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U.A.T.C. ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, JUD. ILFOV, 

O.lui Primar STEFAN IONEL ROBERT 
' 

În temeiul prevederilor art. 33 alin.(1) din Legea nr. 94/1992, privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată şi ale pct. 180 din 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii 
de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, 

aprobat de Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014, vă transmitem 
alăturat, pentru a asigura punerea în executare, Decizia nr. 20/30.07.2019, 
emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi Ilfov pentru 
înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de audit 
financiar nr. 13428/17.07.2019, încheiat în urma auditarii situaţiilor financiare 
pentru perioada Ol.Ol - 31.12.2018, la UATC ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, JUD. 
ILFOV. 

Vă precizăm că în situaţia în care din motive justificate, măsurile 
dispuse prin decizie nu pot fi realizate şi/sau termenul stabilit pentru ducerea la 
îndeplinire a măsurilor este insuficient, aveţi posibilitatea de a solicita 
analizarea acestora prin formularea unei contestaţii, conform prevederilor pct. 
204 din regulamentul mai sus menţionat. 

Solutionarea eventualei contestatii la decizie se va face de către Comisia 
' ' 

de solutionare a contestatiilor constituită la nivelul Camerei de Conturi Ilfov. 
' ' 

DIRECTOR, 

'-· \ 

Ioana P1opa 
/ ' 
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CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 
CAMERA DE CONTURI ILFOV 

Bucureşti, Sector 3, Bd. Regina Elisabeta nr.3, et. 5, cod 030018 
Telefon: +( 40) 21.3 I 2.0324; Fax: +( 40) 21.312.0324 

Website: www.curteadeconturi.ro, 
E-mail : ccilfov@rcc.ro 

DECIZIA 
nr. 20/30.07.2019 

Având în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii de Conturi, republicată şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din 
aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr.155/2014, 

examinând deficienţele consemnate în Raportul de audit financiar nr. 
13428/17.07.2019, încheiat în urma auditării situaţiilor financiare întocmite pentru 
perioada 01.01.-31.12.2018 la U.A.T.C. Ştefăneştii de Jos, Jud. Ilfov 

SE CONSTATĂ: 

1. Ca urmare a verificării modului de organizare şi conducere a contabilităţii 
la nivelul entităţii publice auditate, s-a constatat faptul că nu s-a asigurat reflectarea 
reală şi exactă a operaţiunilor financiar-contabile în bilanţul contabil şi în conturile 
anuale de execuţie încheiate la finele anului 2018. Astfel, s-au reţinut ca nereguli 
următoarele aspecte: 

a) Neasigurarea concordanţei dintre evidenţa terenurilor şi a construcţiilor şi fondul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţilor administrative teritoriale. 

Astfel, în evidenţa sintetică a U A TC Stefăneştii de Jos la data de 31.12.2018, 
fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţilor administrative 
teritoriale ( conturile 103 şi 104) a fost raportat ca fiind în sumă de 19 .612.251 lei, iar 
terenurile şi construcţiile erau în sumă de 57.346.230 lei, rezultând o diferenţă între cele 
două categorii economice - terenurile şi clădirile UAT şi fondul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al UAT, în sumă de 37.733.979 lei. 

Această diferenţă denotă faptul că fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
şi privat al unităţilor administrativ - teritoriale, raportat prin situaţiile financiare 
încheiate la finele anului 2018, nu reflectă realitatea şi nu are corespondenţă cu conturile 
de clădiri şi terenuri care aparţin domeniului public al unităţii administrativ teritoriale. 

Mai mult decât atât din inventarierea realizată la finele anului 2018 au fost 
identificate terenuri în sumă de 5.488.946 lei şi construcţii în sumă de 51.839.930 lei. 
Desi diferentele stabilite în urma inventarierii nu clarificau în totalitate sumele din ' , 
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evidenţa scriptică, acestea nu au fost valorificate de către UAT Stef'aneştii de Jos, nici 
până la data auditului. 

b)Nu se conduce evidenţa analitică a terenurilor pe grupe (terenuri agricole, silvice, 
cu şi fără construcţii etc.) şi a celorlalte mijloace fixe ( construcţii, instalaţii tehnice, 
mijloace de transport, animale şi plantaţii, mobilier, aparatură birotică, echipamente de 
protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale). 

c) S-a constatat faptul că au fost menţinute eronat în soldul contului 231 "Active 
fixe corporale în curs de execuţie" obiective de investiţii pentru care s-au efectuat 
recepţiile finale în sumă de 498.611 lei şi au fost raportate eronat prin situaţiile financiare 
ca fiind investiţii în curs (modernizare străzi şi reparaţii întreţinere drumuri pietruite). 

d) Neconducerea evidenţei activelor fixe pe fiecare obiect de evidenţă şi 

necalcularea amortizării activelor fixe din patrimoniul unităţii administrativ teritoriale 
aparţinând domeniului privat al U AT. În anul 2018, nu a fost calculată şi nu s-a 
înregistrat amortizarea aferentă activelor fixe, având în vedere faptul că entitatea a 
prezentat un sold al contului 281 reprezentând amortizarea cumulată înregistrată până la 
31.12.2018 în sumă de 262.535 lei, faţă de evidenţa sintetică a activelor fixe (soldurile 
conturilor 213 şi 214) de la finele anului 2018 în sumă de 3.353.013 lei. Totodată, 
amortizarea activelor fixe înregistrată în cursul anului 2018 a fost de doar 336,20 lei. 

Din cele prezentate, rezultă faptul că entitatea nu a organizat evidenţa analitică şi nu 
a calculat amortizarea pentru active fixe în sumă 3 .3 53 .O 13 de lei. 

e) Neincluderea în valoarea investiţiilor în curs de execuţie, aferente obiectivelor de 
investiţii, a cheltuielilor efectuate în sumă de 32.752 lei, de natura serviciilor de 
dirigenţie de şantier, cu implicaţii directe atât asupra denaturării valorii reale a 
obiectivelor/lucrărilor finalizate, recepţionate şi date in folosinţă, cât si asupra 
monitorizării fondurilor alocate cu aceasta destinaţie. În acest fel s-au efectuat raportări 
prin bilanţ în sensul subevaluării activelor fixe în curs de execuţie. 

f) Înregistrarea necorespunzătoare în conturile special destinate reflectării 
operaţiunilor patrimoniale de natura participării la capitalul social, a unor cotizaţii la 
diferite asociaţii de dezvoltare intracomunitară, însumând 32.598 lei, acestea nefiind 
titluri de participare deţinute de UAT la capitalul social al unor societăţi comerciale, 
fiind raportate la finele anului 2018 în mod eronat ca active ale entităţii. 

g) Nerespectarea concordanţei dintre natura cheltuielilor şi subdiviziunea din 
bugetul aprobat de la care s-a efectuat plata. În urma verificării elementelor din categoria 
de operaţiuni Bunuri si servicii s-a constatat că s-a procedat eronat la efectuarea de 
cheltuieli/plăţi de la articole bugetare la care nu se justifică, având în vedere natura reală 
a cheltuielilor efectuate. Astfel, cheltuielile de cazare efectuate cu ocazia deplasărilor 
pentru perfecţionarea profesională, în sumă de 165.248 lei au fost efectuate de la 
alineatul 20.01.30 "Alte cheltuieli cu bunurile şi serviciile", respectiv au fost utilizate 
pentru cheltuieli cu deplasările, acestea având altă natură economică. Prin acest mod de 
lucru, datele raportate prin contul de execuţie a cheltuielilor instituţiei nu sunt reale. În 
fapt, instituţia a încadrat aritmetic unele categorii de cheltuieli în sursele bugetare 
alocate şi nu a evidenţiat plăţile de casă după natura şi conţinutul acestora. 
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În concluzie, datele raportate prin situaţiile financiare întocmite la finele anului 
2018 nu corespund în mod semnificativ realităţii, iar prin înregistrările efectuate în mod 
eronat asupra cheltuielilor, entitatea a denaturat rezultatul stabilit în anul 2018. 

Acte normative încălcate: 
- art. 6 alin.(l ), art. 7 alin.(l ), art. 8 alin.(l ), art. 9 alin.(l ), art. 13 din Legea 

contabilităţii nr.82/1991 , republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
-art. 12, 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- pct. 1.2, pct. 1.2.4.2 şi funcţiunea conturilor 212 şi 23 1, pct.1.3 , pct. 1.4.1 , pct. 

2.1 , din OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, actualizat; 

- pct.2.4 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor 
norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, aprobate prin OMFP 
nr. 129/2019. 

Abaterea este prezentată la pct.1.1 din Procesul verbal de constatare. 

2. Din verificarea modului în care au fost evidenţiate creanţele bugetare din 
impozite şi taxe locale în anul 2018 la UATC Stef'aneştii de Jos, s-a constatat faptul că 
există diferenţe valorice între evidenţa fiscală, datele din contul de execuţie bugetară şi 

evidenţa contabilă a acestora. 
Astfel, valoarea creanţelor încasate în anul 2018, care au fost evidenţiate în balanţa 

de verificare în rulajul creditor al contului 464 "Creanţe ale bugetului local" a fost în 
sumă de 6.533.535 lei. Conform evidenţei fiscale, valoarea încasărilor din anul 2018 a 
fost de 9.648.089 lei, existând o diferenţă între evidenţa fiscală şi cea contabilă în sumă 
de 3.114.554 lei. 

Totodată, din verificarea efectuată asupra soldurilor contului 464 "Creanţe ale 
bugetului local" raportate la începutul şi la finele anului auditat, precum şi concordanţa 
acestora cu evidenţa fiscală/analitică, s-a constatat faptul că există diferenţe la 
01.01.2018 în sumă de 17.812.972 lei, în sensul că sumele rămase de încasat din 
evidenţa analitică erau mai mari decât cele raportate în balanţa de verificare, iar la finele 
anului 2018, în evidenţa analitică erau sume rămase de încasat mai mari decât cele 
raportate în balanţa de verificare cu 10.422.809 lei. 

S-a reţinut faptul că entitatea nu a organizat corespunzător evidenţa analitică a 
creanţelor bugetului local şi a efectuat înregistrări ale sumelor încasate ce reprezentau 
creanţe ale bugetului local doar în evidenţa analitică, fără să asigure concordanţa 
acesteia cu evidenţa sintetică, denaturând în acest mod atât realitatea creanţelor de 
încasat din evidenţele contabile, cât şi rezultatul patrimonial stabilit la finele anului 
2018. 

Acte normative încălcate: 
- art. 9 (1 ), art.16 şi art.18 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
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-pct. 1.4.4 şi funcţiunea contului 464 din Normele metodologice privind 
organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru 
instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin O.M.F .P. 
nr.1917/2005 

-pct. 2.4, lit. a), b ), c ), d) cap.II din Normele metodologice privind întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018, aprobate 
prin OMFP nr. 129/2019: 

Abaterea este prezentată la pct.1.2 din Procesul verbal de constatare. 

3. Cu privire la efectuarea reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul 
prevăzut de lege şi înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acestora, din 
verificările efectuate, s-a constatat faptul că nu au fost reevaluate la termenul legal 
activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul unităţii 
administrativ teritoriale, aşa cum prevede art. 2/\2 din O.G. nr. 81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Deşi în anul 2015 UA TC Stefăneştii de Jos a efectuat o reevaluare a activelor in 
domeniul public şi privat al UAT, cu evaluatorul autorizat Negrea Maria, care a încheiat 
rapoartele de evaluare nr. 2192, 2193, 2194, 2195/9.05.2015 şi predate entităţii cu 
procesul verbal nr.7790/16.05.2017, în fapt entitatea nu a înregistrat rezultatele 
reevaluării. Mai mult decât atât, normele în vigoare impuneau ca cel puţin o dată la trei 
ani instituţiile publice să efectueze în mod obligatoriu reevaluarea domeniului public, 
ceea ce înseamnă ca în anul 2018 UATC Stefăneştii de Jos avea obligaţia de a proceda 
la reevaluarea terenurilor şi clădirilor deţinute în administrarea sa şi a evidenţierii în 
contabilitate a diferenţelor din reevaluare, fapt ce nu s-a materializat. 

În consecinţă, UATC Ştef'aneştii de Jos nu a reflectat în evidenţele contabile 
valorile actualizate ale activelor fixe şi nu a respectat termenul legal de efectuare a 
reevaluării bunurilor din domeniul public al UAT cel puţin o dată la trei ani, raportând 
prin bilanţul încheiat la data de 31.12.2018 o valoare nereală, subevaluată a 
patrimoniului. 

Nu au fost respectate următoarele acte normative: 
- art.9 alin.(2), art.8 alin.(2) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată 
-pct.1.2.7, Cap.III din Normele metodologice privind organizarea si conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005 

- art.2 alin.(1) şi alin (2), art. 2/\1 şi art.14 din OG nr.81/2003 privind reevaluarea 
şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice 

art. 7 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin OMEF nr. 3471 /2008 

- pct. 2.4, lit. a), b ), c ), d) cap.II din Normele metodologice privind întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018, aprobate 
prin OMFP nr. 129/2019 

Abaterea este prezentată la pct.1.3 din Procesul verbal de constatare. 
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4. a) Din auditarea categoriei de operaţiuni economice „Venituri din concesiuni şi 
închirieri", cu privire la modul de urmărire, încasare şi derulare a contractelor de 
concesiune de către UATC Stefăneştii de Jos s-a constatat faptul că, pentru un număr 5 
contracte de concesionare a unor terenuri şi clădiri din domeniul public al UAT, 
încheiate cu persoanele juridice: SC AUTOROM COM 2001 SRL, DINU A. FLORIN 
PFA, SC LA CATALIN IEFTIN SI BUN SRL, RCS & RDS SA, SC LIBERTY 
MEDICAL CENTER SRL, entitatea nu a procedat la stabilirea, evidenţierea, urmărirea 
şi încasarea veniturilor taxei pe teren/clădiri. 

De altfel, entitatea nu a asigurat până la data prezentului audit evidenţierea analitică 
a sumelor reprezentând venituri ale bugetului local (pe fiecare rol) aferente contractele 
de închiriere spaţii încheiate cu cele 5 societăţi, în aplicaţia gestionată de biroul taxe şi 
impozite A vantax, fiind necesară verificarea chitanţelor prin care s-au încasat sumele 
datorate de chiriaşi în interiorul perioadei de prescripţie. În timpul misiunii de audit, 
UATC Ştefăneştii de Jos a emis notele de plată şi deciziile de impunere în sumă de 88 
lei taxe terenuri şi spaţii închiriate (debit 32 lei şi majorări de 56 lei şi taxe teren de 88 
lei) din contractele de concesiune încheiate cu persoanele juridice susamintite. 

b) Cu privire la darea în administrare a unui corp de clădire pe un termen de 1 O ani 
la CN Poşta Română, în baza contractului cadru 220/4166/2009, pentru amenajarea 
unui oficiu poştal, s-a constatat faptul că spaţiul în cauză este utilizat şi la momentul 
efectuării auditului de CN Poşta Română, deşi contractul susamintit care nu mai are 
valabilitate. 

Astfel, deşi constructia este în domeniul public al UAT, utilizarea de către CN 
Poşta Română fără contract şi obţinerea unei redevenţe/chirii nu respectă prevederile 
legale, având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica, potrivit cărora concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica se 
face prin licitaţie publica, in condiţiile legii, iar sumele încasate din închirierea sau din 
concesionarea bunurilor proprietate publica se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau 
la bugetele locale. 

Totodată, s-a reţinut faptul că bunul proprietate publică al UAT a fost utilizat timp 
de 1 O ani fără a fi fost stabilită vreo redevenţă ceea ce a însemnat neatragerea de venituri 
la bugetul local al comunei dar şi neasigurarea corectitudinii şi transparenţei în utilizarea 
bunurilor proprietate publică. Astfel, deşi legea interzice punerea la dispoziţie, cu titlul 
gratuit de active fixe din domeniul public şi privat al comunei/statului, iar pentru 
bunurile care fac obiectul închirierii/ concesiunii este obligatoriu să se încaseze venituri 
la bugetul local, acest aspect nu s-a materializat. 

În concluzie, UATC Ştef'aneştii de Jos nu a procedat la stabilirea, evidenţierea, 
urmărirea şi încasarea veniturilor din chirii/redevenţe şi taxe pe teren şi clădiri, aferente 
suprafeţelor de teren şi clădiri aparţinând domeniului public al UAT şi utilizate de terţi. 

Actele normative încălcate: 
- art. 5 alin.(l), art. 20 alin.(l) lit. b) şi art. 23 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
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- art. 36, alin. 5, lit. a), b) din Legea nr. 215/2001 , cu modificările şi completările 

ulterioare 
- art. 14, alin 1 şi 2 şi art. 15 din Legea nr. 213/1 998 privind bunurile proprietate 

publică 
- art. 490 şi art.495 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare 
- art. 1516, 1521, 1522, 1523, 1796-1798, 1831 şi 2517 din CODUL CIVIL din 17 

iulie 2009 aprobat prin Legea nr.287/2009, intrat în vigoare de la 01.10.2011 , şi 
republicat în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 409 din 10 iunie 2011 

Abaterea este prezentată la pct.2.1 din Procesul verbal de constatare. 

