mentionate in art. l al hotararii de consiliu local nr. 129/2004 referitoare la alimentare cu 
apa, fara alte specificatii tehnice. Pentru celelalte utilitati nu se fac referiri in actele ce au stat la baza 
inregistrarii imobilului in patrimoniul privat al municipiului puse la dispozitie de entitate. 

La momentul preluarii a fost numita o cornisie la nivelul institupei care a intocmit Nota de 
receptie nr. 6662/25.02.2004 (anexa 157), in care se rnentioneaza la punctul 10 faptul ca alimentarea 
cu apa nu este tn functiune, are durata normata depa~ita, iar valoarea estimata este de 980 lei. 

in fi~a mijlocului fix (anexa 158) completata pentru fiecare element de evidenfA datele referitoare 
la dotari ~i elemente de detaliu sunt sumare. 

Date relevante referitoare la starea cladirilor preluate ~i la utilitatile de care dispune fiecare sunt 
prezentate tn raportul de evaluare (anexa 159), intocrnit in aprilie 2003, care, incepand de la pagina 10 
contine o descriere a proprietatii imobiliare. 

Ulterior, la acea adresa au fost delimitate locuinte care s-au inchiriat de catre Municipiul Dej, in 
baza contractelor de inchiriere. in prezent sunt incheiate 29 de contracte de inchiriere conform situapei 
prezentata sintetic in anexa 160 pentru acea locape cu o perioada de valabilitate de 5 ani. 

In fi~a de cal cul anexa la contract, la pozitia 3 se opereaza o reducere de 10% la tariful de baza, 
pentru locuintele lipsite de instalatie de apa, canal, electricitate sau numai unele dintre acestea, fara sa 
se specifice care utilitati nu sunt asigurate. 

inchirierea acestor locuinte s-a tacut in absenta unei hotarari de Consiliu Local care sa 
reglementeze regimul locuintelor, criteriile in baza carora se repartizeaza locuintele situate pe Str. 
Sarata de Jos nr. 2, actele justificative necesare care insotesc cererea, categoriile de persoane care pot 
beneficia de acestea, precum ~i modalitatea de stabilire a cuantumului chiriei datorate ~i a formatului 
contractului de inchiriere. Nu s-a stabilit prin contract sau prin alte acte administrative daca se accepta 
compensarea chiriei cu lucrarile la imobilele propritatea municipiului tacute de chiria~i. Din modul de 
calcul al chiriei,( anexa 161) ~a cum rezulta din fi~ele anexate la contracte, se poate deduce faptul ca 
acestea nu au fost asimilate locuintelor sociale, ele fiind taxate in baza O.U.G. nr. 40 din 8 aprilie 
1999, actualizata privind protectia chiria~ilor ~i stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de 
locuinte, respectiv cu 0,84 lei/mp pentru suprafata locuibila ~i 0,04 lei/mp pentru terenul cu destinatia 
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de curte ~i gradina aferenta locuintei. Chiriile astfel stabilite nu au fost corelate cu cuantumul venitului 
pe familie, nu s-au urmarit fluctuatiile acestor venituri, desi In fi~a de calcul anexa la contract se 
mentioneaza faptul ca ,,nivelul maxim al chiriei pentru locuinfe nu poate dep(#i 25% din venitul net 
lunar pe familie in cazul in care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depli$e~te salariul 
mediu net lunar pe economie". 

Din verificarea lucrarilor de investitii ~i reparatii curente efectuate de UATM Dej la imobilele 
situate pe strada Sarata de Jos nr. 2, cu privire la reabilitarea ~i modernizarea retelei de alimentare cu 
apa, canalizare ~i energie electricl1, au rezultat unnatoarele: 

• in anul 2015, in baza contractului de racordare pentru executie 60101581517, nr. 
28165/25.08.2015 (anexa 162), incheiat mtre Societatea Filiala de Distribufi.e a Energiei Electrice 
ELECTRICA Distributie Transilvania Nord S.A., In calitate de operator de distributie ~i Municipiul 
Dej In calitate de solicitant de servicii de racordare ~i respectiv utilizator de retea, s-a realizat instalatia 
de racordare la Reteaua Electrici\ de Distribufi.e a utilizatorului de retea pentru acea locatie, valoarea 
fiind de 1.856, 75 lei ~ri\ TVA. Lucrarea a fost initiata prin Nota de fundamentare intocmita de ~eful 
Serviciului Tehnic din cadrul institutiei (anexa 163), iar 1n baza contractului au fost emise doul1 facturi, 
respectiv factura nr. 9110130327/25.08.2015 (anexa 164) in valoare de 2.302,37 lei reprezentand tarif 
de racordare - lucrari ~i factura nr. 9110130313/25.08.2015 (anexa 165) in valoare de 86,8 lei, 
reprezentand tarif emitere aviz de racordare, cares-au pllitit cu O.P. nr. 2700/09.09.2015 emis pentru 
suma de 2.389,17 lei (anexa 166), operatiunea fiind reflectata 1n extrasul din data de 09.09.2015 
(anexa 167 ). 

• Din declaratiile conducerii entitatii se retine faptul ca locuintele de la adresa respectiva nu 
sunt bran~ate la reteaua de canalizare a municipiului. 

• Referitor la alimentarea cu apa, prin adresa nr. 2537/29.12.2005 (anexa 168), S.C. 
AQUASOM S.A. comunica primariei lista cu noile bran~amente de apa ~i racorduri de canal executate 
in perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2005, in vederea inregistrarii lor in evidenta contabila. Pe lista 
cu bran~mentele de apl1 executate figureaza la pozitia 3 strada Sarata de Jos nr. 2, cu un bran~ament 
realizat pe o lungime de 5 metri cu o valoare de 977,99 lei. 

Raportat la suprafata amplasamentului a~a cum este transpusa pe planurile de situatie 
(anexa 169)valorile ~i lungimile retelelor prezentate de reprezentantii entitAtii sunt mult sub necesarul 
zonei, ceea ce denotA faptul cl:\ nu existA o bran~are a tuturor locuintelor inchiriate la utilitatile de baza, 
respectiv alimentare cu apa ~i energie electrica. 

Conform evidentei aflata la Compania de Apa Some~ S.A. s-a asigurat furnizarea apei potabile 
initial pentru 13 locuinte, pentru care a instalat un singur contor, iar In baza imputernicirii semnata 
(anexa 170) de toti cei 13 chiria~i s-a convenit ca plata sa se faca in baza unei singure facturi emisl1 
catre reprezentantul ales din randul acestora, urmand ca ulterior sa se solicite fiecaruia partea din 
consum care-i revine. 

Starea de fapt astfel descrisa s-a modificat atunci cand 7 dintre cei care locuiesc in acea locatie 
au solicitat ~i obtinut bran~are separata pentru fumizarea apei, situatie prezentata in adresa nr. 
16,330/26.07.2017 (anexa 171). 

Coroborand infonnatiile din situatia contractelor cu cele obtinute de la operatorul local de 
furnizare a apei rezulta ca din cele 29 de locuinte lnchiriate, nici jumatate nu au apa curenta 

2.UATM Deja achizitionat in anul 2010 in baza In baza HCL 143/26.11.2009 un numar de 4 
cllidiri baracamente de organizare de ~antier incheind contractul de vanzare cumparare nr. 
11121/12.05.2010 cu SC ACI Cluj pentru suma de 80.000 lei( anexa 172). 

Se constata faptul ca la imobilele situate pe strada Macazului nr. 6 respectiv 24 s-au efectuat o 
serie de lucrari de instalatii (electrice, gaz, sanitare) precum ~i reabilitare a ~arpantei invelitorii, lucrari 
care au fost receptionate de entitate ~i evidentiate in fi~a mij locului fix ( anexa 173).Trebuie precizat 
faptul ca la data prezentului control pentru imobilele in cauza nu este intocmit un releveu al cllidirilor 
~i nu sunt inscrise in cartea funciara. 

tn aceste conditii in lipsa unei hotarari de Consiliu Local care sa reglementeze criteriile in baza 
dirora se repartizeaza locuintele situate pe Str. Macazului nr. 6 ~i Macazului nr. 24, actele 
justificative necesare care insotesc cererea, categoriile de persoane care pot beneficia de acestea, 
precum ~i modalitatea de stabilire a cuantumului chiriei datorate ~i a fonnatului contractului de 
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inchiriere s-a procedat la intocmirea unor contracte de inchiriere, persoanele titulare a contractelor 
fiind mentionate in anexa 174.Lipsa unui releveu al cHidirii nu face posibila verificarea datelor inscrise 
in contract privitor la suprafetele inchiriate. De~i in contract se face mentiunea faptului ca predarea 
primirea se face in baza unui proces verbal de predare primire acest Jucru nu este dovedit cu 
documente a~ate contractului. 