5. Pentru verificarea eşantionului selectat din cadrul categoriei de operaţiuni 
Venituri proprii, auditorul public extern a procedat la selectarea aleatorie a unor date 
din Registrul Agricol şi cele din Registrul Rol nominal unic. 

Ca urmare a verificării, s-a constatat că, din eşantionul selectat de 6 contribuabili, 
în cazul a 5 contribuabili (3 dintre acestea având valori semnificative) au rezultat 
neconcordanţe între datele din cele două evidenţe (fie suprafeţe de teren neînregistrate 
corect în Registrul Agricol, fie suprafeţe de terenuri neimpozitate în evidenţa fiscală), 
neexistând concordanţă datelor din evidenţele fiscale ale autorităţii administraţiei 

publice locale cu cele din registrele agricole. 
Acte normative încălcate: 
- art. 81 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale ,cu modificările şi 

completările şi ulterioare: 
- art. 463 (1) şi art. 465 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare: 
Abaterea este prezentată la pct.2.2 din Procesul verbal de constatare. 

6. Ca urmare a auditării categoriei de operaţiuni Venituri proprii, analizând lista 
de rămăşiţă la data de 31.12.2018 echipa de audit a constatat faptul că la nivelul Biroului 
Taxe şi Impozite, din cadrul UATC Ştefăneştii de Jos există o evidenţă a societăţilor 
aflate în insolvenţă la data de 31.12.2018, pentru creanţe în sumă de 12.859.239 lei. 

Din analizarea celor 44 de persoane juridice aflate în insolvenţă/faliment, coroborat 
cu informaţiile de pe portalul instanţelor de judecată şi cu cele de la ONRC, s-a constatat 
faptul că pentru un număr de 19 societăţi, care aveau debite în evidenţele UATC 
Ştefănestii de Jos, nu s-a efectuat înscrierea la masa credală. 

Deşi procedura insolvenţei/falimentului nu s-a închis, aflându-se încă pe rolul 
instanţelor de judecată, entitatea nu s-a înscris la masa credală pentru un număr de 12 
debitori aflaţi în procedura insolvenţei/falimentului în sumă de 828.785 lei, iar un număr 
de 7 societăţi au fost radiate din Registrul Comerţului şi figurau la finele anului 2018 în 
evidentele UATC Stefănestii de Jos cu debite în sumă de 23.151 lei. 

, ' ' 
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Concluzionând, s-a reţinut faptul că s-a înregistrat o pierdere patrimonială de 
851.936 lei, reprezentând debitele nerecuperate de la 12 societăţi aflate în procedura 
insolvenţei/falimentului în sumă de 828.785 lei pentru care nu s-a depus cererea de 
înscriere pe lista creditorilor în procedura de insolvenţă, precum şi suma de 23 .151 lei 
reprezentând debitele nerecuperate de la 7 societăţi care au fost radiate din Registrul 
Comerţului şi figurau cu debite în evidenţele UATC Ştefăneştii de Jos 

Acte normative încălcate: 
- art. 110, alin. 1-2 şi art. 111 , alin. (1), lit. a), b), c) din Legea nr. 207/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare 
- art. 2537 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi 

completările ulterioare 
-art. 102 si art.103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă 
Abaterea este prezentată la pct. 3 .1 din Procesul verbal de constatare. 

7. a) În urma verificării plăţilor pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii efectuate în 
anul 2018, s-a constatat faptul că, UATC Ştefăneştii de Jos achiziţionat servicii de 
audit financiar pentru SC Gospodărie Ştef'aneşti SRL, pentru care a plătit cu ordinele de 
plată 720/30.08.2018 şi 764/13.09.2018 suma de 17.850 lei. 

Deşi UATC Stefăneştii de Jos este asociatul unic al SC Gospodărie Şteraneşti SRL, 
răspunderea pentru organizarea contabilităţii, întocmirea situaţiilor financiare şi 

celelalte obligaţii legale aparţin în totalitate Gospodărie Ştefăneşti SRL, inclusiv 
auditarea financiară. Mai mult, pentru entităţile care aplică Reglementările contabile 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit reglementărilor ANAF sunt supuse auditului entităţile 
care, la data bilanţului, depăşesc în două exerciţii financiare consecutive limitele a cel 
puţin două dintre cele trei criterii referitoare la totalul activelor, cifra de afaceri netă şi 
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, criterii pe care societatea nou 
înfiinţată în anul 2017 nu le atinsese. 

Prin prisma contului de execuţie al UAT Stefăneştii de Jos, o astfel de cheltuială 
nu are legătură cu activitatea UAT, societatea fiind o persoană juridică cu capital 
integral din bugetul local, dar cu obligaţii legale proprii, astfel încât suma de 17.850 lei 
plătită în bugetul entităţii auditate este nejustificată. 

b) În urma verificării plăţilor pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii efectuate 
în anul 2018, s-a constatat că, pentru evenimentul cultural Pelerinaj obiective cult, din 
data de 27 octombrie 2018 entitatea a încheiat contractul nr.1416/24.10.2018 în baza 
căruia a efectuat plăţi în sumă de 199.985 lei (500 persoane * 399,97 lei / persoană). 
Conform listelor de participare prezentate în susţinerea justificării cheltuielilor a reieşit 
faptul că în fapt au participat 458 persoane. 

Evenimentul cultural Pelerinaj obiective cult a fost aprobat prin HCL 
nr.52/27.07.2018, fiind prevăzut un buget estimat pentru această manifestare de 200.000 
lei. 
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UAT Ştefăneştii de Jos a încheiat cu SC Copilul Călător SRL contractul nr. 
11416/24.10.2018, în baza procesului verbal de evaluare a ofertelor 
nr.11392/24.10.2018. 

În oferta depusă de SC Copilul Călător SRL şi în contractul semnat cu UAT s-a 
prevăzut un preţ al serviciilor oferite de 199.985 lei (500 persoane * 399,97 lei / 
persoană). Suma facturată de către SC Copilul Călător SRL, care a prestat serviciile de 
organizare a evenimentului şi plătite de către UAT, a fost cea prevăzută pentru o 
prezenţă la evenimentul în cauză a unui număr de 500 de persoane, ceea ce înseamnă o 
plată nejustificată în sumă de 16.799 lei (42 persoane*399,97 lei). 

Actele normative încălcate: 
- art. 23 alin. (1), art. 51 alin.(3) şi art. 54, alin. (5) şi (6) din Legea nr. 273/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare 
-pct. 1 - 3 din OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- art. 5 şi art. 10(3) din OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul 
financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- art. 6, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Abaterea este prezentată la pct.3 .2 din Procesul verbal de constatare. 

8. Din auditarea unui eşantion din cadrul cheltuielilor efectuate în anul 2018, la 
articolele 20.12 „ Consultanta si expertiza" şi 20.01.30 "Alte bunuri şi servicii pentru 
întreţinere şi funcţionare", de la cap. 51.02.01.03 „Autorităţi executive, s-a constatat 
angajarea şi plata unor cheltuieli reprezentând servicii de asistenţă juridică, fără 

aprobarea Consiliului local, precum şi de consultanţă în diferite domenii, pentru care în 
anul 2018, entitatea avea personal angajat, fără a fi respectate în acest fel prevederile 
art. 5 din OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, ale 
pct. l din Normele Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin OMFP nr. 1792/2002, cu privire la 
buna gestiune financiară. Astfel: 

a) UATC Stefăneştii de Jos a efectuat în anul 2018 plăţi în sumă de 40.000 lei 
pentru asistenţă juridică în baza contractului nr. 3224/10.04.2018 încheiat cu Cabinet 
avocat Ionescu Gabriel. Serviciile de consultanţă juridică au fost achiziţionate de 
entitate fără aprobarea Consiliului Local. 

b) În anul 2018 UATC Stefăneştii de Jos a efectuat plăţi pentru pregătirea 
profesională în sumă de 29 .4 70 lei, în fapt aceste cheltuieli nu au avut la bază un plan 
de pregătire profesională, aprobat de Consiliul Local. 

c) De asemenea, entitatea a încheiat o serie de contracte pentru activităţi care fac 
parte din atribuţiile compartimentelor de specialitate din aparatul propriu (aprobat prin 
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HCL nr. 24/2017 şi HCL nr.60/2018) şi care sunt prevăzute în detaliu de Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare şi fişele posturilor, astfel: 

-Contractul nr. 4267/4.05.2018 încheiat cu Alfa Arhive SRL având ca obiect 
servicii de arhivare pentru care a efectuat în anul 2018 plăţi în sumă de 152.588 lei. De 
asemenea în cursul anului 2018 au mai fost efectuate plăţi în sumă de 78.992 lei pentru 
servicii de arhivare, către acelaşi furnizor în baza contractelor încheiate în perioadele 
anterioare (contractul nr. 30/14.07.2017); 

-Contractul nr. 3260/4.04.2018 încheiat cu C&C Bussines SRL având pentru 
consultanţă în achiziţii pentru care a efectuat în anul 2018 plăţi în sumă de 38.016 lei. 
De asemenea în cursul anului 2018 au mai fost efectuate plăţi în sumă de 21.199 lei, 
către acelaşi furnizor si aceleaşi servicii în baza contractelor încheiate în perioadele 
anterioare. 

-Contractul nr. 4297/4.05.2018 încheiat cu SC Neagu Expert SRL având ca obiect 
consultanţă pentru implementarea SCIM, pentru care entitatea a efectuat în anul 2018 
plăţi în sumă de 128.800 lei, deşi controlul intern managerial este în responsabilitatea 
conducătorilor entităţilor publice, care au obligaţia proiectării, implementării şi 

dezvoltării continue a acestuia. 
Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a organigramei şi statului 

de funcţii aprobate, atât Compartiment Arhivă, care a fost prevăzut cu 1 post arhivar, 
ocupat în anul 2018,, cât şi Compartimentul Achiziţii Publice, prevăzut a-şi desfăşura 
activitatea cu 1 funcţie publică de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional 
Debutant şi 1 funcţie publică de execuţie de Inspector, clasa I, grad profesional 
Debutant, ambele ocupate, aveau atribuţii clare în domeniile în care s-au contractat 
serv1c11. 

În concluzie, deşi entitatea avea angajaţi salariaţi pentru efectuarea activităţilor 
privind arhiva şi cele de achiziţii publice, astfel cum se observă din statul de personal 
coroborat cu atribuţiile compartimentelor respective din ROF, a achiziţionat servicii de 
consultanţă şi de arhivare. Totodată serviciile de consultanţă juridică şi cele de 
perfecţionare profesională au fost achiziţionate de entitate :rară aprobarea Consiliului 
Local. 

Acte normative încălcate: 
- art. 20, alin. (1 ), art. 23, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare 
- art. 5 alin. (1) din OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
- art.I alin.I din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative: 

- pct. 1 din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, aprobat prin OMFP nr. 1 792/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
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- art.17, 18, 19 din HG nr. I 066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 
profesională a funcţionarilor publici 

Abaterea este prezentată la pct.3 .3 din Procesul verbal de constatare. 

9. În baza Dispoziţiei nr. 204/17.12.2018 a fost constituită comisia de inventariere 
a patrimoniului entităţii, perioada de efectuare a inventarierii fiind 17.12 - 28.12.2018. 

Din verificarea documentelor prezentate cu privire la inventarierea patrimoniului 
UA TC Ştefăneştii de Jos pe anul 2018, au rezultat următoarele: 

- nu au fost inventariate elementele de natura activelor care nu au substanţă 
materială, a datoriilor şi capitalurilor proprii prin întocmirea de situaţii analitice 
distincte; 

- nu au fost inventariate creanţele şi obligaţiile faţă de terţi prin confirmarea pe 
baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii ; 

-unele active nu au fost inventariate şi anume investiţiile in curs de execuţie, 

precum şi faptul că, deşi demolate, clădirile nu au fost identificate a fi minus de inventar 
(a se vedea poziţia "poşta"). 
Aspectele prezentate mai sus denotă caracterul formal al inventarierii şi au fost cauzate 
de neînsuşirea, de către factorii implicaţi în gestionarea patrimoniului instituţiei, precum 
şi de cei desemnaţi în efectuarea inventarierii patrimoniului, a prevederilor legale 
referitoare la operaţiunea de inventariere, precum şi neinstruirea corespunzătoare a 
comisiei de inventariere 

Actele normative încălcate: 
- art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-art.7, art.9 din Legea nr. 82/1991, republicată, a contabilităţii, cu modificările şi 

completările ulterioare: 
- art.23 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 2 şi anexa din OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii. 

Abaterea este prezentată la pct.3.4 din Procesul verbal de constatare. 

10. În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere s-a constatat că a fost 
aprobat un număr de 252 de licenţe transport în regim de taxi, aprobat prin HCL nr. 
60/2014. 

Numărul maxim de autorizaţii taxi stabilit a se atribui în conformitate cu 
prevederile legale este de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localităţii de autorizare, 
or, potrivit datelor de la INS, numărul de locuitori ai localităţii Stefăneştii de Jos era la 
01.01.2019 de 8.408 persoane. Conform legislaţiei în vigoare , suplimentateanumărului 
de licenţe se poate face pe baza unui studiu de specialitate realizat şi cu consultarea 
asociaţilor profesionale reprezentative. 
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Conform celor constatate, respectiv numărul de 252 de licenţe eliberate de UAT 
Şte:f"aneştii de Jos nu au fost respectate prevederile legale. 

Legea sau altă reglementare încălcată 
Legea nr. 38/2003 (*actualizată*) privind transportul în regim de taxi şi în regim 

de închiriere 
Abaterea este prezentată la pct.3.5 din Procesul verbal de constatare. 

11. În baza Dispoziţiei nr. 421/28.12.2018 a fost constituită comisia de inventariere 
a patrimoniului entităţii, perioada de efectuare a inventarierii fiind 17 .12 - 28.12.2018. 

Din verificarea documentelor prezentate cu privire la inventarierea patrimoniului 
UATC Ştefăneştii de Jos pe anul 2018, au rezultat următoarele faptul că nu au fost 
inventariate creanţele şi obligaţiile faţă de terţi prin confirmarea pe baza extraselor 
soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii. Totodată au fost 
identificate în liste multiple poziţii intitulate generic "soft", "obiecte e inventar", 
"reparaţii biserică",c/v lucrari, denumiri de facturi- înscrise în listele de inventariere ca 
atare. Aspectele prezentate mai sus denotă caracterul formal al inventarierii şi au fost 
cauzate de neînsuşirea, de către factorii implicaţi în gestionarea patrimoniului 
instituţiei, precum şi de cei desemnaţi în efectuarea inventarierii patrimoniului, a 
prevederilor legale referitoare la operaţiunea de inventariere, precum şi neinstruirea 
corespunzătoare a comisiei de inventariere. 

Actele normative încălcate: 
-Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ş1 

completările ulterioare, art. 122; 
- -art.7, art.9 din Legea nr. 82/1991, republicată, a contabilităţii, cu modificările şi 

completările ulterioare 
- art.23 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare: 
- art. 2 şi anexa din OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii 
Abaterea este prezentată la pct.3 .5 din Procesul verbal de constatare. 

12. În cadrul misiunii de audit financiar desfăşurate la UATC Ste:f"aneştii de Jos, s
a reţinut ca neregulă faptul că această entitate nu şi-a organizat corespunzător un sistem 
de control intern/managerial. 

Astfel, la data de 05.09.2016 a fost emisă Dispoziţia nr. 229/2018 a Primarului 
Comunei, prin care, în baza prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018, a fost constituită 
Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării 
sistemului de control intern/managerial. În această dispoziţie au fost nominalizate 
persoanele care fac parte din comisie, însă nu a fost desemnat şi preşedintele acesteia. 

Echipa de auditori publici externi nu a identificat niciun document emis de această 
comisie. Entitatea, prin reprezentanţii săi, a transmis un set de proceduri care nu sunt 
asumate/semnate de nicio persoană din conducerea acesteia şi nici de vreun membru al 
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Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării 
sistemului de control intern/managerial. 

Raportul anual privind implementarea sistemului de control intern/managerial nu 
a fost întocmit în perioada auditată şi, implicit, nu a fost transmis Secretariatului General 
al Guvernului, conform prevederilor legale. 

Actele normative încălcate: 
-art. 2, alin.(1) din Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice 
-art. 2, art. 6, art. 9, art. 10 din Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, de la data intrării în vigoare, 
respectiv 7 mai 2018. 

13. La nivelul ordonatorului terţiar de credite Şcoala Gimnazială nr. I, au fost 
identificate abateri de la legalitate şi regularitate, consemnate în nota de constatare 
nr.792/23/04.2019, privind neorganizarea şi neefectuarea conform prevederilor legale a 
inventarierii anuale a patrimoniului. 

Actele normative încălcate: 
- -art.7, art.9 din Legea nr. 82/1991, republicată, a contabilităţii, cu modificările şi 

completările ulterioare 
- art.23 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare 
- art. 2 şi anexa din OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii 

Pentru înlăturarea acestor deficienţe, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992, 
republicată, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

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

aprobat Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014 publicat în Monitorul Oficial 
al României nr. 547/24.07.2014, Directorul Adjunct al Camerei de Conturi 

I. Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 94/1992, republicată, şi ale pct. 
174 din regulamentul sus-menţionat, 

DECIDE: 

)"' Înlăturarea conform prevederilor art. 43 lit. c) din lege a neregulilor în 
activitatea financiar-contabilă şi/sau fiscală controlată, astfel: 

1) Pentru neregulile constatate şi prezentate la punctul 1 veţi proceda la: 
- analizarea tuturor soldurilor, componenţei analitice a acestora şi a corectitudinii 

sumelor raportate în conturile de active şi datorii; 
- organizarea evidenţei analitice pentru toate conturile de active fixe corporale şi 

necorporale; 
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- stabilirea analitică a componenţei fondului bunurilor aparţinând domeniului 
public în corespondenţă cu elementele analitice specifice fiecărui obiect de evidenţă 
(anul dobândirii, suprafaţă, amplasament, identificare cadastrală ş.a.); 

- determinarea corectă a cheltuielilor cu amortizarea lunară, înregistrarea acesteia 
lunar, concomitent cu determinarea corectă a valorii rămase de amortizat; 

- identificarea tuturor situaţiilor în care au fost înregistrate costuri aferente 
investiţiilor în curs pe seama cheltuielilor şi reflectarea corectă a acestora în evidenţele 
contabile. 

- analizarea soldului contului Active fixe corporale în curs de execuţie, coroborat 
cu obiectivele de investiţii derulate şi stabilirea situaţiei reale a acestuia; 

- efectuarea înregistrărilor prin conturile contabile special destinate care să reflecte 
operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în 
planul de conturi; 

- respectarea limitelor şi destinaţiile creditelor bugetare aprobate, limite până la 
care se pot efectua plăţi în cursul exerciţiului bugetar concomitent cu respectarea 
încadrării în subdiviziunile clasificaţiei cheltuielilor bugetare determinate de caracterul 
economic al acestora şi care desemnează natura unei cheltuieli, fără a denatura, în 
funcţie de necesităţi de moment ale instituţiei, destinaţia precisă a creditelor bugetare 
aprobate. 

Termen: 31.12.2019 

2) Pentru neregulile constatate şi prezentate la punctul 2 veţi proceda la: 
- efectuarea înregistrărilor cronologic şi sistematic prin conturile contabile special 

destinate care să reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice; 
- luarea măsurilor pentru reconcilierea diferenţelor constatate şi asigurarea 

concordanţei dintre sumele înregistrate în evidenţa fiscală cu datele din contul de 
trezorerie şi înregistrările din evidenţa contabilă. 

Termen: 31.12.2019 

3) Pentru neregulile constatate şi prezentate la punctul 3 veţi proceda la: 
- efectuarea reevaluării tuturor activelor fixe care au fost menţinute nejustificat la 

valori subevaluate; 
- respectarea termenelor legale de efectuare a reevaluării terenurilor şi clădirilor şi 

de înregistrare a rezultatelor acesteia. 
Termen: 31.12.2019 

4) Pentru neregulile constatate şi prezentate la punctul 4 veţi proceda la: 
- inventarierea şi înregistrarea contractelor de închiriere/comodat/dare în folosinţă 

ş.a, încheiate cu persoane fizice şi juridice, respectiv stabilirea, calcularea, evidenţierea 
şi încasarea corectă a chiriei, precum şi a majorărilor/penalităţilor de întârziere datorate, 
în concordanţă cu legislaţia şi clauzele contractuale în vigoare şi evitarea prescrierii; 

- luarea tuturor măsurilor în ce priveşte stabilirea, evidenţierea, urmărirea şi 

încasarea taxelor pe teren/clădiri datorate conform Codului fiscal, precum şi încasarea 
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debitelor restante (inclusiv accesoriile aferente debitelor restante), iar unde situaţia o 
impune, se va proceda la rezilierea contractelor încheiate cu concesionarii rău platnici; 

- desemnarea unei persoane, cu atribuţii clar precizate prin fişa postului să 

urmărească derularea contractelor respective. 
Termen: 31.12.2019 

5) Pentru neregulile constatate şi prezentate la punctul 5 veţi proceda la: 
- Inventarierea materiei impozabile, respectiv identificarea tuturor persoanelor 

fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, societăţilor comerciale 
din aria de competenţă a UAT, înscrierea rolurilor fiscal, completarea dosarelor fiscale 
şi efectuarea de inspecţii fiscale care să asigure conformarea contribuabililor la 
declararea şi plata către bugetul local a impozitelor şi taxelor locale (impozit pe clădiri 
persoane juridice şi fizice, taxă pe clădiri/teren, impozit pe teren extravilan), conform 
legii, cu stabilirea diferenţelor de obligaţii de plată şi a majorărilor aferente, pentru 
nedeclararea şi neachitarea la termenele scadente, în interiorul termenului de prescriere. 

Termen: 31.12.2019 

6) Pentru neregulile constatate şi prezentate la punctul 8 veţi proceda la: 
- organizarea corespunzătoare a compartimentelor din aparatul propriu; 
- angajarea şi a utilizarea creditele bugetare, cu respectarea principiilor unei bune 

gestiuni financiare; 
- elaborarea şi actualizarea procedurilor operaţionale şi aplicarea întocmai de către 

persoanele cu atribuţii pe fiecare compartiment în parte, coroborat cu atribuţiile 

prevăzute prin fişele posturilor. 
Termen: 31.12.2019 

7) Pentru neregulile constatate şi prezentate la punctul 9 veţi proceda la luarea 
tuturor măsurilor organizatorice şi manageriale ce se impun în vederea inventarierii 
anuale a patrimoniului, cu respectarea strictă a prevederilor legale, precum şi stabilirea/ 
reflectarea în evidenţa contabilă şi bilanţ a rezultatelor obţinute. 

Termen: 31.12.2019 

8) Pentru neregulile constatate şi prezentate la punctul 10 veţi proceda la luarea 
măsurilor care se impun în vederea aplicării şi respectării prevederilor legale în 
activitatea de eliberarea licenţelor privind transportul în regim de taxi. 

Termen: 31.12.2019 

9) Pentru neregulile constatate şi prezentate mai sus la punctul 11 veţi proceda 
la: 

- luarea tuturor măsurilor organizatorice şi manageriale ce se impun în vederea 
inventarierii anuale a patrimoniului, cu respectarea strictă a prevederilor legale, precum 
si stabilirea/ reflectarea în evidenta contabilă si bilant a rezultatelor obtinute. 
' ' ' ' ' 
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Termen: 31.12.2019 

1 O) Pentru neregulile constatate şi prezentate mai sus la punctul 12 veţi proceda 
la luarea măsurilor care se impun în vederea aplicării şi respectării prevederilor OSGG 
nr. 600/2018. 

Termen: 31.12.2019 

11) Pentru neregulile constatate la nivelul ordonatorului terţiar de credite Şcoala 
Gimnazială nr. I, veţi proceda la luarea tuturor măsurilor organizatorice şi manageriale 
ce se impun în vederea inventarierii anuale a patrimoniului, cu respectarea strictă a 
prevederilor legale, precum şi stabilirea/ reflectarea în evidenţa contabilă şi bilanţ a 
rezultatelor obtinute. 

' 
Termen: 31.12.2019 

II. Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată, şi ale 
pct. 174 din regulamentul sus-menţionat, 

DECIDE: 

)"' Aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor ş1 
recuperarea acestora: 

1 O) Pentru neregulile constatate şi prezentate mai sus la punctul 6 veţi proceda la: 
- analizarea cauzelor şi împrejurărilor care au determinat prejudicierea bugetului 

instituţiei publice prin neîncasarea sumelor de recuperat de la societăţile debitoare 
pentru care entitatea nu s-a înscris la masa credală şi recuperarea sumelor cuvenite 
bugetului local; 

- responsabilizarea persoanelor cu atribuţii pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
atribuţiilor specifice compartimentelor şi prevăzute în ROF; 

- extinderea verificărilor asupra debitorilor care se află în stare de 
insolvenţă/faliment şi urgentarea demersurilor de înscriere în tabloul creditorilor; 

- efectuarea acelor demersuri legale de recuperare a sumelor prin atragerea 
răspunderii terţilor care administrau/deţineau acţiuni sau părţi sociale la societăţile aflate 
în insolvenţă/faliment/radiate. 

Termen: 31.12.2019 

11) Pentru neregulile constatate şi prezentate mai sus la punctul 7 veţi proceda la: 
- recuperarea sumelor acordate fără respectarea prevederilor legale; 
- stabilirea întinderii prejudiciului aferent abaterii constatate în timpul auditului, 

precum şi pentru toate operaţiunile similare acesteia care nu îndeplinesc condiţiile de 
legalitate şi regularitate. 

Termen: 31.12.2019 
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În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul 
entităţii verificate poate depune/transmite contestaţie împotriva unor măsuri din 
decizie sau a termenelor stabilite pentru realizarea acestora, la sediul Camerei de 
Conturi Ilfov, B.dul Regina Elisabeta nr. 3, Et. 5, sector 3, Bucureşti. 

Analiza eventualei contestaţii se face de către Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor constituită la nivelul Camerei de Conturi Ilfov, în conformitate cu 
prevederile pct. 213 din regulamentul sus menţionat. 

Contestaţia suspendă obligaţia executării măsurilor dispuse prin prezenta decizie 
până la soluţionarea acesteia, conform prevederilor pct.21 O din regulamentul mai sus 
menţionat. 

În termen de 1 O zile calendaristice de la data primirii deciziei, aveţi 
obligativitatea de a prezenta Consiliului Local Ştefăneştii de Jos, o copie de pe raportul 
de audit şi o copie de pe prezenta decizie. 

După prezentarea/transmiterea acestora, ne veţi informa în scris cu privire la 
îndeplinirea acestei obligaţii. 

Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneţi şi orice alte măsuri 
pe care le consideraţi necesare pentru remedierea deficienţelor constatate de Camera de 
Conturi Ilfov în urma acţiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de 
audit intern în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizie de 
Camera de Conturi Ilfov. 

La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la îndeplinire a 
măsurilor dispuse, Camera de Conturi Ilfov poate efectua verificarea, fără o notificare 
prealabilă. 

Despre măsurile luate şi rezultatele obţinute ne veţi comunica în scris la 
termenele prevăzute în decizie pentru realizarea acestor măsuri. 

Data: 30.07.2019 

DIRECTOR ADJUNCT, 
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RAPORT DE AUDIT FINANCIAR 
Ştefăneşti i de Jos, 17 iulie 2019 

Subsemnata, Lehănceanu Octaviana, având funqia de auditor public extern în cadrul 
Camerei de Conturi Ilfov, în temeiul prevederilor Legii nr. 94/ 1992 privind organizarea ş i 

funqionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. a 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activită\ ilor specifice Curţii de Conturi. precum 
şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi , delega\iei nr. 320/03.06.2019, a l egitimaţiei de 
serviciu nr. 100 12/2010, am efectuat în perioada 05.06 - 17.07.20 19, misiunea ,.Auditul financiar 
asupra con/urilor de execuţie bugewră ale Unităţ ii Administra/iv Teritoriale ale Comunei " pentru 
anul 20 18, la Unitatea Adminis trativ Teritorială Comuna ŞTEFĂNEŞTH DE JOS, cu sediul 
Şos. Stefllneşti nr. I 16, Jude\ul llfov, cod fi scal m·. 4420775. 

În perioada supusă auditului şi în perioada efectuării misiunii de audit financ iar conducerea 
executivă a entită\i i auditate a fost asigurată de următoarele persoane: 

Nr. Numtle si prenumele Funcţia Ptrim1d11 Actul de numire 
crt. 

STEFAN IONEL ROBERT Primar 06.06.2016-prcz.cnl Închcierta nr. 4812/08.06.2016 a 
Judccatorid Buftea 

TUDOR !ULII\ Secretar 05,02,2007-19.02 20 18 Dispozit1a 18/05,02 2017 

GI\FTON CORINA AdmimstrJlOr Public 17.10.20 16· IS. 10 2018 Dispoz1tm 372/17. 10.2016 
ANDREEA Secretar 15,10.2018-prczcnt Dispozilla 294/15.10,2018 

ORECOFF MARIA ScfDirou Taxe si O 1.11.20 18 - prclcnt Dispazitia 317/01 .11.2018 
Impozite 

HOV AKIMYAN VAIIE Administrator Publ ic 08.0 1.2019 - prezent Dispo1.1tia 3/08.01.2019 

Misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie întocmit de UA TC Ştefăneşt ii de Jos 
pentru exerc iţiu l bugetar al anului 20 18 s-a desfăşurat în temeiul prevederilor art. 21 (3) şi ale art. 26 
din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi jimc/ionarea Cur/ii de Conturi, repu bl icată şi a fost 
efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi de~făşurarea 

activităfilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste 
· activilă(i, aprobat prin Hotărârea plenului Cw1ii de Conturi nr. 155/2014 ş i ale Standardelor proprii 

de audit ale Cur/ii de Conturi, elaborate în baza standardelor internaţionale de audit. 

Auditor pu/Jlic extern 
Lehănceanu Octaviana 
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Responsabilitatea auditorilor publici externi 
Responsabilitatea auditori lor publ ici externi este aceea de a planifica şi efectua auditul 

financiar astfel încât să se obţină o asigurare rezonabilă privind ex i stenţa sau absenţa unor 
erori/abateri semnifi cative în activi tatea desfăşurată de entitate şi reflectată în si tuaţi i le financiare. 

Responsabilitatea auditorilor publici externi cu privire la misiunea de audit financiar 
presupune următoarele : 

a) efectuarea misiunii de audit fi nanciar în conformitate cu prevederile Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea actil'ilăfilor specifice Cur/ii de Conturi, precum şi 
valorificarea actelor rezultate din aceste activill1li ş i ale standardelor de audit ale Cur\ii de Conturi ; 

b) planificarea şi desfăşurarea misiunii de aud it pentru certificarea acurateţei ş i veridic i tăţii 
datelor din si t uaţiile financiare verificate, în cond iţiile ob\inerii unei asigurări rezonabi le cu privire 
la îndeplinirea obiectivului general a l auditului financiar, prevăzut la pct . 4 din prezentu l raport: 

c) ca probele de audit obţinute să ofere o bază rezonabilă pentru susţinerea constatărilor, 

concluziilor, recomandărilor ş i opiniei formulate de auditorii publici externi . 

CAPITOLJJJ.., 11 

Responsabilitatea conducerii enti tăţ ii auditate 
Prin declara/ia conducerii sol icitată prin adresa de notificare ş i prezentată echipei de audit 

la data începerii acţiunii conducerea şi-a asumat responsabilitatea că modul de admini strare a 
patr imoniului public şi privat al statului , precum şi execuţia bugetulu i de ven ituri ş i che ltuieli sunt 
în concordanţă cu scopul. obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost 
reglementată activitatea UATC Şt cfăncş tii de Jos şi respectă principiile legalităţii. regulari tăţii. 

economicităţii . eficienţei şi e ficacită\ii. 

Conducerea entităţii auditate răspunde pentru: 
a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu; 
b) angajarea. lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare 

repartizate ş i aprobate şi numai în legătură cu activitatea instituţiei şi cu respectarea 
di spoziţii l or legale; 

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

privind situaţia patrimoniului aflat în administrare şi privind execuţia bugetară; selectarea 
şi aplicarea politicilor contabi le adecvate; 

g) întocmirea ş i prezentarea fidelă a situaţiilor fi nanciare în conformitate cu cadrul de 
raportare financiară aplicab il acestora; 

h) organizarea sistemului de moni1orizare a programelor de achiziţi i publice şi a programului 
de investiţii publice; 

i) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora: 
j) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţe i patrimoniu lui , conform prevederilor legale; 
k) organizarea, implementarea şi menţ i nerea unui sistem de control intern corespunzător 

pentru întocmirea ş i prezentarea corectă şi fidelă a situaţiilo r financiare; 
I) monitorizarea performanţelor financiare ş i nefinanciare ale entităţilor aflate în coordonare· 

m) îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de dispoziţii l e legale în vigoare. 