Trebuie mentionat faptul ca din cuprinsul contractelor de inchiriere tarifele practicate sunt cele 
din OUG nr. 40 din 8 aprilie 1999 (*actualizata*) privind protectia chiria~ilor ~i stabilirea chiriei 
pentru spatiile cu destinatia de locuinte, dar cu mentiunea ca nivelul maxim al chiriei pentru locuinte 
nu poate depa~i 10% din venitul net lunar pe familie in cazul in care venitul mediu net lunar pe 
membru de familie nu depa~e~te salariul mediu net lunar pe economie. Actele ~i documentele din dosar 
nu demonstreaza urmarirea acestei clauze. 

Abaterea s-a produs: 
- datorita faptului ca acel amplasament destinat initial unor activitati de productie cu specific 

agricol, a fost transformat in locuinte pentru o serie de familii cu situatie financiara precara, tara sa fie 
asigurate toate conditiile minime necesare unei locuinte, consiliul local nedeclarandu-le locuinte cu un 
anumit statut, astfel incat toate reglementarile legate de utilizarea ~i inchirierea lor sa urmeze regimul 
locuintei. 

-pe fondul functionarii necorespunzatoare a sistemului de control intern, precum ~i a lipsei unei 
proceduri operationale care sa reglementeze domeniul in cauza. 

b)actul normativ incalcat; 
• H.G. or. 1.275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinfei or. 114/1996, art. 30, alin. (1), (2), (3) ~i 
(4): 

Art. 30 (1) in vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte cu chirie din 
fondul locativ de stat, autoritatile administratiei publice locale vor asigura masurile necesare pentru 
luarea in evidenta a solicitarilor primite ~i analizarea acestora in comisiile sociale constituite la nivelul 
consiliului local. in acest scop vor stabili ~i vor da publicitatii, prin afi~are la sediul primariilor, 
criteriile in baza carora se repartizeaza asemenea locuinte. 

(2) Criteriile de baza pentru stabilirea modului de solutionare a cererilor primite ~i a ordinii 
de prioritate in rezolvarea acestora vor fi urmatoarele: 

a) condi1iile de locuit ale solicitantilor; 
b) numarul copiilor ~i al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantul; 
c) starea sanatatii sotilor sau a unor membri ai familiei; 
d) venitul mediu net lunar pe membru de familie; 
e) vechimea cererii. 
(3) Vor avea prioritate in cadrul fiecarui criteriu familiile de tineri ~i cele carora Ii se pot 

acorda punctaje speciale pentru cazuri mai deosebite, cum ar ti: evacuati din locuinta in virtutea unor 
prevederi contractuale sau legale care nu tin de vointa ~i de comportamentul acestora, repatriati, tineri 
din case de ocrotire sociala, locatari ai unor locuinte care nu mai prezinta siguranta in exploatare, 
functionari publici transferati in interes de serviciu. 

(4) Criteriile de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat, avute in vedere la alin. 
(2), nu sunt !imitative; la acestea se pot adauga de catre consiliile locale ~i alte criterii, in functie de 
situatiile specifice existente pe plan local. 

• Legea or. 215 din 23 aprilie 2001, republicata a administratiei publice locale, art. 36, 
alin (2), lit. c, alio. (5), lit. b, art.123, alio.(1) : 

,, (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atribu/ii: 
c) atribu/ii privind administrarea domeniului public $i privat al comunei, ora§ului sau 

municipiului; 
(5) Jn exercitarea atribu/iilor prevazute la a/in. (2) lit. c), consiliul local: 

b) hotara§te vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a 
comunei, ora§ului sau municipiului, dupa caz, in condi/iile legii; 

art.123(1) Consilii/e locale §i consiliile jude/ene hotarllsc ca bunurile ce aparfin domeniului 
public sau privat, de interes local sau jude/ean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor 
autonome §i institu/iilor pub/ice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hotarasc cu privire 
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la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunuri/or ce fac parte din domeniul privat, de interes local 
sau jude/ean, in condi/iile legii. " 

c) valoarea estimativii a erorii/abaterii constatate; 
Deoarece deficientele prezentate se refera la lipsa de reglementare a modului de acces ~i 

utilizare a acelor locuinfe, nu se estimeaza o valoare a acesteia. 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Neasigurarea transparentei decizionale a Consiliului Local ~i a aparatului de specialitate In 

administrarea patrimoniului, entitatii in conditii de eficienta ~i eficacitate. 
Ca efect al faptului ca Municipiul Dej nu a stabilit regimul locuintelor, criterii clare de acces In 

locuintele respective, categoriile de persoane care pot depune documente pentru a se constitui o lista 
de ~teptare, documentele necesare constituirii unui dosar de acces, precum ~i modalitatea de stabilire 
a cuantumului chiriei datorate ~i a clauzelor obligatoriu de mentionat in contractul de lnchiriere, a fost 
generatll o repartizare aleatorie a acestor locuinte, iar datorita conditiilor precare de locuit determinate 
in principal de lipsa utilitatilor s-au produs tensiuni sociale care pot genera refuzul platii chiriei de 
catre locatari. 

e)persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Avand In vedere cele prezentate in temeiul art.5 din Legea 94/1992 cu adresa 15922/21.07.2017 

(anexa I) a fost solicitata nota de relatii persoanelor cu atributii in domeniu respectiv: 
Morar Costan primar -ordonator de credite care raspunde de gestionarea patrimoniului institutiei 

~i care a semnat contractele de inchiriere fara a avea la baza un regulament In ceea ce prive~te 
administrarea locuintelor; 

Zegrean Calin - director tehnic care a semnat contractele de lnchiriere fara a exista un 
regulament privind modul de repartizare gestionare ~i calcul al chiriei datorate; 

~andor Vasile -persoana responsabila cu acordarea vizei de control financiar preventiv care a 
acordat viza pe contractele In cauza fara a exista un regulament de administrare, repectv o procedura 
privind modul de repartizare ~i incheiere a contractelor de inchiriere. 

Referitor la str. Macazului nr. 6 §i 24 precizeaza: 
in nota de relatii ( anexa 2) Morar Costan mentioneaza: refertor la imobilele din str. Macazului 

nr. 6 ~i 24 ,, La data achizi/ionarii de catre Primaria Deja celor douli imobile, acestea erau locuite de 
actualii chiria~i. Urmare a faptului ca o parte dintre ei, marea majoritate copii aveau acte de 
identitate pe Municipiul Dej, insa expirate # pentru a putea reglementa situa/ia locativli in scopul 
p/a/ii chiriei pe spafiu, condifionatii de domici/iu la adresa respectiva, s-a luat decizia fncheierii 
contractelor de fnchiriere conform situafiei locative existente in teren. "... Chiriasii nu au solicitat 
aprobare pentru lucrari in regie proprie, in temeiul legal. 
Au so/icitat compensarea lucrari/or executate in regie proprie, cu chiria, dar neavand aprobarea 
prealabila a executivului, nu au Jost compensate" 

Referitor la eel din Sarata nr. 2 ,,1.1.La data preluarii imobilului din strada Sarata de Jos nr.2, 
era locuit de actua/ii chiriasi. Contractele de inchiriere au Jost incheiate avand in vedere faptul ca 
majoritatea locatarilor aveau actele de identitate pe Municipiul Dej, expirate, precum si in scopul 
clarificarii situatiei locative a acestora. 

1.2. Imobilul din str.Sarata de Jos nr.2 are energie electrica si apa potabila. Pe str. Sarata de 
Jos afost realizata lucrarea de extindere a iluminatu/ui public. 

1.3. Chiriasii nu au solicitat sa execute lucrari pe che/tuiala /or conform legii. " 
:In nota de relatii ( anexa 5 ) Zegrean Calin mentioneaza:,, La data achizitionarii de catre 

UA.TMDej a imobilelor de pe str.Macazului nr.6 respectiv str.Macazului nr.24 ,acestea erau deja 
locuite de actualii chiriasi.Avand in vedere faptul ca multi dintre /ocatari (in special copii) aveau acte 
de identitate , pe municipiul Dej, expirate , precum si in scopul reglementarii situatiei locative ( p/ata 
chiriei) , la nivelu/ conducerii UA. TMDej s-a /uat decizia incheierii contracte/or de inchiriere 
conform situatiei de /apt existenta in aceste imobile." 