A uditor public extem 
Lehănceanu Octaviana 
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- în cazul contractelor de ach iziţii publice se vor urmări şi următoarele: planificarea 
achi1i\iilor publice; ini\ierea şi lansarea procedurii de achizi\ie publică ; derularea procedurii dt: 
achiziţie publică; finalizarea proceduri i ele achiziţie publică; ad minist rarea contractului de achizi\ie 
pub l ică; 

. acordarea şi uti lizarea conform destina\ii lor stabilite a alocaţiilor bugetare pentru investi\ii , 
a subvenţiilor şi transferurilor, precum şi a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a 
unită\i lor administrativ-teritoriale; În cadrul acestui obiectiv se au în vedere, în principal. 
următoarele: înscrierea obiectivelor de investi\ii în continuare şi a celor noi în programul anual de 
achiziţii publice şi în programul anual de investiţii publice, pe baza documentaţiilor tch11ico
economice aprobate: organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, încheierea şi administrarea contractelor; evidenţa angajamentelor din care derivă 
obliga\ii de plată; angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare 
aprobate. numai în legătură cu activitatea instituţiei publice respective şi pentru obiectivele 
cuprinse în lista de investiţii; modul de întocmire a notelor de fundamentare privind solicitarea 
alocaţiilor. subven\iilor şi a celorlalte forme de sprijin financiar: 

- fonnarea şi gestionarea datoriei publice. situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite 
interne şi externe, contractarea împrumuturilor. rambursarea ratelor scadente ale acestoru şi plata 
dobânzi lor aferente: 

-ob l igaţiile statului şi ale unităţi l or administrativ-teritoriale, precum şi plata acestora. În 
cadrul acestui obiectiv se au în vedere. în principal. următoarele: înregistrarea în contabilitate a 
obligaţiilor pe baza documentelor justificative legal aprobate şi avizate pentru control financiar 
preventiv propriu; efectuarea vărsămintelor şi a contribuţii lor către bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi celelalte bugete publice, în cuantumul şi la termenele legale; 

- creanţe şi datorii raportate prin bilanţ şi celelalte anexe ale situaţiilor financiare. Datoriile 
comerciale se vor analiza atât pe baza raportărilor din situaţiile financiare. cât şi din punctul de 
vedere al realităţii raportărilor efectuate, prin identificarea pe teren a diverselor lucrări executate. 
servicii etc., precum şi corelarea cu evidenţierea şi raportarea acestora prin situatiile financiare; 

- vânzarea. transmiterea fără plată şi/sau scoaterea din func\iune a activelor corporale. 
concesionarea sau închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionarea de servici i cu caracter public şi asocierile în participaţiune. 
În cadrul acestui obiectiv se au în vedere, în principal, următoarele: 

./ efectuarea în conformitate cu prevederile legale a opera\iunilor de vânzare, transmitere 
lară plată şi/sau scoatere din funcţiune a activelor corporale, a operaţiuni l or de 
concesionare şi/sau închiriere de bunuri proprietate pub l ică şi privată, a celor de 
concesionare de servicii cu caracter public, precum şi a celor de asociere în 
participa\iune; 

./ organizarea licitaţiilor, încheierea contractelor în conformitate cu prevederile legale şi 

urmărirea de către locator a respectării clauzelor contractuale; 
- respectarea de către entitatea auditată a principiilor economicită\ii, eficientei şi eftcacită\ii 

în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

!)constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului. 
îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă; 

g) identificarea eventualelor carenţe, inadvertente sau imperfecţiuni legislative; 
h) alte obiective în limita competenţelor stabilite de lege. 
Obiectivele prezentate mai sus şi urmărite de auditorii publici externi cu ocazia uc\iunii de 

audit financiar, pe perioada supusă auditării . nu au avut un caracter limitativ şi au fost completate, pe 

Auditor public exlem 
Lehănceanu Octaviana 
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parcursul misiunii, cu acele obiective considerate necesare în funcţie de constatările efectuate. 
potrivit competenţelor legale. 

:c 
V. I. Prezentarea generală a domeniului de activitate al entită ţi i aud itate, a scopului, 

funcţiilo r, obiectivelor ş i atribuţiilor acestci,1 
1.1 Contextul cconomico-socinl în care fun cţio nează cntit:itca 

Primăria Comunei Ştefăneştii de Jos este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor 
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local privind aprobarea organigramei. a 
numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului. 

Conform Legii nr. 215/2001, consiliul local reprezintă autoritatea publică deliberativă iar 
instimţia primarului - autoritatea publică executivă. 

Autoritatea pub l ică executivă are, în principal. următoarele atribuţii: 
asi gură punerea în aplicare a legilor, decretelor. hotărârilor de guvern şi a ordonanţelor 
guvernului; 
asigură aducerea la îndep linire a hotărârilor consiliului loca l: 
prezintă consilierilor locali. ori de câte ori este necesar, informaţii priv ind starea 
economico-socia l ă a oraşului şi a modului de aducere la îndeplinire a hotănirilor 

consiliului local: 
întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de închidere a exerciţiu l ui bugetar şi le 
supune, spre aprobare, consiliului local: 
exercită funcţia de ordonator principal de credite: 
verifică încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local; 
conduce serviciile publice locale; 
propune consiliu lui local. spre aprobare. în condiţiile legii, organigrama, statul de functii, 
numărul de personal şi ROF al aparatului propriu de specialitate; 
numeşte şi el i berează din funcţie personalul din aparatu l propriu de special itate, propune 
consiliului local numirea şi eliberarea din func\ie, în condiţiile legii. a conducătorilor 
servicii lor publice, institu\ii lor şi regiilor autonome de interes local; 
răspunde de inventarierea şi administrarea bunuri lor care aparţin domeniului public şi 
privat al oraşului. 

Autoritatea deliberativă. Consiliul local al Comunei Ştefăneştii de Jos a fost a fost validat in 
data de 26.06.2016, pentru mandatul 2016 · 2020 şi are în componen\ă un număr de 15 consilieri. 

1.2 Dntc cu ca racter genera l 
Cadrul general care statuează organizarea şi func\ionarea autorităţilor administra\iei publice 

locale precum şi al autonomiei locale, este reglementat de Legea nr. 215/200 I a administra\iei 
publice locale, cu modificări le şi completările ulterioare. 

Conform acesteia, "adminisrra/ia publică in unităfile administrativ-teritoriale se organizea:li 
şi Jimctionează în temeiul principii/or autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice. 
eligibilită/ii a11torit,1/ilor administra/iei publice lucale, legalitc7/ii şi al conrnltlirii celli/enilor in 
so/11/ionarea problemelor locale de i111eres deosebit". 

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale ş i aparatul de specialitate 
al primarului constituie o structură funcţională cu aciivitate permanentă, denumită primărie. care 
duce la îndeplinire hotărâri l e consiliului local ş i dispozi\i ile primarului, soluţionând problemele 

Auditor public extern 
lehlinceam, Qc((l1•ia11a 
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ln exercitarea atriburiilor sale primaru l emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. 
Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinJă publică sau după ce au fost 
comunicate persoanelor interesate, după caz. 

În exercitarea atribuţi il or de autoritate tutelară şi de o fi fer de stare civilă, a sarcin ilor ce îi 
revin din actele normali ve privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegeri lor, la 
lmu·ea măsurilor de protecţie civilă. precum şi a altor atri buţii stabilite prin lege, Primarul 
acţionează şi ca reprezentant a l statului în comuna în care a fost ales. 

În această ca litate. Primarul poate solicita prefectului. în condiţiile legii. sprijinul 
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ş i ale celorlalte organe de 
spec ialitate ale administraţiei publice centrale din unită\ile administrativ teritoriale. dacă sarcinile 
ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate. 

Primarul poate delega atribu\iile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative 
viceprimarul ui, secretarului unităţii administrativ-teritoriale. conducătorilor compartimentelor 
funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţii lor ş i 
serviciilor publice de interes local , în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective. 

Instituţia Primarului comunei Ştefăneştii de Jos are un viceprimar. 
Viceprimarul comunei Ştejăneştii de Jos poale exercita, prin delegare de competentă. unele din 
atribu/iile care revin Primarului din legea nr. 2151 2001, republica/ci, şi anume:controlează igiena 
şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentni populaţie. cu 
spr ijinul serviciilor de specialitate; răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care apartin 
domeniului public şi domeniului privat al comunei Ştefi'meştii de Jos;organizează evidenta 
l uc rări l or de construcţii din localitate şi pune la d i spoziţie autorităfilor administraţiei publice 
centrale rezultatele acestor evidente; ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere . 
industriale sau de orice fel, pentru asigurarea i gienizării malurilor, cursului de apă de pc raza 
comunei Ştefăneştii de Jos. 

Secretarul Comunei Ştefăneştii de Jos este funqionar public de conducere care îndeplineşte. 
în condiţiile legii. atribuţiile prevăzute la art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală. republicată. cu mod i ficările şi completările ulterioare. 

Raporturile juridice şi normele de conduită profesională dintre funcţionarii publici şi angaja\ii 
cu contract individual de muncă, cu Primarul Comunei Ştefăneştii de Jos sunt reglementate de 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări le şi completările 
ul terioare, Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită ul funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completări le ulterioare, HG nr. 6 11/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei func1ionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii. cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, 
cu modificările şi completările ulterioare şi alte acte normative specifice. 

V.4 Structura o rga niza torică ş i re l a ţ i ile funcţionale ale entită ţii 

Structura organizatorică a Primăriei Comunei Ştefăneştii de Jos este aprobată în conformitate 
cu Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos nr.24/2017 şi nr. 60/2018 privind 
aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. 

Syuctura organizatorică a fost aproba1="1 cu un nt,!măr total de 54 fun~ii,din care: 
F'unttill NumJ1r posturi 0<".upalt V11cante T Tota l 

Nr.tolal de dt mn ifan 

Nr.lOUll<~blict ţ- 29 

A 111/itor public extern 
lehci11cean11 Oclavia 
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Nu mar total de functll publice ~ucerc 

Numartot~tlilpublicedc u ~ --- ---~ _____ 21_ 

Nu111ar totttl de fu 11ctli COllll"IICIUII IC 15 

Numar totaldcf~~ucrre 

Numar totaJdc functil conlrnctunlc~ -

-~.:..!!!!al~posturl din t'~insfituticil•u1ori111tij_~ic! -r_ 
Nr. total de posturi potrivit art. III alin,(2) din O.U.G. nr.63/2010 
penim rnodiliu ru ~i romplctart11 Legii nr.2iJ/2D06 prhind 
finantclc publict loule,prtcum si ptntru stabiliru unor masuri 
fi11anciare, cu modificarilcsl com~ri~ 

13 
<6 I 
42 

8 
67 

l l 

IS 

13 

s, 
109 

Potrivit Regulamentului de Organizare şi funcţionare. aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ştefăneştii de .Jos. Judeţul Ilfov. este structurat pe compartimente funcţionale. conform 
Organigramei si Statului de personal aprobate de Consiliul local. 

Întreaga activitate a Primăriei este organizata si condusă de către primam! comunei 
Ştefănestii de Jos . 

Primăria comunei Ştefăneştii de Jos, potrivit competenţelor stabilite prin lege. este structurată 
pe compartimente funcţionale, după cum urmează: 

Primar comună 
Comparlime111 Contabilita1e 
Comparriment Administrativ, Secretariat şi IT 
Compartiment Audit Public Intern 
Birou Impozite şi Taxe locale 
Compartiment Achizi/ii Publice 
Compartiment Urbanism, Cadastm, Amenajarea teritoriului şi alllorizarea lucrcirilor de 
construc/ii 

Secretar comună Ştcfăneştii de Jos 
Compar1i111e111 Regisrru/ Agricol şi Protec/ia Mediului 
Biroul Asisten/ci Sociala şi Aworitate Tu1elarci 
Comparliment Asisten/ă Socială 
Cumpartimenl Arl1ivci 
Compartimenl Resurse umane 
Comparlimenl Juridic 

Consiliul Local 
Serviciul Public Comunitar local de Evidenta a Persoanei 

Viceprimar 
Serviciul Voluntar pentru Situa/ii de Urgentei 
Compartimentul Monitorizare 11nilci(i de fnvci/amânt 

Serviciul Poliţie Loca lă 

Toate serviciile şi compartimentele de la funcţionează şi acţionează în numele autorităţii din 
care fac parte. fără a avea capacitate juridică administrativă. 

Entită ţile afl ate în subordine/ coo r do na re/ sub autorita te: 
În procesul execuţiei bugetare. unitatea auditată are calitatea de ordonator principal de credite. 
Numărul total de entităti aflate în subordinea entită[ii verificate - I urdona1or ier/iar de 

credite: 
"Ni-,•. '"cr-,,,.----'"'D"°e'"n-u,-111/'.'"Te"""""'o'"'rd"onntor Capitol 

bugclar/litlu 
JJ'iigc'i"riîitlii l 

20 18(1<1) 
nu~,-~ti118 l 
2018(lei) 

Plati 
20 18 (lei) 
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Cotesi s~alc-;ie din im1~ fit nni l 

Cote deMrate din Impozitul pe , 1enl1 

[°4,0l.01 

04.01.00 

Sumr a locatt din coitle dd11lc1tte din Tr;';poLirul pe ,·enit 04.02.04 
pent ru echiUbnreA bugettlor loca le I 
A3. l~l l'OZITE S I TAXE PE PROriiîiffAT~ oiim 
l--;;;poii1e~oprict11te 

18.557.000 p .464.000 

JO.OOO.OOO 13 464.000 T 

8:Îl7000 
- o 

-4.885~000 5.871.000 

4.885.000 s.s1i:-ooo 

/ ,10J_ 

9.653.830 52,01:% 71,70o/, 

9.6l) .8)0 96.5-1 '1, 7 1,70% 

o 0.00% o.00 •1o 

5.165.814 105,75% 87,99% 

5.165.SH 105,75°/4 87.99% 
- --+ 

lmpozl1 situa pe cladiri 4.250.000 5,307.000 4.60.588 109.87°/4 87,?<)0/o 

Im pozi t 11e cladiri dt la perso1rne fizice 

lml)OZi{.Si iaxa pc cladirl de la perso_a_n_c ~ju~ri~d-i<-, ----""c~ 

' Impozit si tiua pe ftren 

lmpoz.i1 1>c terenuri de la persoane nzict 

lrn1,ozit si talii pe ltrcn de î;j;;sc,a/;jurilli-;;

lmpoz.it ul IM! te renul din ex:lravilan 

07,02 

+ 
07,02,0l 

07,02,02 

~-
07,02,03 

250 OOO i l4l.OOO ~5.712 86,28~0 ' ss,os0 ·o -- ,_ ___ 
111,JSo/o-4.000.000 ' l.062.000 4.453.876 87,99'}0 

635.ooo I 564.000 496~227 78, 15'1; 87.IJSD/., 

120.000 t- 12l.OOO ·t I 10.166 91,81% 88,13% 

3so:ooor 324.000 r- 286.265 75,3)% 88.35% 
+-----,,,.~ -- . 

40.000 1 10.000 7.832 J9,S8% 78,32% 

T11xe Judiciare de timbru si alte taxe de limbru 07,03,00 

Alte impozite s i taxe pe proprietate 07,l0,00 

~ 12l.4oo;. I s1.~5~o 
913 4.57% 91.33% 

A4. IMPOZITE SI TAXE PE UUNURJ SI SERVICII I 00.IO 

Taxe 1k utiliză"rea bunurilor, nutorlza~1..oril 16,0Î 
bunurilor sau pe dc.sfasurareo de nc1ivl 1atl 

S11 mcd~e din1a:upe,~e11ad11uga1-,--- 11 ,02 

Sume dcf11:lc:Hc din taxa pc ,·a loa rcit adal1g111a pentru 11 ,02.00 
1i1u1111area t hdt ulelllordcscc n1ralizatt la nivel ul 

I 

~ -+-cc ==3s 5.820.591 5.50 1.659 1SJ, .. B % 

3,588.000 5.820.59 I 5.501.659 ISJ.,33°/, 

J.735.00+ .459.591 1.666.306 96,04 o/'o 

1.73l.OOO 1.459.591 1.666.306 96,04% 

comun elo r, oraselor, muulcl11illor, scc lo11rclur si 
~!!!!_licipiului Bucure.ni (se scad 
ru, pt servicii spcdfict hw î ~ o 48 , .so% 

----- - ---------- ~ -,--,-+- ''' t--
lmpoz.il pe spectacole ~5,01,00 I.OOO O 48 4i ,80% 

lm1>olll pt miJluac~ 1n111s11m1 - -- 16.02 + 1.852.000 4.36~-~0 J J .835.305 ~ 207,0~, 

lmJ>-02.ll pt rui_jloarele de 1ra nspor1 dclinuic de ptrsoanc 16,02,0l I 400.000 517000 453556 113,391}, 

~M I ~ 
65,27'1, 

9JS2% 

94,52% 

114,1()'/, 

ll4 ,16~i, 

0,00'/o 

0,00% 

.87,95% 

M7,73% 

87,94°-'o lm 1>oiit pt~ loartle tlt ~ ' de~ sm111e 16,02.02 450000 i. 134 000 293.709 
juridk.t . ~ 

i- Tuc si tarife pentru clibt'nrea de licenle sl autorlzatli de 16,03,00 \ I.OOO.OOOh.509:oooJ 3,087.194 

runctiona_,. __ =-------------+--------· _ ....,_ 
Alte uuc pc utiliuru bunurilor, flulo rb;arca ulilizarii 16.S0.00 2.000 I.OOO 846 

308,72% ~ - 87,98% 

42.28¾ 84,55":o 

!~~u;~~~t;~~1Tod::!.~;u;:;~A~~;c;~~~j~lLE 00,11 ~ 7,000 ~~~ 32,186 
1 

459.80% 86.1.19 °/4 

Alte i111pozîtr si laxt' fisrn lc 

Alic 111;;;;;;,tti tne--

c:-VENITURI NE-~F~IS~C~A~L~E---

CI. VENITURI DIN PllOPIUETAl'E 

18.02 
.,_ -

18,50,00 

00.12 

7.000 37,000 32.186 459,80% 86.99 '/4 

7.000 37 OOO 32. 186 ......-459,80¾ S6,IJ4J '/4 

537.000 I I.I 13.000 J.84 .. . 6.t8 J JJ.~ 1% 16S,74'1/o 

00.13 50'.o~ I 65.~ l- 57.639 11 5.28% 88.68% 

\ 't uiturl din proprlelil!t ~ 50 OOO . 65 OOO 57 639 115.28~0 88.68°-. 

Ve nituri din tonre~iuni sl inchiritri 30,02,05 S~ 6S ~ 57.639 ""' 115,28% 88,68¾ 

All r vt nlturi din concesiuni si închirieri de cat re I O I O [-- O QOQO-;.; O.OOo/~ 
.J!!!litutiil c publice -1---~--- __ 
Alic ,·enituri din prop rietate 30,02,50 O O O 0,00% 0,00% 

C2. VAW.ARI DEDllNURI SI SERV ICII - - ~14 _j_ 487.000 I 1.048.000 i ....:::87.009 366,94% _ 170.52% 

Veni turi d in prrs1ari de scr~c~M,a_•_J __ J_ 3 ... 3.,02 . 4l~OOO l9 :' ~862 11 5,25% 87 .• ?0o/, 

Venituri din presrnri de servicii 33,02,08 O O O 0,00% 1 0.00% 

Alte,·rniru ridine.rţ.!,f!ridcs;;;l<'iisi~i _J]z!g,sQ O -~ O _ OJOO% 0.00 % 
Vcnilurî din 11ue admlnistrativt, eliberare permise 34,02,50 O O O 0,00% 0,00 % 

A uditor public extem 
lehănceanu Octaviana 
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A111c11zi~~ ·a1Ttâi15i t-;,;nsc11-,,---

1 34,02,02 

- 4 
Jl,02 

Venituri din nmc111.i s i alte s1111c1iuni aplicatr po11·M1 35.01,02 Î 
dispozi ti ilor kga lc 

~ Pennlillti prntn~rru'ncrea sau dcpu nerraC u in1i r2ler~ JS))2,02,-j 
dcclaratiei de impolitc si tue 
Allt amenzi. pf;;:1litalislcOlltisca rl 35.02.50 

45.000 L 
440.000 I 
400.000 

40000 

,!, 

59~000 51.862 115,25 '/4 

~83.000 - 392. 739 ~ 26% .i 

4ll.OOO 368 466 92, 12% 

28 .000 24 273 60.68% 

0.00'/, 

87,901/, 

81,31'1/. 

80.98% 

86,69% 

ll.00 111
11 

OivcrITTtnitu r 

Altt ver1ituri - - -

36.02 2.000 6.000 4.898 244,90 ¾ 81,63% 

21)00 6-000 4898 244.90¼ 

fransreruri ,·o luntare, altele d~vc'miile -

~OOO 
37,0l - --1- . -

O 1.085.000 1.337.5 10 O,OOo/, 

1Jo11 11 1ii si sponsorizari 37.02.01 
---- --- --4 

Va r.m uliute din scctiun ca de functionarc pentru fin antarcn I 37,03,00 O ·7.0S5 420 0,00°/, 
sccl iunil de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus 

I Vars.'lmi ntr din stcti uneu de functionare 

Ale transrc~i voluntare ~

o 0 0.00¼ 

37,04,00 - O - 7 055420 f 0.00% 

37,lO,OO -+ O 500 OOO .(__ lOO OOO 0,00 % 

S~UVENTII I 00, 17 

Sub,·~dr~e nl~inistraţid publi: J 00, 18 

SubH~n tii de la bugttul de stat l ,'2,02 

Subicntii ventru .wri.1--;m, ttju1orulul~lr~1ub.lrcA 42,34,00 
loculntcl cu lemne, cartmul, combust ibili pc1rollerl 

S ubH:ntil din bugetul de stil! ptntru lin1111tarca mut111ii 42,41.00 

Finant;rt Pi"DL 42.65 .00 

l __ o . 585.ooo 

O ~ 8l000 

o . 58~.ooo 

5 OOO 

60.000 

520.000 

837.510 0.00 % 

837.5 10 o,OOo/o 

837.5 10 0,00% 

1.306 U,00% 

53.7l0 0.00% 

782 4l4 0,00 % 

81.63% 

0.00 % 

0,00 % 

0,00% 

0,00 % 

0,00 % 

0.00 "/4 

0,00'/4 

0.00•1. 

0,00'/o 

0.00 % 

0,00% 

Gradul de realizare n veni turilor în anul 20 I 8 faţă de perioadele anterioare este urnu\torul. 
confonn datelor din contul de rezultat patrimonial încheiat la finele anu l.ui 20 18: 

Ot1rn 111irc11. i11dica1orilor I Încnsllri Încasild Încasllri •;, 20 18 fata de % 2018 

' -VENITl'RI · TOTAL 
Ve nillUi-proprii · --

realiunc 2016 rcttllvnt 2017 ru liz1t1r 2016 

J 8.647 ,982 I 

II's19.07l 

2 

25.0Î8.6 13 

2018 

120% 
125% 

Su111e defltl~ di11 TVA ----- -~-.. 2.774.230 

.Su bve n ţ i i - ~677 
Sume primile de la UE/a lei donacori in ronrul -----r-' 

21.813 .675 ] 19.801.919 

__} 182 6l_8 l _ I 666306 
52.280 ll Ol6 

o· - 1s2.454 

60'', 
101% 

()O., 
Pllltilor tfcctuntc ~!Jlrennantarl I r:-i·oL 

Iar în reprezentare grafică, 

18.647.982 

fncastiri realizate 2016 

Încasă ri realizate 201 6-20 18 

25.048.6 13 

Încasăr i realizate 2017 

22.305.735 

i11casâr1 rcalizatc20 18 

Auditor public exter11 
lehânceunu Oclavian 
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20 17 

5 
89¾ 
91 % 

521/, 

105¾ 
0 % 



/~,f 

lar variaţiile în _sum_c absolute au fo st următoarele: 
"\r. Denumirea indicalorilor Sold fintlc anul ul So ld nnelt Sold finele Rnului Var i111ic: +/- Vuilqie+/-
(' rt . a nulul I 2018/2016 2018/201 7 

2016 2017 2018 I 
+-- ·- -

57.108 276 j 64J31J45 I 118.27% I. Acli ve nccurente, din care. 54.395 746 I 112.65~0 

• Terenuri ş i clădiri 51.015.160 53.123.074 59.552.463 -1-- I 16,7~, -1- 1 12, 10°-~ 

2. Ac1 ivc curcn1c. din care 20.463036 I 49.501.882 43.926.604 214.66lţo 88.74°,o 

• Creanţe bugclnre 6.022 507 22.188.125 I - - 15.184.431 I 252,13% .• 68.43% 

JJ. Opt orii nccurcnte, din care I o o - - 01 -
0.00% 0.00%1 

• Provizioane -i~-
338.88~ I 

o o 0.00% 0,00% 

Datorii curen1e, din c;:;;e. 1.043.474 
,_ 

746.84% 4. 2.530.891 242.54% 

r ;-~ - -•datorii comerciale, avansuri 9.960 500.658 2,032.908 2041 0,72% 406.05%, 

-· - -1- --
74 519.901 I - 105.727 058 I s. Capita luri proprii 

I 
105.566 684 141 .88% 100,IS°o 

;- --··-- - I 048.52o' 3 0.919.765 7.715 
.... 

0,74% 0,02% 6. I Rezultat patrimonial - 121 C 
7, Rczul~mal-=iîiÎ5 I o o o 0:00°-~ O.OOOt1 

Totalul activelor necurente la data de J I decembrie 2018 a fost de 64.33 l.345 lei. 
înregistrându-se o creştere de l 2% faţă de anul 2017 ş i de l 8% faţă ele anul 20 l 6, care s-a datorat 
în principal creşterii postului bilanţier terenuri şi clădiri . 

V.7 Modul de orgarti:t:are a s istemului contabil 
Organizarea şi conducerea contabi l ităţii la UA TC Ştefăneştii de Jos în anul 20 I 8. conform 

aud itului efectuat şi machetei nr. 2 · răspunsurile date de enti tate la Chestionarul privind evaluarea 
s istemului contabil, se prezintă astfel: 

prin statul de func\ii şi organigramă este organizat în cadru l entită\ii companiment 
financiar-contabilitate, cu un număr de 2 angajaţi ; institu\ia a avut în anul 2018 servici i de 
contabi litate şi de întocmire a raportărilor financiar-co ntabi le cu firma de contabilitate 

atribuţiile sal ariaţilor din compartimente sunt stabi lite pri n fişe de post; 
controlul financiar preventiv propriu (CFPP) se exercită asupra următoarelor operaţiuni: 

desch iderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare; angajamente legale din care rezultă 
direct sau indirect obligatii de plată; ordonanţarea cheltuiel ilor; concesionarea. închirierea. 
transmiterea. vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul institutiilor publ ice; alte operatiuni. 

l> nu au fost opera\i uni patrimoniale efectuate fără să existe viza de CFl'P; 
>" programul de contabilitate prelucrează automat date le contabile asigurând respectarea 

normelor contabile şi controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum şi păstrarea acestora pe 
suport tehnic; 

>" entitatea utilizeaz,~ aplicaţia AVANCONT furnizată de SC PROADMIN SRL şi instalată 
la biroul de contabilitate din cadrul Primăriei. precum şi la nivelul instituţiei de învăţământ din 
subordine; 

l> personalul cu atribuţii financiar - contabile cunoaşte sarcinile de serviciu; 
nu există o procedură în care se prevede supervizarea activitătii desfăşurate de personalul 

cu atributi i financiar-contabile. respectiv documentele sunt semnate de salariatul care le-a întocmit, 
revizuite şi semnate de o altă persoană (şeful compartimentului) 

l>- există un sistem informatic de prelucrare automată a datelor contabile care asigură 

respectarea norme lor contabi le şi controlul datelor înregistrate în contabilitate. precum şi păstrarea 
acestora pe suport tehnic: 

sistemul informatic asigură întocmirea registrelor contabile obligatorii ; 
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:., ex istă un manual de lucru al softului contabil utilizat; 
:., transferu l soldurilor contabile de la o perioadă la alta şi de la sfârşitul unui an financiar la 

începutul celuilalt an financiar se efectuează automat de către sistem; 
:., există o procedură care să reglementeze modul de arhivare a documentelor. 

În anu l 20 I 8 entitatea a organizat şi condus contabil itatea potrivit prevederilor Legii 
nr.82/199 I a contabilităfii, republ i cată, OMFP nr.1917/2005 pentn, aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilită/ii institu/iilor publice. Planul de 
conturi pentru institu/iile publice şi instruc/iunile de aplicare a acestuia, cu modificările ş i 

completările ulterioare şi OMFP nr. I 792/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonan{area, plata cheltuielilor i11stitu/iilor publice precum şi 
eviden/a şi raportarea angajamentelor bugerare şi legale, cu modificări le ş i completările 

ulterioare. 
S ituaţii l e financiare supuse auditării, întocmite şi raportate la data de 3 l. 12.2018 sunt cele 

stabilite prin OMFP nr. l 29/2019 pentru aprobarea Normelor 111etoclologice privind întoc111irea şi 
depunerea situa/ii/or financiare ale insritu/iilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru 
modificarea altor norme 111etodologice în domeniul co111abi!ită/ii instituliilor publice şi cuprind : 

13ilan\; 
- Contul de rezu ltat patrimonia l; 

Si tuaţia fluxur ilor de trezorerie; 
Disponibi l din mijloace cu destinaţie specială ; 
Situaţia modificări l or în structura activelor nete/capitalurilor proprii : 
Contul de execuţie a bugetului local - Venituri; 
Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli; 
Anexe la conturile de execuJie. 

Prin d ispozitia primarului nr. 154/19.06.2018 s-a stabilit persoana împuternicită să efectueze 
controlul financiar preventiv, conform legii. 

Nu au fost stabilite persoane împuternicite să efectueze lichidarea cheltuiel ilor conform 
OMFP 1792/2002 şi nici persoanele care certifică documentele j ustificative supuse controlului 
financiar preventiv, în privinţa realităţii . regularităţii şi legalităţii. 

Astfel, din evaluarea preliminară a ri scului de control. s-a concluzionat că ne putem bri za 
parţial pc sistemul contnbil din cadrul entităţ i i. 

V.8 Modul de organizare ş i implementare a s istemulu i de control intern 
Obiectivul principal urmărit de auditorii publici externi în această fază. îl reprezintă 

evaluarea capac i tăţii sistemului de control intern de a preveni, detecta şi corecta erorile/abaterile 
semni fi cative care pot să apară în cadrul activi tăţ i i desfăşurate de entitatea supusă auditului. 
Aceasta presupune evaluarea de către echipa de audi t a modului în care sistemul de control intern a 
fost conceput şi stabil irea măsurii în care acesta este implementat. 

Din verificarea modu lui de organizare, implementare şi dezvol tare a sistemului de control 
intern/managerial în anul 2018, la nivelul UATC Ştefăneşt i i de Jos. s-a constatat implementarea 
parţial ă a sistemul propriu al controlului intern/manageria l. 

Deşi sistem ul de control intern a fost conceput la nivelul entităţii. acesta nu a fost 
implementat în totalitate. astfel că nu are capacitatea de a preveni, detecta şi corecta în totalitate 
eroril e şi abateri le d in cadrul act i vită\ii desfăşurate. 

Pentru obţinerea informaţiilor cu privire la s is temul d e contro l intern şi audit intern a le 
entită ţii , echipa de audit a examinat informa\ii le cuprinse în machetele n r. 4 şi 5, respectiv 
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- protejarea bunurilor patrimoniale şi a inforrna\iilor; 
- prevenirea, depistarea şi corectarea risipei , fraudei , erorilor şi gestionăr ii deficitare; 
- dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare. prelucrare, actualizare şi 

comunicare a datelor şi informaţiilor financiare şi nefinanciare; 
- asigurarea calităţ i i documentelor financiar-contabile şi producerea în timp util de situaţii 

financia re care conţ in date exacte şi reale, referitoare la segmentul financiar şi de management. 
În sistemul de control intern, managementul riscu lui reprezintă un proces complex de 

abordare ştiinţ i fică a riscurilor, care utilizează resurse materiale. financiare şi umane pentru 
atingerea obiectivelor care vizează reducerea expunerii la pierderi . 

În procesul de management al riscului de control trebuie atinse două mari categorii de 
obiective, şi anume: obiective pre şi post eveniment. 

Atât obiectivele din prima categorie vizează ( costurile şi economiile legate de tratarea 
expunerii la risc), cât şi cele din cea dea doua (asigurarea continuităţii , existenţei şi funcţionării 

entită\ii) au fost urmărite sistematic în activ i tăţile de evaluare a sistemului de control intern 
utilizându-se mai multe metode de lucru, respectiv: 

- chestionar pentru evaluarea sistemului contabil; 
- chestionar pentru evaluarea sistemului IT; 
- chestionat pentru evaluarea sistemului de control intern; 
- chestionar pentru evaluarea auditului intern; 
- macheta achizi ţiilor publice; 
- testarea controalelor interne, a controalelor de aplicaţii şi a controa lelor fizice efectuate, pe 

fiecare categorie de operaţiune economică; 
- evaluarea şi stabilirea nivelului de încredere în sistemul de control al entităţii. 
În scopul identificării şi evaluării riscurilor, a fost avută în vedere şi misiunea de audit 

financiar desfăşurată în cursu l anului 20 16 de către Curtea de Conturi-Camera de Conturi a Ilfov. 
privind auditul financiar asupra contului de execuţie încheiat la 31.12.20 l 5. 

Urmare a evaluării sistemului contabi l, sistemului de control intern şi auditului intern, pe 
baza i n formaţiilor, actelor, documentelor, răspunsurilor la chestionare şi declaraţiei conducerii 
entităţii, rapoartelor de audit extern, a altor acte de control existente la nivelul entită\ i i. menţionate 
mai sus, prin exercitarea raţionamentului profesional, echipa de audit a identi ficat şi evaluat 
riscurile la nivelul entităţii auditate. pentru fiecare categoric de operaţiuni economice supusă 
aud itului şi a apreciat nivelul de risc ca fiind mediu. 

E11alr1are11 riscului de 11edetectare 
Urmare evaluării sistemului contabil şi sistemului de control intern, pe baza informatiilor. 

actelor, documentelor, răspunsurilor la chestionare şi declara\iei conducerii entită\ii ş i prin 
exercitarea raţionamentu l ui profesiona l, echipa de audit a identificat şi evaluat pentru fiecare 
categorie de opera1iuni economice supusă auditului , că există posibilitatea apari\ici riscului de 
nedetectare pentru anumite categorii de opera\iuni economice. 

Pentru operaţitmile economice care vor fi testate, pe baza datelor privind plăţile efectuate. 
riscul de nedetectare este mediu, având în vedere că numărul de tranzaqii di n fiecare categorie de 
operaţiuni economice este mediu, iar prin testarea unor elemente specifice fiecăre i categorii există 
posibilitatea detectării prin teste de audit a eventualelor deficienţe, care ar putea exista la nivelul 
acestor categorii de operaţiuni economice. 

La nivelul categoriilor de operaţiw1i economice selectate pe baza soldurilor contw·ilor şi 
având în vedere numărul mare de elemente existente în sold la finele anului, pentru aceste categorii 
de operaţiuni economice selectate pentru a fi supuse testelor de audit, există un risc de nedetectare 
mediu, care ar genera eventual unele deficienţe semnificative, luate individual sau cumulat. 

Auditor public extern 
Lehănceanu Oc/aviana_ ' · 
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VI. I Metodologia de audit a p licată pc parcursul desfăşurării misiun ii de aud it fi nanciar 
Pe baza raţionamentului profesional. pentru obţinerea probelor de audit, auditorii pub lici 

externi au optat pentru selectarea unor clemente specifice din categoriile de operafiun i 
economice, deoarece operaţiuni l e au valori foarte mari şi un număr mare de tranzac\ii , iar în etapa 
de planificare au fost identificate unele operaţiuni care comportă un risc special. 