1n nota de relatii ( anexa 13 ) ~andor Vasile mentioneaza: faptul ca acordarea viziei de control 
financiar a fost acordata avand In vedere semnarea contractelor de catre compartimentul tehnic ~i 
,, ... La aceasta spe/a mai intervin $i aspectele legate de starea socialli a chiriasilor. " 
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Din raspunsul formulat reiese faptul ca acele locuinte nu sunt repartizate in baza unor criterii, ci 
s-a acceptat o stare de fapt gasita in teren, in sensul in care s-au incheiat contracte de lnchiriere cu cei 
ce erau instalati In acele spatii in mod abuziv. De~i pentru imobilul din str. Sarata nr. 2 se precizeaza ca 
imobilul este bran~at la energie electrica ~i apa potabil~ nu se prezinta documente care sa suspna acest 
aspect, in conditiile in care a~a cum am aratat mai sus, lucrarile efectuate, respectiv instalatia de 
racordare la Reieaua Electrica de Distribufie cu o valoare totala decontata de 2.389, 17 lei ~i un 
bran~ament la reteaua de apa pe o lungime de l 0 metri nu pot fi considerate ca fiind suficiente pentru a 
oferi locuintelor chiri~ilor aceste utilitati. Totodata din raspunsul formulat de primar la intrebarile 
adresate rezulta ca locatarii din str. Macazului nr. 6 ~i 24 nu au solicitat aprobare pentru executare 
lucrari In regie proprie, ~i nici nu le-au fost aprobate asemenea lucrari. In ceea ce priveste chiria~ii de 
pe str. Sarata nr. 2 din raspunsul prezentat la nota de relatii rezulta ca: ,,Chiriasii nu au solicitat sa 
execute lucrari pe cheltuiala /or conform /egii ".Concluzia este ca au fost astfel de solicitari din partea 
celor care locuiesc In acele spatii, dar acestea au fost considerate ca fiind neconforme raportat la norma 
legala. Ordonatorul de credite nu prezinta in sustinere documente relevante pentru cele precizate ~i nici 
nu face trimitere la o reglementare interna emisa in baza legii sau la o clauza contractuala care sa 
prevada modalitatea de acceptare a executarii unor lucrliri la acele imobile de catre chiria~i cu 
posibilitatea recunoa~terii lor ulterioare de catre proprietar. 

Astfel, In baza celor relatate de domnul primar, abaterea constatata de auditorii publici externi 
se confirma, in sensul ca nu exista un regim al locuintelor, iar utilizarea acestora nu se circumscrie 
unor reguli instituite de consiliul local prin care sa se reglementeze inclusiv modalitatea prin care 
proprietarul accepta efectuarea unor lucrari de catre chiria~ pentru cre~terea gradului de confort al 
locuintelor,. 

Explicatiile date nu inlatura abaterea consemnata ele pun in evidenta necunoa~terea prevederilor 
legale in ceea ce prive~te modul de administrare a patrimoniului institutiei. 

t) masurile luate de cltre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
In timpul auditului nu s-a luat nici o masura. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 

divergenfa in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

h)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

KS Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul De} va intreprinde demersurile legale pentru 
stabilirea statutului locuin/elor din str. Sarata de Jos, Macazului 6 # Macazului 24 va elaborara un 
regulament privind criteriile de repartizare # termenii inchirierii acestora, care sa con/ina $i referiri la 
condifile in care chiri~ul poate contribui la cre$lerea gradului de confort al locuinfei # va calcula 
chiria infunc/ie de supra/a/a utilizata $i infuncfie de veniturilefamiliei. 

5.14.UATM Dej nu a constituit fondul de rise In afara bugetului local, pentru acoperirea 
riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre entitate a imprumutului contractat de 
Companiei de Apa Some~ SA 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
S-a incheiat Contractul de finantare nr. 2007-0403 din 22 iulie 2009 (anexa 175) intre Banca 

Europeana de Investiti ~i Compania de Apa Some~ SA, in suma de 25.300.000 euro, pentru finantarea 
proiectului "consttind in extinderea $i reabilitarea infrastructurii de apa $i canalizare, construirea $i 
reabilitarea staf iilor de pompare $i de tratare $i epurare pentru ap potabila # apa uzata in regiunea 
Romtiniei care cuprinde jude/ele Cluj $i Sala}", cu o maturitate de 20 ani ~i o perioada de gratie de 5 
ani. 

Prin Hotararea Consiliului Local Dej nr. 14 din 28.01.2010 (anexa 176), se aproba garantarea 
unei finantari rambursabile exteme in valoare de 3.985.115 euro, cu o maturitate de 20 ani ~i o 
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perioadli de gratie de 5 ani, conform precizarilor din contractul de credit incheiat intre Compania de 
Apli Some~ SA ~i Banca Europeanli de Investitii (BEi). 

Conventia privind Acordul direct incheiat cu Banca Europeana de Investitii nr. 51 din 
24.02.2010(anexa 177), incheiatli la nivelul Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din 
Bazinul Hidrografic Some~-Tisa, stabile~te cli avand in vedere faptul cli ''jude/ul Cluj este ac/ionar 
majoritar in cadrul Companiei de Apa Some~ SA, indiferent de UAT care a primit solicitarea de plata 
de la BE!, acesta sa fie eel care va face toate demersurile in vederea respectarii ob/iga/iilor asumate 
prin Acordul Direct ~i prin Contractul de Finan/are. " Totodata se stabile~te in mod proportional 
valoarea creditului care Ii va reveni fieclirui asociat, pentru Municipiul Dej fiind stabilit un procent de 
15, 79% din credit, adica suma de 3.985.115 euro. 

Nu s-a lnregistrat garantia in contul Contul 8059 "Garan/ii acordate de autoritaJile 
administraJiei pub/ice locale", cu ajutorul caruia se tine evidenta garantiei acordate in baza Conventiei 
privind Acordul direct incheiat cu Banca Europeana de Investitii nr. 51 din 24.02.2010. 

Pentru Contractul de finantare nr. 2007-0403 din 22 iulie 2009 incheiat intre Banca Europeana 
de Investiti ~i Compania de Apa Some~ SA, UATM Dej nu a constituit fondul de rise pentru acoperirea 
riscurilor financiare care decurg din garantarea de clitre entitate a imprumutului contractat de 
Compania de Apa Some~ SA. 

Cauzele ~i imprejurarile care au condus la abaterile prezentate s-au datorat faptului ca nu au fost 
respectate prevederile legate in domeniu, pe fondul unui control intern deficitar. 

b)actul normativ incalcat; 
• Lege or. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, art.64 alin. (1 ), alin (2), 

alin (3), alin ( 4), alin (5): 
art. 64 "Fondul de rise 
alin (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre unitaJile 

administrativ-teritoriale a imprumuturi/or contractate de operatorii economici §i serviciile pub/ice de 
subordonare local a se constitute fondul de rise in afara bugetului local. 

alin (2) Fondul de rise se plistreazti in conturi separate, deschise la unitaJile teritoriale ale 
Trezoreriei Statului, §i se constituie distinct pentru garan/ii locale la fmprumuturi interne §i, respectiv, 
pentru garan/ii la imprumuturi externe. 

alin (3) Fondul de rise se constitute din: sumele incasate sub forma de comisioane de la 
beneficiarii imprumuturi/or garantate; dobanzile acordate de unita/ile Trezoreriei Statului la 
disponibilita/ile fondului; majorari de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, 
aplicate pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor garantate a comisioanelor §i, 
respectiv, a rate/or scadente, dobanzilor §i comisioanelor aferente §i, in completare, din bugetul local. 
Jn cazul in care se efectueaza plti/i din fondul de rise, aferente unor scaden/e neonorate de garantat, 
veniturile fondului de rise se reintregesc cu sumele recuperate de la acesta. 

alin (4) Nivelul comisionului de rise se determina de ctitre ordonatorul principal de credite §i se 
aproba de catre autorita/ile deliberative. Acest comision se ap/ica asupra valorii imprumutului 
garantat. 

alin (5) Sumele ajlate in fondul de rise la sftir§itul anului se regularizeaza cu bugetul local, in 
limita sumelor primite de la acest buget, iar diferen/a se reporteaza in anul urmator cu aceea§i 
destina/ie. Contul de execu/ie al fondului de rise se anexeaza la situa/iile financiare. " 

• Ordin nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea ~i conducerea contabilitlfii institufiilor publice, Planul de conturi pentru 
institufiile publice ~i instructiunile de aplicare a acestuia Cap. VII lnstructiunile de utilizare a 
conturilor, Functiunea contului 8059 "Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale" 

"Cu ajutorul acestui cont unita/ile administrativ-teritoriale Jin eviden/a garan/iilor acordate in 
baza Conven/iilor de garantare pentru imprumuturile contractate de agen/i economici §i servicii 
publice de subordonare locala. 