Vl.2 Stabilirea prngului de semnifica ţi e (nivelului mate rialihi ţii) 

Prin exercitarea raţionamentului profesional , auditorii publici externi au apreciat ş i stabilit un 
nivel al pragului de semnifica\ie (materialitatea) în sumă de 426.7 15 Ici, reprezentând 2% din 
volumul plă ţilor efectuate de entitate în anul 2018. 

La stabilirea pragului de semnificaţie s-au avut în vedere atât cadrul legislativ în vigoare. cât 
şi considerentele legate de categorii le de opera[iuni economice destăşurate în anul 2018 şi soldurile 
conturilor ce vor fi selectate în vederea auditării. 

Precizăm că. la determinarea pragului de semnificaţie (materialitatea) s-au avut în vedere 
prevederile pct. 302 şi 303 din Regu/amen/11/ privind organizarea şi desfăşurarea activitd/ilor 
:,pecijice Cur/ii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activiW/i, aprobat 
prin Hotărârea plenului Cuqii de Conturi nr. 155/2014. 

VI.3 Categori il e de o pernţ iuni economice aud ita te 
Pe baza raţionamentu l ui profesional, auditorii publici externi au selectat din s ituaţ i il e 

financiare încheiate de entitate la data de 31.12 .2018 un număr de 5 catc;,gorii de operaţiuni 
economice ce urmează a fi auditate, astfel încât să fie urmărite atât obiectivul genernl al auditului 
financiar, cât şi obiectivele menţionate la pct.255 ş i 259 din regulament. 

La determinarea categoriilor de operaţiuni economice auditorii publici externi au avut în 
vedere: 

a) specificul entităţii auditate; 
b) cerin\ele de înregistrare contabilă şi de rapottare financiară ale entită\ii auditate; 
c) operaţiunile semnificative din punct de vedere valoric; 
d) rezu ltatele evaluării riscului asociat diferitelor tipuri de operaţiuni. 

VI.4 Proced urile de audit 
În vederea evaluării activită\ii financiar - contabile a entită\ii , în scopul detect[irii erorilor din 

situa\iile financiare au fost utilizate proceduri analitice şi teste de fond. 
Prin procedurile analitice s-au analizat datele, indicatorii , tendinţele semnificative. inclusiv 

investigarea fluctua\iilor şi a relaţiilor care sunt inconsecvente faţă de alte infonna\ii relevante sau 
care se abat de la valorile aşteptate. 

Totodată. s-a testat în ce măsură opera1iunile economice au fost înregistrate în evidenta 
contabilă, dacă au fost declarate cu precizie, dacă sunt reale şi efectuate în concordanţă cu 
reglementările legale. Astfel. prin aplicarea testelor de fond s-au efectuat verificări de detaliu 
asupra tranzacţiilor şi operaţiunilor economice ale entităţii. uti lizfa1du-se tehnici specifice de 
obţinere a probelor de audit, cum ar fi: 

inspecJia, respectiv examinarea individuală a înregistrărilor şi a documentelor care probează 
operaţiunile economico - financiare din eşantionu l selectat; 

observarea - um1ărirca procesului de aplicare a procedurilor interne; 
analiza comparată, analiza sistemică a activităţi lor independente, analiza statistică şi analiza 
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servicii s-a constatat că s-a procedat eronat la efectuarea de cheltuieli/plăti de la anicole bugetare la 
care nu se justifică, având în vedere natura reală a cheltuielilor efectuate. Astfel. chelLUi elile de 
cazare efectuate cu ocazia deplasărilor pentru perfeqionarea profesională, în sumă de 165.248 Ici 
au fost efectuate de la alineatul 20.0 1. 30 "Alte cheltuieli cu bunurile şi serviciile ", respectiv au fost 
utilizate penu·u cheltuieli cu deplasările, acestea având altă natw·ă economică. Prin acest mod de 
lucru, datele raportate prin contul de execuţie a cheltuielilor instituţiei nu sunt reale. În fapt , 
instituţia a încadrat aritmetic unele categorii de cheltuieli în sursele bugetare alocate şi nu a 
evidenţiat plăţile de casă după natura ş i con1inutul acestora. 

În concluzie, datele raportate prin situatii le financiare întocmite la finele unu lui 2018 ill! 
corespund în mod semnificativ realitătii. iar prin înregistrările efectuate în mod eronat asupra 
cheltuielilor. entitatea a denaturat rezultatul stabi li t în anul 20 18. 

Cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia deficienţelor descrise la punctul 1.1 
constau în nerespectarea prevederilor legale aplicabi le în domeniu referitoare la monografia 
comabilă şi punerea de acord a evidentei sintetice cu cea analitică. dar şi efectuarea inventarierii în 
mod formal. 

Va loarea estimativă a abaterii este în sumă de 41.816.201 lei reprezentând operaţiunile 

contabile efectuate în evidentele U/\ TC Ştef:ineştii de Jos fără respectarea regl ementărilor 

aplicabile. 
Consecinţa economico-financiară a abaterii de la legalitate şi regularitate este reprezentată 

în principal de faptul că datele raportate prin situaţiile financiare întocmite la finele anului 2018 nu 
corespund în totalitate realită\ii. atât în raportarea activelor fixe, cât şi a recuperării prin intermediul 
amot1izării , precum determinarea eronată a rezultatului patrimonial al instituţiei în anul 2018. 
Totodată datele raportate prin contul de execuţie a cheltuielilor instituţiei nu asigură transparen1a 
rapo rtării cheltuielilor prin sistemul de indicatori stabiliţi pentru raportarea cheltuieli lor bugetare. 

1.2. Nu există co11cortfa11/11 î11tre evide11/a fiscală a crea11/elor b11get11/11i local şi evitfe11/a 
co11tllbilă a acestora 

Din verificarea modului în care au fost evidenţiate creanţele bugetare din impozite ş i taxe 
locale în anul 20 l 8 la U A TC Stefăneştii de Jos, echipa de auditori publici externi a constatat faptul 
că există diferenţe valorice între evidenţa fiscală, datele din comul de exec uţie buge ta ră şi evidenţa 

contabilă a acestora. 
Astfel , valoarea creanţelor încasate în anul 20 18. care au fost evidenţiate în ba lanţa de 

verificare în rulajul creditor al contu lui 464 "Creante ale bugetului local" a fost în sumă de 
6.533.535 lei . Conform evidenţei fiscale, va loarea încasări lor din anul 2018 a fost de 9.648.089 Ici . 
existând o diferenţă între evidenţa fiscală şi cea contabilă în sumă de 3. I 14.554 Ici. 

Totodată, din verificarea efectuată asupra solduri lor contului 464 "Creanţe ale bugetului 
local'' raportate la începu tul şi la finele anului auditat. precum şi concordanţa acestora cu cvidenia 
fiscală/analitică, s-a constatat fapt ul că există diferenţe la 01.0 1.2018 în sumă de 17.812.972 lei, în 
sensul că sumele rămase de încasat din evidenţa analitică erau mai mari decât cele raportate în 
balanţa de verificare, iar la finele anului 2018. în evidenta analitică erau sume rămase de încasat 
mai mari decât cele raportate în balanta de verificare cu 10.422.809 lei. 

Echipa de auditori publici externi a reţinut faptul că entitatea nu a organizat co respunzător 

evidenta analitică a creanţe lor bugetului local şi a efectuat înregistrări ale sumelor încasate ce 
reprezentau creanţe ale bugetului local doar în evidenţa analitică, l'ără să asigure concordan1a 

A uditor p11bfic extem 
lehănceanu Octaviana 
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acesteia cu evidenţa sintetică, denaturând în acest mod atât realitatea creanţe lor de încasat din 
evidenţele contabile, cât şi rezultatul patrimonial stabil it la finele anu lui 2018. 

Cauza abaterii prezentate a fost determinată de faptul că instituţia nu a procedat pe parcursul 
anului 20 I 8 la efectuarea punctajelor între evidenţa contabi l ă şi cea fiscala (pe contribuabili ) 
privind impozitele ş i taxele locale şi cu informaţiile contul de execu\ic. 

Valoarea es timativă 11 abaterii constatate este de 13.537.363 lei, repre.wntând diferenţele 
dintre eviden ţ a fiscala a creanţelor bugetului local şi evidenţa contabilă a acestora. cuant ificate în 
valoare absolută. 

Consecinţele economico-financiare ale abaterii de la legalitate şi regularitate constau în 
lipsa de acurateţe a situaţii lor financiare, a realită\ii şi exactităţii evidenţelor contabile ş i a 
bilan\ului contabil la 31.12.2018. nefiind asigurată acurateţea ş i corectitudinea înregistrărilor 

efectuate în contului 464 "Crean\e ale bugetului local". 

1.3 Neefectuarea reevaluării terenurilor şi clădirilor di11 patrimoniul UATC Ştefă11 eştii de 
Jos 

Cu privire la efectuarea reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăLut de 
lege şi înregistrarea în evidenţa contabi l ă a rezultatelor acestora, din verificările efectuate, s-a 
constatat faptul că nu au fost reevaluate la tennenul legal activele fixe corporale de natura 
construcţiilor şi terenurilor anate în patrimoniul unităţii administrati v teritoriale. aşa cum prevede 
art. 2"2 din O.O. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amorti7area activelor fixe ailate în patrimoniul 
institu\iilor publice. cu modificările şi completăril e ulterioare. 

Deşi în anul 20 I 5 UATC Stefăneştii de Jos a efectuat o reevaluare a activelor in domeniul 
public şi privat al UA T. cu evaluatorul autorizat Negrea Maria. care a încheiat rapoanele de 
evaluare nr. 2192, 2193. 2194, 2 I 95/9.05.2015 şi predate entităţii cu procesul verbal 
nr.7790/16.05.20 17, în fapt entitatea nu a înregistrat rezultatele reevaluării. Mai mult decât atât, 
normele în vigoare impuneau ca cel puţin o dată la trei ani institutiile publice să efectueLe în mud 
obligatoriu reevaluarea domeniului public, ceea ce înseamnă ca în anul 2018 Uf\TC Stefăneştii de 
Jos avea obligaţia de a proceda la reevaluarea terenurilor şi clădirilor deţinute în administrarea sa şi 

a eviden\ierii în contabilitate a diferenţelor din reevaluare, fapt ce nu s-a materializat. 
În consecinţă , UA TC Ştefllneştii de Jos nu a reflectat în evidenţel e contabile valorile 

actualizate ale activelor fixe ş i nu a respectat termenul legal de efectuare a reevaluării bunurilor din 
domeniul public al UA T cel puţin o dată la trei ani, raportând prin bi l anţul încheiat la data de 
31.12.2018 o valoare nereală , subevaluată a patrimoniului. 

Cauzele ş i împrejurările care au condus la apariţia acestei deficienţe constau în exercitarea 
în mod necorespunzător a atri buţii l or de către persoanele din conducerea entităţii. atât din punct de 
vedere organizatoric, cât şi datorită aplicării necorespunzMoare a reglementărilor contabile ş i a 
celor privind reevaluarea activelor imobilizate. 

Valoarea estimativă a abaterii nu a fost cuantificabilă . 

Consecinţele economico-financiare constau în faptul că, pri n neefectuarea reevaluării. datele 
raportate prin bilantul contabil întocmit la data de 31.1 2.20 18 nu oferă o imagine reală asupra 
patrimoniului entităli i. 

2. Modul de stabilire, urmărire a încasării veniturilor bugetare, în 
]!antum 
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3.1 Ptigubirea bugetului pri11 piertferile patri111011iale prove11ite tli11 11e11muirirea ve11iturilor 
îtt termenele legale rlcyrescripJie 

Ca urmare a aud itării categoriei de operaţiuni Venituri proprii, analizând li sta de rămăşiţă la 
data de 3 1.1 2.2018 echipa de audita constatat faptul că la nivelul Biroului Taxe ş i Impozite. din 
cadrul UATC Ştefllneştii de Jos există o evidenţă a societăţilor aflate în insolvenţă la data de 
3 I.1 2.20 18. pentru crcan1e în sumă de 12.859.239 lei. 

Din analizarea celor 44 de persoane juridice aflate în insol venţă/faliment , coroborat cu 
informaţii le de pe portalul instanţelor de judecată şi cu cele de la ONRC, s-a constatat faptu l că 
pentru un număr de 19 societăţi. care aveau debite în evidentele UATC Ştefă nestii ele Jos, nu s-a 
efectuat înscrierea la masa credală . 

Deş i procedura insolvenţei/falimentulu i nu s-a închis, aflându-se încă pe rolul instanţelor de 
j udecată, entitatea nu s-a înscris la masa creda l ă pentru un număr de 12 debitori aflaţi în procedura 
insolvenţei/falimentului în sumă de 828. 785 lei, iar un număr de 7 socictăli au fost radiate din 
Registrul Comerţulu i şi figurau la finele anului 2018 în evidenţel e UATC Ştcfllneştii de Jos cu 
debite în sumă de 23.151 lei: 

Din documentele puse la dispozi1ie, s-a concluzionat faptul că entitatea a înregistrat o 
pierdere patrimonială în sumă de 851.936 lei prin nerecuperarea sumelor datorate de către firmele 
care au intrat în procedura fal imentului ş i pentru care instanta a dispus radierea firmelor de la 
ON RC, precum ş i pentru cazuri le în care UA TC Ştefăneştii de Jos nu a recuperat debitele datorate 
bugetului local şi nici nu s-a înscris în tab loul creditori lor. astfel: 

FIRME 1N FALIMENT ,,. NUMt FIRMA Cll STAR[ M l S.A EH:CTt,AT EFt:CTLAT ~~~;~Es~~'!:R~, I ..-ri. INSCR IERE l,A MASA INSCHIERE LA 

I 

l 

J 

, 

5 

6 

' 
8 

• 
10 

li 

12 

13 

14 

15 

CREOALA /FARA MAS.\ f'R [Di\l,A 
CALITATE DE CREDITOR 

ARI-IART CATi:.RING SRL 34258404 fUNCTIUNl! ,oo 

BIRSA &OZSRL 31]52880 FUNCTIUNl 5376 

LUNCH FOOD INOUSTRY SRL 3)223785 FUNCTIUNI: 5376 X 

ALPHA CONSTRUCTII SIN IS98299 FUNCTIUNE ACHITAT 
INVESTITIJ IMOBILIARE SR.L OOUGATII 

4S486.J8 

AJ'P FINAN'Q INNERCITY SRL 14529207 RADIATA 2SS36,63 

BOS TRADING IMPEX SRL 881S670 FUNCTIUNE 40.U6,\4 

CliEMICALCOM AOYA SRL 4998141 RADIATA S351996,3 

ELITE CARS SRL 22179668 FUNCTIUNC 108646,S X 

ESCULAPSRL 3001280 FUNCTIUNC 196,84 

FV B INVESTMENTS SRL 21467921 FUNCTIUNE 6680R.7S X 

M1C.RORETAILSRL 2614684 FUNCrtUNE 243,41 

REIS ALIMENT GRUP SRL 27964,slO FUNCTIUNE 1999.911 

ROSE JNVESTMEt,,'TS 18734719 FUNCTIUNE 307974,6 X 
IITTERNA TIONAL SRL 

T&TFOODSRL 24S40989 FUNCflUNE NU FIGUREAZA 
CU DEBITE 

UTAII SERVJCLSRL 8398891 FUNCTIUNE ACHITAT 
OBLIGA TII 916:? ,, 

Auditor public extem i 
lehanceam, Octavia/ /,( 4 
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16 MONALISA INVESlMENTS SRL J9Q,14~1 FUNCTIUNF ™"'·' 

" BkA CONSTRUcnT SRL 13746640 FUNCTIUNE ,oo 

" VITALI FROCT SRL 220'2&48 RADIATA 2.l49,77 

" CONFIDENTIAL BUSlNESS IMOB 225S3206 RADIATA 2,11 
SRL 

20 ULUDAG QUALITY SRL 31291856 RADIATA 172.07 

1UTAL 13709,07 S%UU 

FIRME lN rNSOLVENTA 
~r. '-'UME FIRMA cu STARE '/li S..A EFECTUAT E~~c:·;~:: ~;~~~~:E I PR~~Dl R~ trc. ,,sc RIERE l...A 

MASA CRt:D,\l.A DE.SI-AStlR \Rf 
/FA R.\ CAL l'f\TE 

DE CREDITOR 

I ARA MEAT SRI 16504004 RADIATA 70707371 
2 BALKANREOATASRL JS720U9 RADIATA 8-15''49,"8 
J DAS CMUON SERVICE SRL 29481026 INSOLVENTA ACIIITI\T OBLIGATIILE 

FISCALE - 161 

' EKO DET PRODUCTION SRL 2SJ88776 INSOLVENTA 4S02,I 

• CNROM ENCRGETJCA SR.L 17J87506 lNSOLVliNTA 610.24 
6 EUROPE.AN PROPERTV l8636S8l IOS7,79 

JNVESTMENT S[R VICCS SRL 

7 FORNl!TTI ROMANIA SRL IJS72621 INSOLVENTA ACIIITAT OBLIOATIII.E 
FISCALE • 30772 

• GRENOUI INVESTMENTS SA 1'68318!1 FALIMCNT 2019 J)-ll969.24 DO~AR pt · ROL 

• KENT AUROS 1,190788.t RADIATA 1510,SS 
Sît:DIOUS&PRODUCTION SRL 

IO KINOWICH INTERNATIONAL. SRL 18S6I020 RADIATA 8286,48 

li LIDAROM AORI SRL 11301637 FALIMENT 671409 

" MKM RO OROUP SRL 162SS876 RADIATA 8030,4S 
IJ ORA TIS 'l"RAOE SRL 1129S753 RADIATA Jl!IOJ.82 

" PUBLIC OA.MCS SRL 25632169 FALIMENT 90,'4 

15 ROPLAS EXIM SRL l36J860S FUNCTIUNE NU FIGUREAl.A CU 
OBLIOATII FISCALE 

16 SErHAOOMEOIASRL 1742971 l'ALIMCNl 1163,S2 
-

" SLVTRANSAGROSRL 179(1'{)(),I FALIMENT NU FIGUREAZA CU 
ODLIOATII FISCALE 

18 5NIF BUCURESTI 76Sl9B INSOLVENTA 142382,96 

" UN:Ri-:A INTFJt"/olATIONAI. SRL 671nOI IN!)QI VENTA Nil flGUREAZA CU 
OmJOATII FISCAI.F 

20 YAPIMARKITTGROUP VMGSRl 6717SOI RADIATA S31MJ,71 

" YOUR IIOTELS SRL 10147869 FALIMb.NT 32",34 

22 YUKSEK INTE.RNATIONAL SRL UU6858 FALIMENT lS4)76S.69 

lJ HANORA YRADE SKt 30887142 RADIATA 69.U,2 

24 RA."Al31N SYSKO GKOUP SRL 223412 14 RADIATA 241,.14 

TOTAL 83822741 60))96032 

Concluzionând, s-a reţinut faptul că a înregistrat o pierdere patrimonială prin ncrecupernrea 
sumelor datorate de către firmele care au intrat în procedura falimentului şi pentru care instanţa a 
dispus radierea fim1elor de la ONRC, pentru care UATC Ştefăneştii de Jos nu a recuperat debitele 
datorate bugetului local de persoanele juridice radiate şi nu s-a înscris în tabloul creditori lor, dar şi 
faptul că cele 12 societăţi aflate în insolvenţă pentru care nu s-a închis procedura. entitatea nu s-a 
înscris în tabloul creditorilor, conform si tuaţiilor de mai sus şi anexei la procesul verbal de 
constatare. 

Auditor public extem 
lehancec11111 Octavicma, 

Raport de audit financiar - UA TC Ştefăneştii de Jos - exerciţiul bugetar al anului 2018 
Pagina 30 



'd. 

conducători lor entită ţilor publice, care au obligaţia proiectării. implementării şi 
de7Voltării continue a acestuia. 

Conform Regulamentului de Organizare ş i F un cţionare : 

- Comparti ment Arhivă, prevăzut cu I post arhivar, ocupat în an ul 2018, are ş i urmă toarele 

atribu ţ i i : reactua l izează . ori de câte ori este necesar Nomenclatorul Arh ivistic al 
Primăriei : o rganizează evidenta materialelor documentare întocmind instrumentele de evidentă 
prevăzute de instrucţiun i le menţionate supraveghează fo losi rea instrumentelor de eviden tă şi se 
îngrijeşte de conservarea în bune cond i ţi i a ace lor instrumente: asigură secretariatul comisiei de 
selecţionare a documentelor în vederea ana li zării dosarelor cu t.:rmenc de păstrare 
expirate: pregăteşte lucrările pentru Comisia de expertiză în vederea expertizei valori i materialelor 
documentare, pentru selecţ ionarea ş i păstrarea în continuare în bune cond iţii a celor de interes 
ştiinţific şi eliminarea celor a căror valoare practică a expirat:organizează depozitul de arhivă după 
cri terii prealabil stabilite: 

- Compartiment Achiziţii Publice a fos t prevăzut cu I funcţie publică de execuţ ie de 
Consi lier, clasa l. grad profesional Debutant şi I funcţie publică de execuţie de Inspector, clasa I. 
grad profesional Debutant, ocupate. În Regulament se regăsesc şi următoarele atribuţii: e l aborează 
dosarele de achizi\ii publice ş i contractele aferente acestora;e laborează documemaţi il c. 
instrucţiunile pentru ofertanţi , necesare pentru proceduri le de atribuire a contractelor de achi,:ipi 
publice; colaborează cu Compartiment Administrativ, secretariat şi arh ivll în vederea transmiterii 
către beneficiarii interesaţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documenta\ii 
corecte ş i complete, în conformitate cu prevederile legale;organizează procedurile de atribuire a 
lucrărilor din categoria servici ilor (proiectare. expertizare, evaluare etc. necesare investiţiilor; 
în tocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâ ri referitoare la investiţii iniţiate de 
către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei ş i de serviciile publice din subordinea 
Consi liului Local. 

iar conform statu lui de personal pe anul 20 18, posturile susamintite erau ocupate. 
În concluzie, deşi entitatea avea angajaţi salari aţ i pentru efectuarea activ ităţilor privind 

arhiva şi cele de acl1 i Liţii publice, astfel cum se observă clin statul de personal coroborat cu 
atribu\i il e comparti mentelor respecti ve din ROF, a ach i ziţ io nat servic ii de consultanţă şi de 
arhivare. Totodată serviciile de consultanţă juridică şi cele de perfecţionare profesională au fost 
achiziţionate de entitate fără aprobarea Consiliului Local. 

Ca uzele care au condus la producerea abaterii constatate au fost insufi cienta ana l iză a naturii 
cheltuielilor angajate. cât şi necunoaşterea prevederilor legale în domeniu. 

Vn loarca nba tcr ii consta ta te este de -'1 0.073 Ici. reprezentând plata unor servicii cu 
încă lcarea principiilor unei bune gestiuni financiare şi fără aprobările autorităţilor prevăzute de 
lege. 

Consecinţa economico - fi n an ci ară a abaterii de la legalitate şi regularitate constă în faptul 
că nu au fost asigurate cerinţe le referitoare aprobarea efectuării cheltuieli lor în conformitate cu 
reglementările legale şi cu încălcarea principiilor unei bune gest iuni financiare. ale unu, 
management financiar sănătos, ale economiei şi eficienţei cheltuielilor. 

3.4 Abateri c11 privire la eliberarea licenţelor privind tra11sportuf fli regim de taxi 

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere s-a constatat că a fost aprobat un număr de 252 
de licenţe transport în regim de taxi, aprobat prin 1-ICL nr. 60/20 14. 

Auditor public extern 
leluincea1111 Ocwvian. 
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Numărul maxim de autorizaţii taxi stabil it a se atribui în conformitate cu prevederile lega le 
este de maximum 4 la I.OOO de locuitori ai locali tă\ ii de autorizare, or, potrivit datelor de la INS. 
număru l de locuitori ai localităţii Stefăneştii de Jos era la 01.01.2019 de 8.408 persoane. 

Conform legis l aţie i în vigoare suplimentatca număru l ui de l icenţe se poate face pe ba,:a 
un ui studiu de specialitate realizat ş i cu consultarea asociaţ ilor profesionale reprezentative. 

Confom1 celor constatate. respectiv numărul de 252 de li cenţe eliberate de UAT Ştefăneşti i 
de Jos se concluzionează faptul că nu sunt respectate prevederile legale. 

Cauzele abaterii constatate o reprezintă necunoaşterea şi neaprofundarea de că tre 
persoanele cu atribuţii în domeniu a prevederilor şi condiţ iilo r din legis l aţia ap l icabilă. 

Consecinţa economico-financiarii a abaterii prezentate constă in eli berarea unor licenţe 
pentru efectuarea unor servicii care nu îndeplinesc în totalitate prevederile legale. 

J ,j Neefect11are11 fli totalitate, co11for111 prevederilor leg1tle, a i11ve11tarierii anuale a 
p11tri111011iu/11i 

În baza Dispoziţiei nr. 421/28. 12.2018 a fost constituită com,sm de inventariere a 
patrimoniului entităţii, perioada de efectuare a inventarierii fiind 17.12 - 28. 12.2018. 

Din verifi carea documentelor prezentate cu privire la inventarierea patrimoniului UATC 
Ştefăneşt ii de Jos pe anul 20 18, au rezultat următoarele faptul că nu au fos t inventariate creanţele şi 
obliga ţiile fa\ă de ter\i prin confirmarea pe baza extraselor soldurilor debi toare şi creditoare ale 
conturilor de crean\e şi datorii. Totodată au fost identificate în liste multiple pozi\ii intitu late 
generic "soft", "'obiecte e inventar", "reparaţii biserică",c/v lucrari, denumiri de facturi- înscrise în 
listele de inventariere ca atare. Aspectele prezentate mai sus denotă ca rncterul fo nnn l al 
inventarierii şi au fost cnuzate de neînsuşirea. de către factorii impl i caţ i în gestionarea 
patrimoniului instituţiei . precum şi de cei desemnaţi în efectuarea inventarierii patrimoniului. a 
prevederilor legale referitoare la operaţ iunea de inventariere, precum şi ncinstruirca 
corespunzătoare a comisiei de inventariere. 

Valoarea estimativă a abaterii constatate nu poate fi cuantificată. 
Consecinţa economico-financ ia ră a abateri i constatate este aceea că situaţiile financiare 

anuale nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei acesteia pentru exerci\iul 
financiar al anului 2018, din cauza faptului că nu s-a realizat actualizarea valorii elementelor 
patrimon iale cu rezultatele acţiunii de in ventariere. respectiv întocmirea unor si tuaţ i ilor fi nanciare 
puse de acord cu rezultatele inventarierii. 

3.6. Neimpleme11tarea sistemului de control i11tern/111a11agerial 

În cadrul misiun ii de aud it financiar desfăşurate la UATC Stefăneşt ii de Jos. auditorii 
publici externi au identificat faptu l că această ent itate nu şi -a organizat corespunzător un sistem de 
control intern/manageria l. 

Astfel, la data de 05 .09.2016 a fost emisă Dispoziţia nr. 229/2018 a Primarului Comunei. 
prin care. în baza prevederilor Ord inului SGG nr. 600/2018. a fost constituită Comisia pentru 
monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodo l ogică a dezvoltăr ii sistemului de control 
intern/managerial. În această dispoziţie au fost nominalizate persoanele care fac parte din comisie, 
însă nu a fost desemnat şi preşedintele acesteia. 

Echipa de auditori publici ex terni nu a identifi cat niciun document emis de această comisie. 
Enti tatea, prin reprezentan\ii săi, a transmis un set de proceduri care nu sunt asumate/semnate de 
nicio persoană din conducerea acesteia şi nici de vreun membru al Comisiei pentru monitorizaroa: 
coordonarea şi îndrumarea metodo logică a dezvoltării sistemulu i de control intern/managerial. 

Auditor public extern 
lehănceanu Octaviana 
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Potrivit celor consemnate, reprezentan1ii entitălii publice auditate nu au formulat puncte 
de ved ere divergente fa(a d e abate rerile consemnate de nuditorii publici externi. 

I: 
Concluziile generale rezultate în urma misiunii de a udit fina nciar 

Măsurile luate de entitate în timpul mis iunii de audit fina nciar ş i recomand ă rile formulate 
pentru înl il turarea deficienţ e lor constatate de C urtea de Conturi 

Abutcrcn 

I. Eviden1a contabila nu s-a condus şi 
organizat conform Nomie1or metodologice 
aprobate, a Planului de conturi şi 

in strucţiun ilor de aplicare n acestui a 

2.Nu exista concordanlă între eviden1a 
fiscală a crean1elor bugetului local ;i 
evidenţa contabilă a acestora 

3.Necfectuarea reeval uării terenurilor şi 

clădirilor din patrimoniul UATC Ştcfllneştii 
de Jos 

Reco11u111t.l îi ri formulate 
de auditorii publici externi cu prh•ire la măsurile cc urme:izll a fi luate 
pentru înlătura rea deficienţelor constntatc în timpul misiunîi de audit 

linancinr 

• annliznren tuturor soldurilor, componen,ei analitice a acestora şi a 
corectitudinii sume_lor raportate în c_onturile de active şi dotorii; 
- organizarea eviden\ei analitice pentru toate conturile de active fh..e 
corporale şi necorporale; 
~ stabi lirea anali tică a componenţei fondului bunurilor aparţinând 
domeniului public în corespondenţă cu elementele analitice specifice 
fiecărui obiect de evidenţo (anul dobândirii, suprafuJă, amplasament, 
identificare cadastrală ş.a.); 
- determinarea corecta a cheltuielilor cu amortizarea lunară, înregistn,rea 
acesteia lunar, concomitent cu determinarea corectli n valorii rămase de 
amortizat; 
- identificarea tuturor situatiilor în care au fost înregistrate: costuri aferente 
investiţiilor în curs pe seama cheltuielilor şi reflectarea corectă a acestora în 
evidenţele contabile. 
- analizarea soldului contului Active fixe corporale în curs de executie. 
coroborai cu obiectivele de investiţii derulate şi stabilirea situaţiei reale a 
acestuia; 
- efectuarea înregistrărilor prin conturile contabile special destinate care sff 
reflec1e operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespund~ 
func1iunii stabilite în planul de conturi; 
- respectarea limitelor ş i destinaJiile creditelor bugetare aprobate, limite 
până la care se pot efectua pli!li în cursul exerei1iului bugetar concomitent cu 
rc~pectarea încadrării în subd iviziunile clasificaţiei cheltuieli lor bugeiarc 
detenninatc de caracterul economic al acestora şi care desemneaZă natura 
unei cheltuieli, fără a dennn1ra1 în funcţie de necesităţi de moment ale 
institu1ici, destina1ia precisă a creditelor bugetare aprobate. 
- efectuarea înregistrărilor cronologic şi sistematic prin conturile contabile 
special destinate cnre să reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei 

publice; 
~ luOrea mftsurilor pentru reconcilierea diferenţel or constatate de echipa de 
audit ş i nsigurorea concordanţei dintre sumele înregistrate în evidenta fiscali\ 
cu d~tele din contul de trezorerie şi înregistrările din evidenţa contabilă. 
- efectuarea reevaluarif tuturor activelor fixe care au fost menţinute 
nejustificat la valori subevaluate; 
- respectarea termenelor obligatorii de efectuare a reevaluării terenurilor şi 
clădirilor şi de înregistrare a rezultatelor acesteia. 

A uditor public extem 
lehănceanu Octaviana 
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4.Nestabilirea taxelor pe terenuri şi clădiri 
cuvenite UATC Ştefllneştii de Jos pentru 
terenurile şi clOdirile închiriate, proprietatea 
UATC 

5.Nu există co11cordnn1a între datele din 
eviden1a fiscala cu cele din registrele 
agricole 

6 . Păgubirea bugetului prin pierderile 
palrimoniale provenite din neunnărirea 
veniturilor în termenele legale de prescripţie 

7 .Efectuarea de plă11 fără respectarea 
prevederilor legale, pentru servicii ce nu 
avenu legătură cu activitatea entităţii sau 
pentru care servici i\e nu au fost prestate în 
totalitate 
8.Nerespectarea prevederilor legale în 
angajarea şi decontarea unor cheltuieli 
reprezentând servicii asistentă Juridici\, 
fonnare profesională, consultnnlă în 
achiziţii, implementarea controlului intern, 
arhivare din perspectiva aprobărilor 
necesare efectuării cheltuielilor ş i a 
principiilor eficien1ei, eficacitălii şi 
cconomfoitll.ţii 

9.Abateri cu privire la eliberarea licen1elor 
privind transponul în regim de taxi 
!O.Neefectuarea în totalitate1 confonn 
prevederilor legale, a inventarierii anuale a 
patrimoniului 

11 Neimplementarea sistemului de control 
intem 1managerial 

ţ 

- inventarierea şi înregistrarea contractelor de închiriere comodat/dare în 
folosinţă ş.a, încheiate cu persoane fizice şi juridice, respecliv stabilirea. 
calcularea, evidenţierea şi încasarea corectă a chiriei, precum şi a 
majorărilor/penalitlllilOr de întârziere datorate, în concordan1ă cu legisla1ia ş1 
clauzele contractuale ~n vig.9are şi evitarea prescrierii; 
- luarea tuturor măsurilor în ce priveşte stabi lirea, evide nţi erea, urmărirea ş1 

încasarea taxelor pe teren/clădiri datorate conform Codului fiscal, precum ş1 
încasarea debitelor restante (inclusiv accesoriile aferente debitelor restante), 
iar unde situatia o impune, se va proceda la rezilierea contractelor tnchciate 
cu concesionarii rau platnici; 
- desemnarea unei persoane, cu atribu1ii clar preciz.ate prin fişa postului să 
urmărească derularea contractelor respective. 
• Inventarierea tuturor persoanelo~ fizice, persoanelor fiz ice autorizatc1 

întreprinderi lor individuale, societăli lor comerciale din aria de co111peten1ă a 
UAT, completarea dosarelor fiscale şi efectuarea de inspcqii fiscale care sll 
asigure conformarea contribuabililor la dec lararea şi plata către bugetul local 
a impozitelor şi taxelor locale (impozit pc clădiri persoane juridice şi fizice. 
taxă pe clădiri/teren, impozit pe teren extravilan), conform legii, cu stabilirea 
diferen1elor de obliga1ii de plată şi a majorărilor aferente, pentru 
nedeclararea şi neachitarea la termenele scadente, în interiorul termenu lui de 
prescriere. 

analizarea cauzelor şi"°împre]Urarilor care au determinat prejudicierea 
bugetului institu1iei publice prin neincasaren sumelor de recuperat de la 
societăţile debitoare pentru care entitatea nu s-a înscris la masa credala şi 
recuperarea sumelor cuvenite bugetului local; 

responsabilit.area persoanelor cu atribuiii penlrU îndeplinirea 
corespunzlltoare a atribu\iilor specifice compartimentelor ş1 prevăzute în 
ROF; 

extinderea ve;ÎficArilor asupra debitorilor care se anâ în stare de 
insolvenţă/faliment şi urgentarea demersurilor de înscriere în tabloul 
creditori lor; 

efectuarea acelor demersuri legale de recuperare a sumelor prin 
atragerea răSpunderii terţilor care administmu/detinenu aqiuni sau pllrţ1 
sociale la socictălile aflate in insolvcnJălfolimcnt/radiatc. 