Jn debitul contului se inregistreaza garan/iile acordate, iar in credit, garan/iile anulate dupa 
indeplinirea tuturor obliga/iilor de platti care rezulta din Conven/ia de garantare §i acordurile de 
imprumut. 

Soldul contului reprezintti garan/iile acordate la un moment dat. " 
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c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate; 
Abaterea nu poate fi cuantificata. 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate $i 

regularitate; 
Prin neconstituirea fondului de rise, UA TM Dej nu s-a asigurat pentru acoperirea riscurilor 

financiare care decurg din garantarea de catre entitate a Contractului de finant:are nr. 2007-0403 din 22 
iulie 2009 intre Banca Europeana de Investiti ~i Compania de Apa Some~ SA. 

e) persoanele cu atribufii in domeniul in cares-au constatat deficientele; 
Pentru clarificarea situatiei a fast solicita~, cu adresa 'inregistrata sub nr. 15922/21.07.2017 

(anexa 1) la unitatea controlata, nota de relatii persoanelor cu atributii In domeniu. 
in raspunsul dat la nota de relatii, Cuzdriorean Gabriela - $ef Serviciul Buget Contabilitate 

Financiar Gestiuni (anexa 3) care raspunde de activitatea financiar contabila, mentioneaza: "in timpul 
controlului cu nota contabila nr. 8059 din 19 iu/ie 2017 s-a reglementat aceasta situafie, 
inregistrandu-se aceasta garanfie cu suma de 18.170.131,84 ron rezultata prin aplicarea la cursul de 
schimb al BNR - euro din data de 19.07.2017 respectiv 4,5595/ei/euro." 

De asemenea, s-au solicitat relatii de la Morar Costan -primar (anexa 2). in raspunsul dat la nota 
de relatii, aduce aceia~i justificare ca ~i doamna Cuzdriorean .. 

Prin explicatiile date, nu se aduc argumente care sa lnlature abaterea consemnata, prezentand-se 
doar masura luata de inregistrare a garantiei In contabilitate, nu s-au adus argumente justificative 
referitoare la neconstituirea fondului de rise. 

f) masurile luate de catre entitatea verificatA in timpul auditului financiar; 
Cu nota contabila nr. 8059 din l9.07.2017(anexa 178), s-a 'inregistrat in contabilitate garantia 

acordata In baza Conventiei privind Acordul direct 'incheiat cu Banca European!!. de Investitii nr. 51 din 
24.02.2010. 

g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fatA de problemele ramase in 
divergenfa in urma procesului de conciliere $i, dupa caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu$irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

h) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturlrii erorii/abaterii constatate; 

-l!'Conducerea entitii/ii va dispune masuri pentru constituireafondului de rise in afara bugetului 
local pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre entitate, a 
imprumutului contractat de Compania de Apa Some$ SA. 

6.Constituirea, utilizarea ~i gestionarea resurselor privind protectia 
mediului, imbunatatirea calitatii conditiilor de viata ~i de munca 

6.1.Entitatea auditatli nu a achitat suma de 182.557 lei, reprezentand obligafii pentru anul 
2016 la Fondul pentru Mediu 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Pentru nelndepliniriea obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de de~euri municipale 

eliminate prin depozitare, pe baza declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru Mediu, pentru 
perioada 2014-2016, UATM Dej a transmis Administratiei Fondului pentru Mediu, urmatoarele 
declaratii: 

An 2014: Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru Mediu pentru anul 2014, suma 
datorata/achitata 0 (zero) lei; 

An 2015: Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru Mediu pentru anul 2015, suma 
datorata/achitat~ 0 (zero) lei; 

An 2016: Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru Mediu pentru anul 2016, suma 
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datorata 1.843 lei, achitat cu OP nr. 369/09.03.2017 (anexa I 79); 
An 2016: Declaratie privind obligafiile la Fondul pentru Mediu pentru anul 2016 

rectificativa, suma datorata 184.400 lei (anexa 180 ); declaratia a fost transmisa In data de 08.05.2017 
cu confirmare de primire prin Po~ta Romana. 

UATM Dej nu a achitat suma de 182.557 lei (184.400 lei declarati prin declaratia rectificativa din 
care s-au platit 1.843 lei) reprezentand obligape la Fondul de Mediu declarata, datorata pentru anul 
201 6, pentru neindeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitaplor de de~euri municipale 
eliminate prin depozitare. 

Cauzele ~i imprejurarile care au condus la abaterea prezentata, s-au datorat faptului ca in cadrul 
entitatii nu exista colaborare intre compartimente, pe fondul unui control intern deficitar. 

b)actul normativ incalcat; 
• Ordonanta de urgenta nr. 196 din 22 decembrie 2005, actualizata, privind Fondul pentru 

mediu, art.9 alin (1) lit (p ), art. 11 al in (2) alin (5): 
art. 9 alin (1) "Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: 
p) o contribu/ie de JOO leiltona, datorata de unita/ile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, 

subdiviziuni/e administrativ-teritoriale ale municipiilor, in cazul nefndeplinirii obiectivului anual de 
reducere cu I 5% a cantita/ilor de de~euri municipale eliminate prin depozitare, plata focandu-se 
pentru diferen/a dintre cantitatea efectiv depozitata # cantitatea reprezentand 85% din cea depozitata 
in anul anterior. " 

art. 11 alin (2) "Sumele prevazute la art. 9 a/in. (1) lit. d), i), j), p), v}, w) # x) se declara ~i se 
platesc anual de catre persoanele juridice ~i fizice care desfo~oara respectivele activita/i, pana la data 
de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator. " 

alin (5) "Deciziile $i declara/iile privind stabilirea creantelor la bugetul Fondului pentru mediu 
constituie titlu de crean/a ~i devin executorii la data scaden/ei. " 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate este de 182.557 lei, reprezentand obligatii 
neachitate la Fondul pentru Mediu pentru anul 2016. 

d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 
regularitate constau in prejudicierea bugetului Fondului de Mediu cu suma de 182.557 lei. 

e)persoanele cu atribufii in domeniul in care s-au constatat deficientele; 
Pentru clarificarea situapei a fost solicitat~. cu adresa inregistrata sub nr. 15922/2 1.07.2017 

(anexa I) la unitatea controlata, nota de relapi persoanelor cu atributii In domeniu. 
Yn raspunsul dat la nota de relatii, Cuzdriorean Gabriela - ~ef Serviciul Buget Contabilitate 

Financiar Gestiuni (anexa 3) care raspunde de activitatea financiar contabila, menfioneaza: 
"Serviciului Buget Contabilitate, Financiar, Gestiuni nu a primit de la compartimentul de specialitate 
documentele necesare pentru luarea in evidenfa $f achitarea sumei menfionate. " D-na Cuzdriorean 
recunoa~te neachitarea obligatiilor, din lipsa documentelor justificative. 

De asemenea s-au solicitat relatii de la Morar Costan - primar (anexa 2). in raspunsul dat la nota 
de relatii, mentioneaza: " Afost o gre~eala de ca/cul al prefului, aspect care vafi remedial. " 

Prin explicatiile date, nu se aduc argumente care sa inlature abaterea consemnata, prezentand 
circumstanfele In care aceasta s-a produs. 

t) milsurile luate de cltre entitatea ver ificata in timpul auditului financiar; 
in timpul auditului, cu nota contabila nr. 446.51din20.07.2017 (anexa 181) s-a inregistrat tax.a 

fond de mediu datorata de entitate pentru anul 2016. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 

divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivapa auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduc~ la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fat! de abaterile prezentate. 

b)recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

AS Conducerea entita/ii va dispune masuri pentru achitarea sumei de 182.557 lei, reprezentand 
obliga/ii pentru anul 2016 la Fondul pentru Mediu. 
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B.Deficiente rezultate in urma actiunilor de verificare efectuate la 
unitatile subordonate;. 

~colala gimnaziala nr. 1 Dej 

1.Nu au fost inregistrate in evidenfa contabill a ~colii Gimnaziale or. 1 Dej, in contul in 
afara bilantului 8030 "Active f1Xe ~i obiecte de inventar primite in folosin(ii", clldirile ~i terenurile 
aparfinind domeniului public al Municipiul Dej definute in administrare in valoare de 6.855.208 
lei 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate $i regularitate constatate; 
Unnare analizei structurii ~i valorii bazei tehnico-materiale detinuta. de ~tre ~coala Gimnaziala 

nr. 1 Dej la 31.12.2016, s-a constatat faptul ca unitatea de invatfilnfult detine In administrare clMiri ~i 
terenuri care fac parte din domeniul public al UATM Dej In valoare de 6.855.208,64 lei, dar care nu 
au fost evidentiate in contul In afara bilantului 8030 ,,Active fixe .yi obiecte de inventar primite in 
Jolosinfa ". 

Cauza abaterii de la legalitate ~i regularitate, consta. 'in inexistenta unui proces verbal de dare in 
administrare a cladirilor ~ i terenurilor incheiat intre UA TM Dej ~i ~coala Gimnaziala nr.1 Dej. 

b) actul normativ incalcat; 
• Legea contabilitatii or. 82 din 24 decembrie 1991, republicata, art. 6, alin. (1 ) ~i (2). 
• OMFP or. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ~i 

conducerea contabilitatii institufiilor publice, Planul de conturi pentru institufiile publice ~i 
instrucfiunile de aplicare a acestuia, cap. IV, grupa 80. 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate; 
Valoarea cladirilor ~i terenurilor apartinand domeniului public al UATM Dej detinute in 

administrare de catre ~coala Gimnaziala nr. 1 Dej este de 6.855.208,64 lei. 
d) consecinfele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate $i 

regularitate; 
Prin neinregistrarea in conturi in afara bilantului a bunurilor primite in administrare, ~coala 

Gimnaziala nr. l Dej nu cuno~te valoarea acestora ~i nu poate conduce in mod corespunzator evidenta 
acestor bunuri. 

e) persoanele cu atributii in domeniul in care s-au constatat deficienfele; 
Pentru clarificarea imprejurarilor care au condus la abaterea constatata. s-au solicitat cu Adresa 

nr. 21 25 din 10.07.2017 relatii de la Ochian Adriana-Stela - director, care raspunde de conducerea 
executiva a entitatii ~i Fatol Marius - administrator financiar, care raspunde de activitatea financiar 
contabila din entitate. in raspunsul identic la notele de relatii, se mentioneaza: 

"Cladiri/e §i terenurile care Jae parte din domeniul public al UATM De} §i de/inute in 
administrare de catre $coala Gimnaziala Nr. I Dej, nu au Jost evidenfiate in contul in aJara bilan/ului 
8030 Active fvce §i obiecte de inventor primite In Jolosin/a, deoarece nu avem documente/e 
justificative, adica nu avem Contract de dare In administrare pentru aceste cladiri §i terenuri # nici 
aprobarea Contractului de dare in administrare prin Hotarare a Cosiliului Local De}. " 

Explicatiile date nu inlatura abaterea consemnata prezentand circumstantele in care aceasta s-a 
prod us. 

f) mlsurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
fn timpul misiunii de audit, cu nota de contabilitate nr. 56 din 10.07.2017 (Anexa 5 }, entitatea 

verificata. a lnregistrat in contul 8030 ,,Active f1Xe ~i obiecte de inventar primite In Jolosinfti' valoarea 
bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Dej, detinute In administrare in vederea 
desta~urarii activitatii de invafamant. 

g) punctul de vedere al conducerii entitiifii verificate fafl de problemele ramase in 
divergenfa in urma procesului de conciliere $i, dopa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 
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in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitafii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fat! de abaterile prezentate. 

h) recomandirile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inlaturarii erorii/abaterii constatate; 

.NS Avand in vedere faptul ca in timpul auditului abaterea a Jost remediatii, nu se impun alte 
recomandari. 

2. Nu a fost efectuata inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor ~i 
capitalurilor, aflate in patrimoniul entitafii, conform prevederilor legale 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate ~i regularitate constatate; 
Inventarierea patrimoniului $colii Gimnaziale nr.1 Dej In cursul anului 2016, s-a efectuat in baza 

Dispozitiei nr. 158 din 01.11.2016. 
Urmare verificarii modalitatii de inventariere a patrimoniului s-a constatat faptul ca nu a fost 

efectuata inventarierea elementelor patrimoniale conform prevederilor legate ~i normelor de aplicare a 
acestora. 

Astfel, nu au fost inventariate materialele consumabile, materiale de natura obiectelor de 
inventar - manuale ~i rechizite, carti biblioteca, furnizori, datorii, conturi care conform Balantei de 
verificare la 31.12.2016 au sold. Nu au fost inventariate cliidirile ~i terenurile aflate In administrarea 
entitatii. Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul nu mentioneza daca toate bunurile ~i valorile 
bane~i din gestiune au fost inventariate ~i consemnate 'in listele de inventariere in prezenta sa. 

Acfiunea de inventariere s-a finalizat prin 'intocmirea Procesului verbal nr. 191 din 31.01.2017. 
Nus-a respectat termenul de finalizare stabilit prin Dispozitia nr. 158 din 01.11.2016, ~i anume data de 
31.12.2016. 

Acest fapt se datoreau nerespectarii prevederilor legate privind inventarierea elementelor 
patrimoniale, a dispozitiilor emise de ordonatorul de credite 'in acest sens. 

b)actul normativ incalcat; 
• Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.861109.10.2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea ~i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor ~i capitalurilor proprii, pct. 1 alin.(2), pct. 25 alin (1), pct.32, pct. 33, pct.42. 

• Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.917/2005, pentru aprobarea Planului de 
conturi pentru institutiile publice ~i instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare cap II, pct.2.1. 

c) valoarea estimativa a erorii/abaterii constatate; 
Valoarea operatiunilor care constituie abateri se regase~te In activul ~i pasivul bilantului contabil 

incheiat la 31.12.2016. 
d) consecintele economico-financiare, sociale etc. ale erorii/abaterii de la legalitate ~i 

regularitate; 
Consecinta abaterii este neasigurarea integritatii elementelor de activ ~i pasiv, precum ~i 

nepunerea de acord a posturilor din bilantul contabil cu situatia reala a patrimoniului. 
e) persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficienfele; 
Pentru clarificarea lmprejurarilor care au condus la abaterea constatata s-au solicitat cu Adresa nr. 

2125 din 10.07.2017 relatii de la Ochian Adriana-Stela - director, care raspunde de conducerea 
executiva a entitatii ~i Fatol Marius - administrator financiar, care raspunde de activitatea financiar 
contabila din entitate. 

in raspunsurile identice date la notele de relatii, se mentioneaza: 
"Spre sfar#tul anului calendaristic, cand se efectueaza inventarierea elementelor patrimoniale, 

volumul de munca atdt al personalului didactic cat §i al personalului didactic auxi/iar, este foarte mare 
astfel fncdt #finalizarea lucrarilor de inventariere s-a]acut cu fnt<irziere. 

Comisia de inventariere este format numai din cadre didactice, care nu au cuno§tinfele necesare 
$i din aceasta cauza inventarierea tuturor elementelor patrimoniale nu a Jost efectuatii conform 
prevederilor legale. ". 

Explicatiile date nu inlatura abaterea consemnata, prezentand circumstantele in care aceasta s-a 
prod us. 
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f) misurile luate de catre entitatea verificati in timpul auditului financiar; 
Nu s-au luat masuri in timpul auditului. 
g) punctul de vedere al conducerii entititii verificate fati de problemele ramase in 

divergenti in urma procesului de conciliere $i, dupi caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiecfiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conducli la anularea constatfililor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

h) recomandirile auditorilor publici externi cu privire la misurile concrete ce se impun a fi 
luate in vederea inliturarii erorii/abaterii constatate; 

AS Conducerea entita/ii va dispune masuri legale in vederea efectuarii inventarierii anuale a 
elementelor de natura active/or, datoriilor $i capitalurilor, inclusiv a crean/elor bugetului local, 
stabilirea rezultatelor inventarierii $i inregistrarea acestora 'in contabilitate $i 'in registrul inventar, in 
conformitate cu prevederile legale # normele de aplicare a acestora. 

Colegiul National ,,Andrei Mure~anu" Dej 

1.Neimplementarea in totalitate a sistemului de control intern/managerial in conformitate cu 
prevederile din OSGG or. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entititilor publice. 

a) Descrierea abaterii de la legalitate $i regularitate; 
La nivelul anului 2016 nu a fost organizat ~i exercitat controlul intern/managerial, in 

conforrnitate cu prevederile legale in vigoare, din urmatoarele considerente: 
• Prin Decizia nr. 98/30.09.2016 (anexa nr. 1) a fost constituitli comisia ,,pentru controlul 

managerial intern" pentru anul ~colar 2016-2017, aflatli in coordonarea directorului adjunct, avand 
atributii de ,,verificare $i evaluare in mod continuu a func/ionarii sistemului de control intern $i a 
elementelor sale", urmand ca disfuncfionalitatile sau alte probleme identificate sa fie aduse la 
cuno~tinta conducerii unitatii, linpreunli cu propunerea de masuri corective. Decizia a fost actualizata 
in anul 2017 cand a fost emisa Decizia nr. 17 /10.02.2017 (anexa nr. 2). Se constata astfel cli nu exista 
concordantli cu prevederile inserate In ordinul mentionat anterior, acea comisie fiind numitli in ordin 
comisia de monitorizare constituitli in vederea coordonarii ~i indrumarii metodologice pentru 
implementarea controlului intern/managerial, cu atributii clar definite, pentru care se impune a fi 
elaborat un regulament de functionare, deoarece actualmente este doar regulamentul elaborat in baza 
Ordinului nr. 946/2005, care nu mai este in vigoare. 

• Nu a fost constituitli echipa de gestionare a riscurilor, numita prin act de decizie intema, in 
vederea gestionarii riscurilor la nivelul entitatii publice. Din echipa de gestionare a riscurilor trebuiau 
sa faca parte conducatorii compartimentelor sau lnlocuitorii acestora din structura organizatoricli, 
aceasta impundndu-se a fi coordonata de catre pre~edinte, persoanli care detine functie de conducere, 
diferita de persoana care coordoneaza comisia de monitorizare. Secretarul echipei de gestionare a 
riscurilor ~i tnlocuitorul acestuia trebuiau sa fie desemnati de clltre pre~edinte dintre responsabilii cu 
riscurile de la nivelul compartimentelor. Comisia trebuie sa functioneze in baza unui regulament. 

• Nu s-a realizat transpunerea sistemului de control intern/managerial de la nivelul Colegiului 
National ,,Andrei Mure~u" Dej pe cele 16 standarde ~a cum sunt ele definite ~i descrise in ordinul 
mai sus amintit. 

• Este necesara elaborarea de proceduri pentru toate activitatile procedurabile identificate, 
dublata de o revizie operativa a procedurilor aprobate anterior In funcpe de noutatile legislative aplirute 
~i de nevoile de actualizare a acestora identificate la nivelul compartimentelor, pentru eficientizarea 
activitatii ~i corectarea eventualelor bre~e de la nivelul sistemului, precum ~i de o reeditare a acestora 
cu respectarea structurii modelului prevlizut in anexa nr. 2 B - Procedura formalizata la Ordinul nr. 
400/12.06.2015, acolo unde este cazul. 

• A fost elaborat un Program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru 
anul ~colar 2013-2014 (anexa nr. 3), ori un astfel de program nu este neaparat in corelatie direct! cu 
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anul ~colar, el trebuind a fi axat pe anul bugetar/calendaristic in conditiile in care vizeaza toate 
activitatile derulate in unitatea de inva~mant, pe tot parcursul anului. 

• Nu se face o monitorizare $i o evaluare sistematica a riscurilor la nivelul ordonatorului 
tertiar de credite, deoarece nu este constituita echipa de gestionare a riscurilor, numita prin act de 
decizie intema, in vederea gestionarii riscurilor la nivelul entitatii publice, de$i au fost identificate o 
serie de riscuri. 

Cauzele ~i lmprejurarile care au condus la lncalcarea prevederilor legale constau in aplicarea 
partiala a actelor normative privind standardele de control intern/managerial la nivelul entitatii, cu o 
legatura de cauzalitate direct! data de specificul activitatii entitatii, dar $i de faptul ca activitatea 
comisie de elaborare, monitorizare $i coordonare a programului de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial nu se des~oara cu o frecventa satistacatoare $i eficien~ sporita. in fapt se constata 
ca activitatea comisiei este reglementata prin prisma prevederilor legate anterioare, respectiv cele 
stabilite prin OMFP nr. 946/2005, tara sa se asigure alinierea la prevederile OSGG nr. 400/2015 pentru 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, iar aspectele funcponale legate 
de implementarea standardelor urmeaza acela$i ordin anterior. 

b} actele normative incilcate: 
• Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entitatilor publice, actualizat, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 ~i pct. 2.3 din anexa 1. 
• OG nr. 119/1999 privind controlul intern ~i controlul financiar preventiv, art. 4 alin. 

(1). 
c) valoarea estimata a abaterii constatate: 

A vand in vedere specificul abaterii, nu se poate cuantifica o valoare a acesteia. 
d) consecintele economico-financiare, sociale ale abaterii de la legalitate ~i regularitate: 

Neasigurarea indeplinirii activitatilor de control intern managerial, parte integranta din procesul 
de gestiune orientat spre realizarea obiectivelor stabilite prin politici ~i proceduri privind: autorizarea ~i 
aprobarea, separarea atributiilor, accesul la resurse ~i documente, verificarea, reconcilierea, analiza 
performantei de functionare, revizuirea operatiilor, proceselor ~i activitatilor, supravegherea. 

e) persoanele cu atributii in domeniul in cares-au constatat deficienfele: 
Directorul unitatii de invatamant, in calitate de ordonator tertiar de credite, in confonnitate cu 

prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 
entitatilor publice, actualizat, avea obligatia proiectarii, implementarii ~i dezvoltarii continue a 
controlului intern managerial, astfel lncat sa fie respectata legislatia aferenta $i sa constituie un 
instrument util in desta~urarea activitatii entitatii, motiv pentru care i-au fost solicitate relatii prin 
adresa nr. 1666119.07.2017 (anexa nr. 4). 

Prin raspunsul formulat (anexa nr. 5) se precizeaza urmatoarele: 
,,Pana in data de 9.01.2017 a fost o alta conducere a Colegiul National Andrei Muresanu Dej, iar 

de la data preluarii si pana in acest moment nu am reusit sa gestionez toate dosarele restante ale scolii 
pe diferite paliere si compartimente. Unele dintre actele solicitate sunt la colegi aflati in concediu, 
nefiind centralizate la o singura persoana". 

Prin rlispunsul formulat se face referire la contextul tn care s-a produs abaterea, dar se 
precizeazli $i faptul cA exista o anumita activitate desta~uratA pe acest segment, dar nu sunt pezentate 
argumente ~i documente relevante pentru neconfonnitatile pentru care au fost solicitate clarificari, care 
sli duca la 'inlliturarea abaterii constatate. 

t) Miisurile luate de catre entitatea verificata in timpul auditului financiar; 
fn timpul auditului ordonatorul tertiar de credite nu a luat masuri pentru remedierea abaterii. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 

divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

In cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sA conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fa~ de abaterile prezentate. 

h) Recomandarile auditorului public extern: 
Aplicarea prevederilor legate prevazute de Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, modificat ~i actualizat, astfel: 
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-

..e!Numirea echipei de gestionare a riscurilor; 

..S Elaborarea regulamentelor de functionare pentru cele doll! structuri, respectiv pentru comisia 
de monitorizare ~ i pentru echipa de gestionare a riscurilor; 

..e!Transpunerea sistemului de control intern/managerial de la nivelul UATM Cluj-Napoca pe 
cele 16 standarde a~ cum sunt ele definite ~i descrise 1n actul normativ de reglementare; 

..eS Elaborarea Registrului riscurilor de la nivelul entitAtii conform modelului din anexa nr. 2 A la 
ordin, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor ~i actualizarea anuala a 
acestuia; 

..eS Elaborarea de proceduri pentru toate activitatile procedurabile identificate, dublata de o 
revizie operativa a procedurilor aprobate anterior 1n functie de noutAtile legislative aparute ~i de 
nevoile de actualizare a acestora identificate la nivelul compartimentelor, pentru eficientizarea 
activitAtii ~i corectarea eventualelor bre~e de Ia nivelul sistemului, precum ~i de o reeditare a acestora 
cu respectarea structurii modelului prevazut In anexa nr. 2 B - Procedura formalizata la Ordinul nr. 
400/12.06.2015. 

~coala Gimnaziala ,,Avram Iancu" Dej 

1.lnregistrarea eronatl, direct pe cheltuieli, a unor bunuri de natura obiectelor de 
inventar, a unor active fixe necorporale precum ~i a unor materiale ce nu s-au utilizat efectiv 

a)descrierea erorii/abaterii de la legalitate # regularitate 
Cu factura nr.1705din 12.12.2016.entitatea a achizitionat de la SC Total Itech SRL Dej un numar 

de trei calculatoare ~i doua licente Windows In valoare de 5.290 lei 
Acestea s--au inregistrat eronat, cu NC nr.2/19 din 15.12.2016) in contul 679" Alte cheltuieli ". 

Yntrucat calcultoarele sunt bunuri de natura obiectelor de inventar iar licentele sunt active fixe 
necorporale acestea trebuia sa se tnregistreze tn contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 
respectiv in contul 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi ~i active similare". 

Cu factura nr.32493 din 23.12.2016 entitatea a achizitionat 55,2 mp parchet in valoare de 2.764,8 
lei de la SC Spera SH Impex SRL Dej. La data achizitionarii, cu NC nr. 53/2 din 27.12.2016 parchetul 
s-a lnregistrat direct pe cheltuieli..La verificarea modului de utilizare a parchetului s-a constatat 
existenta acestuia pe stoc. 

Abaterea de la legalitate ~i regularitate s-a produs urmare exercitarii necorespunzatoare a 
controlului intern. 

b) actele normative inclilcate 
•OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ~i 

conducerea contabilitltii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice ~i 

instructiunile de aplicare a acestuia ,Capitolul VII Instructiunile de utilizare a conturilor: 
Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 
Contul 205 "Concesiuni, brevete, licen/e, mlirci comerciale, drepturi $i active similare". 
c)valoarea estimativli a erorii/abaterii constatate 
Valoarea bunurilor, activelor fixe necorporale, mqaterialelor inregistrate eronat direct pe cheltuieli 

sunt in valoare de 8.054,8 lei. 
d) consecinJele economico-financiare, sociale etc ale eroriilabaterii de la legalitate $i 

regularitate: denaturarea datelor reflectate In situatiile financiare ( rezultatul patrimonial, activele 
curente). 

e) persoanele cu atribuJii in domeniul In cares-a constatat deficien/a 
in vederea clarificarii imprejurarilor care au condus la savar~irea abaterii consemnate, a fost 

solicitatA nota de relatii de la Budu Doina -administrator financiar .. 
in raspunsul dat se precizeaza ca din eroare calculatoarele ~i Iicentele s-au inregistrat direct pe 

cheltuieli iar la data pred~rii In contabilitate a factuii nr.32493 din 23.12.2016 aceasta avea NIR ~i bon 
de consum lntrucat lucrarea trebuia executatA pan! la finele lunii. 

Prin raspunsul dat abaterea constatata este confirmatA.Auditorul public extern precizeaza faptul 
ca potrivit legii contabilitatii tranzactiile trebuie inregistrate 1n contabilitate pe masura producerii 
acestora. 
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./) masurile luate de catre entitate in timpul auditului pentru inlaturarea deflcien/ei 
Cu NC nr.3/1 ~i 2 din 3.07.2017) calculatoarele ~i licentele s-au inregistrat In contabilitate in 

contul 303"Materiale de natura obiectelor de inventar" ~i respectiv in contul 205 "Concesiuni, 
brevete, licenje, marci comerciale, drepturi $i active similare". 

Prin dispozitia nr.145 din 30.06.2017 directorul entitatii a dispus inventarierea materialelor aflate 
pe stoc la acea datA ~i nereflectate In contabilitate la stocuri ~i a desemnat comisia de inventariere. 

tn unna inventarierii s-a constatat existenta pe stoc de materiale nereflectate In contabilitate In 
valoare de 5.867,46 lei AcesteA s-au lnregistrat In contabilitate cu NC nr.3/3 /4 /5din 3.07.2017. 

g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fata de problemele ramase in 
divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 

in cadrul concilierii persoanele din conducerea entilAtii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~ i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatArilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fatli de abaterile prezentate. 

b) recomandilrile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun a fl 
luate in vederea inlilturarii deflcienJei 

Conducerea $co/ii Gimnaziale Avram Jancu Dej, va dispune mdsuri pentru identificarea 
bunurilor de natura obiectelor de inventar, licen/e/or achizifionate # inregistrate direct pe cheltuieli. 

2.inregistrarea tn contabilitate a operatiunilor economico-financiare nu se efectueaza cu 
respectarea principiului contabilitltii pe baza de angajamente. 

a)descrierea eroriilabaterii de la legalitate ~i regularitate 
in majoritatea cazurilor facturile primite de la furnizorii de produse/executantii de lucrari/ 

prestatorii de servicii nu se lnregistreaza in contabilitate pe masura ce au Joe tranzactiile respective, ci 
pe masura efe.ctuarii platilor, nefiind respectat principiul contabilitatii pe baza de angajamente. 

DatoritA acestui mod de inregistrare 'in contabilitate nu se cunosc obligapile de platA viitoare ale 
entitAtii, nu se raporteaza plati restante in cazul in care plata s-a efectuat dupa termenul legal, iar 
elaborarea ~i executia bugetului local nu se face conform regulilor bugetare respectiv nu se prevad 
distinct credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului anterior celui pentru care se 
intocme~te bugetul ~i se efectueaza angajamente legate noi tara ca In prealabil sa fie stinse platile 
restante. 

Abaterea de la legalitate ~i regularitate s-a produs urmare necuno~terii prevederilor legale. 
b) actele normative fncalcate 
•OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ~i 

conducerea contabilititii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice ~i 
instructiunile de aplicarea a acestuia, CAP.II Aprobarea, depunerea ~i componenta situatiilor 
financiare, pct.2 Active curente (circulante)- 2.7.1. Principii ~i politici contabile Principiul 
contabilitliJii pe baza de angajamente . 

c) valoarea estimativa a eroriilabaterii constatate 
Abatera nu este cuantificabila. 
d) consecin/ele economico-jinanciare, sociale etc ale eroriilabaterii de la legalita.te ~i 

regularitate: situatiile financiare nu ofera informatii despre obligatiile viitoare ale entitatii, despre 
platile restante sau arierate, dupa caz 

e) persoanele cu atribUJii in domeniul fn cares-a constatat deflcien/a 
in vederea clarificarii imprejurarilor care au condus la savar~irea abaterii consemnate, a fost 

solicitata nota de relatii de la Budu Doina, administrator financiar in raspunsul dat se precizeaza ca 
unele facturi se predau cu lntarziere la contabilitate ~i pentru a se putea urmari platile cu cheltuielile s
au lnregistrat la aceea~i data. 

Raspunsul dat nu poate fi luat in considerare lntrucat lnregistrarile in contabilitate trebuie 
efectuate in conformitate cu prevederile legale. 

t) miisurile luate de catre entitate fn timpul auditului pentru inlliturarea deflcien/ei 
Nu au fost luate masuri in timpul misiunii de audit, 
g) punctul de vedere al conducerii entitltii verificate fata de problemele ramase in 

divergenta in urma procesului de conciliere ~i, dupl caz, motivatia auditorilor publici externi 
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pentro neinso~irea acestoi ponct de vedere; 
in cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 

abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

h) recomandiirile auditorilor publici externi cu privire la miisurile concrete ce se impun a ft 
luate fn vederea fnliituriirii deftcienJei 

Conducerea $colii Gimnaziale Avram Iancu De} va dispune mlisuri pentru inregistrarea 
tranzacfiilor pe masura producerii acestora. 

3.~coala Gimnaziala Avram Janco Dej a efectoat plati nelegale in soma de 495,31 lei 
reprezentand accize aferente gazolui otilizat pentru incalzirea spapilor in care i~i desfa~oara 
activitatea unitatea de invafamant. 

a)descrierea eroriilabaterii de la legalitate §i regularitate 
De~i conform prevederilor legate orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru 

lnclHzire de catre institutiile de invatamant este scutit de plata accizelor, In ianuarie 2016 EON Energie 
Romania SA a calculat ~i inclus c/val accizelor In facturile emise catre ~coala Gimnaziala Avram 
Iancu Dej reprezentand furnizare gaz pentru incalzirea spatiilor unde t~i des~oara activitatea 
institutia de tnvatamant. 

Entitatea a acceptat ~i decontat integral valoarea facturilor nr.10816232603 ~i 10417682859 
emise de catre EON Energie Romania SA m conditiile tn care accizele nu se datoreaza pentru gazul 
utilizat la lncalzirea spatiilor unitatilor de invatamant. 

in aceste conditii s-a decontat nelegal suma de 495,31 lei. 
b) actele normative 'inciilcate 
• OG nr.227/2015 privind codul fiscal, art.399- Scutiri pentru produse energetice ~i 

energie electric,alin 1 lit k 
• Legea nr.273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare art 54-Execu/ia bugetara alin (5) ~i (6) 
c) valoarea estimativa a eroriilabaterii constatate 
Valoarea accizelor decontate nelegal este de 495,31 lei 
d) consecinJe/e economico-:financiare, sociale etc ale eroriilabaterii de la legalitate §i 

regularitate: utilizarea nelegala a fondurilor publicer. 
e) persoanele cu atribujii 'in domeniul 'in cares-a constatat def1eien/a 
in vederea clarificarii imprejurarilor care au condus la savar~irea abaterii consemnate, a fost 

solicitata nota de relatii de la Budu Doina, administrator financiar respectiv de la Herineanu Daniela 
Luiza. 

in raspunsurile date se precizeaza ca din eroare EON Energie Romania SA a facturat gazul cu 
acciza, unitatea de invatamant avand depusa documentatia necesara in vedera scutirii ~i ca se vor 
intreprinde masuri m vederea recuperarii. 

Prin raspunsurile date se confinna abaterea. 
t) miisurile luate de ciitre entitate 'in timpul auditului pentru fnlaturarea deftcien/ei 
Nu au fost luate masuri m timpul misiunii de audit, 
g) punctul de vedere al conducerii entitapi verificate fati de problemele ramase in 

divergenta in urma procesuloi de conciliere ~i, dupa caz, motivafia auditorilor publici externi 
pentro neinsu~irea acestui punct de vedere; 

In cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au fonnulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa conduca la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

g) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la miisurile concrete ce se impun a ft 
luate in vederea inliiturarii deftcien/ei 

Conducerea entita/ii va proceda la stabilirea intinderii prejudiciului cauzat bugetului local prin 
pla/ile efectuate catre EON Energie Romania SA, reprezentand c/val accize ~i luarea masurilor pentru 
recuperarea acestuia, fn condi/iile legii. 
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Recuperarea sumelor reprezent<ind plafi nelegale din fonduri pub/ice, se va face cu perceperea 
de majorari de fntdrziere aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de c<ind s-a 
produs s-a efectuat plata §i p<ina s-au recuperat sumele. 

4.S-au efectuat plati nelegale in suma de 8.091 lei urmare decontirii nejustificate a 
cheltuielilor reprezentand cval naveta pe distanta Cluj Napoca -Dej pentru un cadru didactic 
auxiliar 

a)descrierea eroriilabaterii de la legalitate §i regularitate 
in perioada mai 2015- iunie 2016 pentru persoana ce ocupa functia de secretar ~ef In cadrul 

~colii Gimnaziale Avram Iancu s-a decontat nelegal cheltuielile reprezentand cval naveta pe distanta 
Cluj Napoca -Dej, persoana nefiind lndreptatita potrivit legii intrucat aceasta are domiciliul in 
localitatea unde este situata unitatea de 'invatamant, a~a cum rezulta din mentiunile cuprinse In cartea 
de identitate, transportul s-a efectuat cu ocazie a~ cum rezulta din cererea depusa lunar ~i neaprobata 
de consiliul de administratie ci de directorul entitatii ~i acesta nu s-a efectuat prin modalitalile 
prevazute de lege respectiv cu autovehiculele destinate transportului de persoane detinute/asigurate de 
catre unitatile de invatamant, autovehiculele/ambarcatiunile destinate transportului de persoane 
detinute/asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, mijloace de transport ale 
operatorilor de transport autorizati (transport in comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcatiune) 
,autoturismul/ambarcatiune proprietate personala sau detinut/a legal cu orice titlu ~i nu exista 
documentele justificative prevazute de lege respectiv abonamentele, emise de operatorii de transport 
auto/feroviar in conformitate cu reglementarile legate In vigoare, utilizate in luna precedenta; biletele 
emise de operatorii de transport auto/feroviar , bonurile de achizitie a carburantului. 

in aceste conditii s-a decontat nelegal suma de 8.091 lei. 
b) actele normative incalcate 
• HG nr. 569 I 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta la ~i de la locul de munca a cadrelor didactice ~i a personalului 
didactic auxiliar din invafamantul preuniversitar de stat, art.4 alin.1 art. 5(1) lit.b ~i alin 2, art.7 
alin.9 

• Legea nr.573/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare 
art 54- Execufia bugetara alin (5) ~i (6) 

c) valoarea estimativ4 a eroriilabaterii constatate 
Valoarea plaplor nelegale este de 8.091 lei. 
d) consecinJele economico-flnanciare, sociale etc ale eroriilabaterii de la legalitate 5i 
regularitate: utilizarea nelegala a fondurilor publice. 
e) persoanele cu atribuJii in domeniul in cares-a constatat deficien/a 
in vederea clarificarii lmprejurarilor care au condus la savar~irea abaterii consemnate, a fost 

solicitata nota de relatii de la Budu Doina, administrator financiar respectiv de la Herineanu Daniela 
Luiza 

!n raspunsul dat de administratorul financiar se precizeaza ca persoana in cauza a omis aplicarea 
vizei de flotant ~i ata~area bonurilor de carburant la cererea depusa iar suma decontata este la nivelul 
unui abonament Cluj Napoca-Dej. 

Prin raspunsurile date se confinna faptul ca domiciliul persoanei figureaza in localitatea Dej. 
Cit prive~te omiterea a~arii bonurilor de carburant nu poate fi luata in considerare 1ntrucat 

naveta s-a efectuat cu ocazie ~i prin urmare nu poate dispune de aceste documente. 
Directorul precizeaza ca In timpul verificarii s-a prezentat adeverinta de la administratorul blocului din 
care reiese ca d-na locuie~te in aceasta localitate copie dupa cartea de imobil din perioada respectiva ~i 
pana In prezent;copie dupa vechiul CI cu flotant dar potrivit legii domiciliul/re~edinta solicitantului se 
dovedi~te cu mentiunile cuprinse in cartea de identitate 

f) masurile luate de ciltre entitate 'in timpul auditului pentru mlliturarea dejicien/ei 
Nu au fost luate masuri in timpul misiunii de audit. 
g) punctul de vedere al conducerii entitatii verificate fatii de problemele riimase in 

divergenti in urma procesului de conciliere ~i, dupa caz, motivatia auditorilor publici externi 
pentru neinsu~irea acestui punct de vedere; 
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In cadrul concilierii persoanele din conducerea entitatii nu au formulat obiectiuni asupra 
abaterilor constatate ~i nu au prezentat noi probe, care sa condud\ la anularea constatarilor, nefiind 
puncte de vedere divergente fata de abaterile prezentate. 

b) recomandarile auditorilor publici externi cu privire la masurile concrete ce se impun aft 
luate 'in vederea fnlaturarii dejicien/ei 

A5 Conducerea entitafii va proceda la stabi/irea intinderii prejudiciului cauzat bugetului local 
prin decontarea nejustificata a cheltuieli/or reprezentdnd cval naveta cadre didactice ~i luarea 
masurilor pentru recuperarea acestuia, in condi/iile legii. 

Prezentul Proces-verbal de constatare, care contine lmpreuna cu anexele un numar de 1.837 
pagini, a fost intocmit in 2 (doua) exemplare §i a fost inregistrat sub nr. 16489 din data de 28.07.2017, 
la UATM Dej §i la nr. 94 In Registrul unic de control. 

Din acestea, un exemplar se lasa entitatii auditate, iar un exemplar se va restitui auditorilor 
publici externi in termen de 5 zile calendaristice de la data inregistrarii acestora la entitate sau de la 
data confirmarii lor de primire. 

Prin semnarea procesului-verbal de constatare se recunoa§te restituirea tuturor actelor §i 
documentelor puse la dispozitia auditorilor publici externi. 

impotriva prezentului proces-verbal de constatare pot fl formulate obiectiuni de catre 
conducatorul entitatii in termen de I 5 zile calendaristice de la data inregistrarii actului la entitatea 
auditata sau de la data confirmarii de primire a acestuia. 

financiar-gestiuni; 
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