- recuperarea sumelor acordate fără respectarea prevederilor legale; 

- stabilirea îmi nderii prejudiciului aferent abaterii constatate în timpul 
auditului, precum şi pentru toate operaţiun ile sim ilare acesteia care nu 
îndeplinesc condiţ i ile de legalitate ş i regu laritate. 

- organizart!a corespunzăt oare compartimente lor care au atribuţii de 
executare si li tă; 

- angajarea şi a uÎilizarea creditele bugetare, cu respectarea principiilor unei 
bune gestiuni financiare; 
- elaborarea şi actuoli;nrea procedurilor operntionale şi aplicarea întocmai de 
câtre persoanele cu atribuţii pc fiecare compartiment în parte, coroborat cu 
atribuţiile prevazute prin fişele posturilor. 

respectarea prevederilor legale in acuvitatea de eliberarea Jicen1elor privind 
transportul în regim de taxi. 
luarea tuturor măsurilor organizatorice şi manageriale ce se impun în 
vederea inventarierii anuale a patrimoniului, cu respectarea strictă a 
prevederilor legale, precum şi stabilirea/ reflectarea în eviden1a contabilă şi 
bilanJ a rezultatelor ob1111ute 
luaren măsurilor care se impun în vederea ap l icării şi respectării prevederilor 
OSGG nr. 600/2018. 

A uditor public extem 
Lehăncea1111 Ocwvicma 
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Având în vedere abaterile de la legalitate şi regularitate în cuantum de 56.650.222 lei, 
cu impact asupra realităţii şi confonnităţ i i situaţi ilor financiare şi asupra rezultatului 
patrimonial al anului 20 18, prezentate în prezentul Raport de audit financiar, în confom1itate cu 
prevederile pct. 349 d in Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activită/ilor specifice ale 
Cur/ii de Conturi şi valarificarea actelor rezultate din aceste activităfi, echipa de audit 
formulează o OPINIE CONTRARĂ asupra s i tuaţiilor fi nanciare centralizate întocmite şi 
raportate de UATC Ştefăneşti i de Jos la data de 31.12.2018, deoarece valoarea cumulată a 
erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate cu influentă direc tă asupra rezultatului 
patrimonial al anului 2018. se situează peste pragul de semnificaţie în sumă de 426.715 lei 
stabilit în etapa de p lanificare a misiunii de audit financiar. Totodată „ În opinia noastră, 
datorită efectelor denaturări/or se11111ala1e şi prezentale în paragrafii/ de mai sus, situa/iile 
financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performan/a financiară a entită/ii la 3/ 
decembrie 2018, precum si ce/urla/te infornuqii referitoare la activitatea desfăşurată în 
]!_erioada auditată" . 

* 

Prezentul Raport de audit financiar, care con1ine un număr ele (!/'I. .. pagini. a fost 
întocmit în 2 exemplare şi a fost înregistrat sub nr. 13428 din data de 17.07.20 19 la entitatea 
auditată . 

Un exemplar al raportului de audit financiar (împreună cu anexele sale) a fost lăsat 
entităţii auditate, iar un exemplar a fost restituit echipei de audit. 

Împotriva prezentu lui raport de audit financiar. conducătorul entităţii poate fonnula 
obiecţiuni în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului la entitatea 
verificată sau de la data confirmării de primire a acestuia. 

Echipa de audit: 

Auditor public extern, 

"''""'"""&tt//"/ 

A uditor public exlem 
Lehănceanu Oclavicma 
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CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 

CAMERA DE CONTURI ILFOV 
Bucureşti , Sector 3, Bd. Regina Elisabeta nr.3 , et. 5, 

cod 030018 
Telefon: +(40) 21.312.0324; Fax: +(40) 

21.312.0324 

~ Jgf/.;. 
romania2019.eu 
~"1>0 lk,rn6rJc,t>:)CO,,~,ull.Jn:u,rf.,1.,)(Y"1',,: 

Website: www.curleadeconturi.ro, 
E-mail: ccilfov@rcc.ro 

ZI 

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR 
Ştefăneştii de Jos, 17 iulie 2019 

Subsemnata, Lehănceanu Octaviana, având funcţia de auditor public extern în cadrul 
Camerei de Conturi Ilfov, în temeiul prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii de Conturi , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, a 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi. precum 
şi valorificarea actelor rezultate din aceste acti vităţi, delegaţiei nr. 320/03.06.2019, a legi timaţiei de 
serviciu nr. 10012/201 O, am efectuat în perioada 05.06 -17.07.2019, misiunea „Auclin,I financiar 
asupra conturilor de execuţie bugetară ale Unită/ii Administrativ Teritoriale ale Comunei" pentru 
anul 20 18, la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, cu sediul 
Şos. Stetl\neşti nr.I 16, Judeţul flfov, cod fiscal nr. 4420775. 

În perioada supusă auditului şi în perioada efectuării misiunii de audit financiar conducerea 
executivă a entităţii auditate a fost asigurată de următoarele persoane: 

Nr. N111nele si prenumele Funcţia Prrloid11 Actu l dr num ire 
crt 

STEFAN IONEL ROBcRT Primar 06.06.20 16.prczcnt fncheierca nr. 4812/08.06.20 16 a 
JutJcctHoriei But\ea 

TUDORIULIA Secretar 05.02.2007·19,02.2018 Dispozi1ia 18/05,02.2017 

GAFTON CORINA Admi nismllor Public 17.10 20 16·15.I0.2018 Dispozitla 372/17.10.2016 
ANDREEA Secrc.tar I 5, I 0,20 I 8 • pn:zenl Oispozi1ia 294/ 15,10,2018 

GRECOFF MARIA SefOirou Ta-.:c si O I.I 1.2018 • preicn1 Dis1,ozi1ia 317/01 .1 L.2018 
Impozite 

HOVAKIMYAN VAHE Administrator Public 08.01.2019 -prczen1 Dispozitiu 3/08.01.2019 

Misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie întocmit de UATC Ştefllncştii de Jos 
peniru exerciţiul bugetar al anului 2018 s-a desfăşurat în temeiul prevederilor art. 21(3) şi ale a11. 26 
din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi fimc/ionarea Cur/ii de Conmri, republicată şi a fost 
efectuată în confonnitate cu prevederile Reg11/amen111/ui privind organizarea şi desfăşurarea 
ac1ivităJilor specifice Cur/ii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste 

· actirită{i, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014 ş i ale Standardelor proprii 
de audi1 ale Cur/ii de Comuri, elaborate în baza standardelor internaţionale de audit. 

A uditor public extern 
Lehănceonu Octaviana 
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.CAEJTOL I 
Responsabilitatea auditorilor publici externi 

Responsabilitatea auditorilor publici externi este aceea de a planifica şi efectua auditul 
financiar astfel încât să se obţină o asigurare rezonabilă privind existenţa sau absenţa unor 
erori/abateri semnificative în activitatea desfăşurată de entitate ş i reflectată în situaţi i le financiare. 

Responsabilitatea auditorilor publici externi cu privire la misiunea de audit financiar 
presupune următoarele: 

a) efectuarea misiunii de audit financiar în conformitate cu prevederile Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea activită/ilor specifice Curfii de Conturi, precum şi 

valorificarea actelor rezulrate din acesre acrivilă/i şi ale standardelor de aud it a le Curţii de Conturi; 
b) planificarea şi desfăşurarea misiunii de audit pentru certificarea acurateţei şi veridicităţii 

dalelor din situaţii le financiare verificate, în condiţiile obţi nerii unei as igurări rezonabile cu privire 
la îndeplinirea obiectivului general al auditului financiar, prevăzut la pct. 4 din prezentul raport; 

c) ca probele de audit obţinute să ofere o bază rezonabilă pentru susţinerea constatărilor, 

concluzi ilor, recomandărilor şi opiniei formulate de auditorii publici externi. 

Responsabilitatea conducerii entităţii auditate 
Prin declara/ia conducerii solicitată prin adresa de notificare şi prezentată echipei de audit 

la data începerii aqiunii conducerea şi-a asumat responsabilitatea că modul de administrare a 
patrimoniu lui public şi privat al statului, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli sunt 
în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost 
reglementată activitatea UATC Ştefăneştii de Jos şi respectă principiile legalită(ii , regu l arităţii, 

economicită(ii , eficienţei şi eficacităţii. 

Conducerea entităţii aud itate răspunde pentru: 
a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu; 
b) angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare 

repartizate şi aprobate şi numai în legătură cu activ itatea instituţiei şi cu respectarea 
dispoziţiilor legale; 

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

privind si tuaţia patrimoniului aflat în administrare şi privind execuţia bugetară; selectarea 
şi aplicarea politici lor contabile adecvate; 

g) întocmirea şi prezentarea fide lă a situaţiilor financiare în conformitate cu cadrul de 
raportare financiară aplicabil acestora; 

h) organizarea sistemului de monitorizare a programelor de achiziţii publice şi a programului 
de investiţii publice; 

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

pentm întocmirea şi prezentarea corectă şi fide lă a situaţiilor financiare; 
1) monitorizarea performanţelor financiare şi nefinanciare ale entităţi l or aflate în coordonare· 

m) îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. 

Auditor public extern 
Lehă11cea1111 Oc1aviana 
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Responsabilitatea conducerii entităJii auditate este menţionată şi în declaraţia prezentată de 
aceasta la începutul acJiunii de audit financiar. 

~ lll 

Situaţiile financiare auditate 
La finele exerciţiului bugetar al anului 2018, UATC Ştefăneştii de Jos a întocmit situaţiile 

financiare care se compun din bilant . contul de rezultat patrimonial, conturi de execuţie bugetară. 
situa\ia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor şi anexe la 
situa\iile financiare. potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991 a con/abilită/ii . republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. I 917/2005 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea con/abilită/ii 
instilu/iilor publice şi ale Ordinului ministrului finanţelor nr. 129/2019 pentru aprobarea Normele 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situa/ii/or financiare ale insti/11/iilor publice la 31 
decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilită/ii 
insritufiilor publice. 

{;_ y: 

Obiectivele. auditului financiar 
Obiectivul general al auditului financiar prevăzut ln pct. 255 din Regulamentul privind 

organizarea şi desf"aşurarea activitătilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor 
rezultate din aceste activităti, aprobat prin Hotărârea Plenului Curtii de Conturi nr. 155/2014, este 
acela de a ob\ine asigurarea că: 

a) situatiile frnanciare auditate nu conţin denaturări semnificative ca urmare a unor abateri 
sau erori, permiţând astfel să se exprime o opinie cu privire la măsuara în care acestea sunt 
întocmite de către entitate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România, 
respectă principiile legalitătii şi regularităţii şi oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare. a 
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfllşurată de entitate; 

b) modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului. precum şi execuţia 
bugetelor de venituri şi cheltuieli de către entitatea verificată sunt în concordan\ă cu scopul. 
obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiintată entitatea verificată 
şi respectă principiile legalitătii, regularim\ii, economicităţii , eficientei şi eficacităţii. 

Obiectivele principale urmărite în auditarea contului anual de execu\ie întocmit de UATC 
Ştefllneştii de Jos au vizat: 

a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu. precum şi autorizarea. legalitatea 
şi necesitatea modificărilor aduse prevederilor iniţiale ale bugetelor publice. În cadrul acestui 
obiectiv se au în vedere, în principal, următoarele: 

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

bugetelor; 
- efectuarea virărilor de credite bugetare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare; 
- organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acesrora; 
b) exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare. ln cadrul acestui obiectiv 

se au în vedere, în principal, următoarele : 
organizarea şi conducerea contabilităţii în cnnformitate cu prevederile legale; 
înregistrarea veniturilor şi a cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetare; 

Auditor public extem 
lehănceanu Octavian 
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- organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului. conform prevederilor legale: 
concordanta datelor înregistrate în evidenta tehnic-operativă cu cele din evidenţa 

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

conturile anuale de execuţie bugetară ; 

încheierea exerciţiului bugetar; 
- prezentarea la termen a situatiilor financiare privind situaţia patrimoniului aflat în 

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

stabil irea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei verificări şi deficientele constatate de 
către Curtea de Conturi în activitatea entitătii respective; 

d) modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general 
consolidat. în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege. precum şi identificarea cauzelor care au 
detenninat nerealizarea acestora; 

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

- efectuarea inventarierii şi a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul 
prevăzut de lege, înregistrarea în evidenţa contabi lă a rezultatelor acestora, precum şi înregistrarea 
în evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară; asigurarea integrităţii burrurilor patrimoniale; 

• modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, precum şi a reglementărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al 
statului; 

- constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desflişurarea de activităţi conform scopului , 
obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată emitatea; 

- angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor 
legale şi în concordantă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită. În cadrul acestui 
obiectiv se au în vedere, în principal , următoarele: 

v' angajarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare de angajament aprobate şi numai în 
legătură cu activitatea instituţiei publice respective: 

v' ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate; 
v' angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor în conformitate cu legislaţia care le 

reglementează, cu aprobarea ordonatorului de credite , cu avizul compartimente.lor de 
specialitate şi viza pentru controlul financiar preventiv propriu, pe bază de documente 
justificative. întocmite conform legii, care atestă exactitatea şi realitatea sucmlor 
datorate; 

v' efectuarea plătilor în limita creditelor bugetare aprobate, pe structura prevăzută de 
clasificaţia bugetară, numai după parcurgerea fazelor de angajare, lichidare şi 

ordonaniare; 
v' în cazul cheltuielilor de personal, se vor mai urmări şi respectarea următoarelor 

obiective: concordanţa politicilor şi acordurilor salariale cu principiile responsabilităţii 
fiscale, regulile fiscale, precum şi cu obiectivele şi limitele din strategia fiscal-bugetară: 
modul de fundamentare a organigramei şi a numărului de posturi; modul de stabilire a 
drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor şi a altor drepturi acordate 
funcţionarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcţii de conducere şi 
personalului care ocupă funcţii de demnitate publică; modul de stabilire şi virare la 
bugetul statului a impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor datorate de angajaţi şi 

de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, bugetul fondului de şomaj şi la bugetul fondurilor special 

A uditor public extern 
lehănceanu Octaviana 
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- în cazul contractelor de achiziţii publice se vor urmări şi următoarele : planificarea 
achi1.iţii lor publice; iniţierea şi lansarea procedurii de achiziţie publică ; derularea procedurii de 
achiziţie publică; finalizarea procedurii de achiziţie publică ; administrarea contractului de achiziţie 
publică; 

- acordarea şi utilizarea conform destinaţiilor stabi lite a alocaţiilor bugetare pentru investiţii. 
a subvenţiilor şi transferurilor, precum şi a altor fonne de sprijin financiar din partea statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale: În cadrul acestui obiectiv se au în vedere. în principal , 
următoarele: înscrierea obiectivelor de i nvestiţii în continuare şi a celor noi în programul anual de 
achiziţii publice şi în programul anual de investiţii publice. pe baza documentaţiilor tehnico
economice aprobate; organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, încheierea şi administrarea contractelor; evidenţa angajamentelor din care derivă 
obligaţii de plată; angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare 
aprobate, numai în legătură cu activitatea instituţiei publice respective şi pentru obiectivele 
cuprinse în lista de investiţii; modul de întocmire a notelor de fundamentare privind solicitarea 
alocaţiilor, subvenţiilor şi a celorlalte forme de sprijin financiar: 

- formarea şi gestionarea datoriei publice. situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite 
interne şi externe, contractarea împrumuturilor. rambursarea ratelor scadente ale acestora şi plata 
dobânzilor aferente; 

- obligaţiile statului şi ale unităţilor administrat.iv-teritoriale, precum şi plata acestora. În 
cadrul acestui obiectiv se au în vedere, în principal , următoarele: înregislrarea în contabilitate a 
obligaţiilor pe baza documentelor justificative legal aprobate şi avizate pentru control financiar 
preventiv propriu; efectuarea vărsămintelor şi a contribuţiilor către bugetul de stal, bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi celelalte bugete publice, în cuantumul şi la termenele legale; 

- creanţe şi datorii raportate prin bilanţ şi celelalte anexe ale situaţiilor financiare. Datoriile 
comerciale se vor analiza atât pc baw raportărilor din situaţiile financiare. cât şi din punctul de 
vedere al realităţii raportărilor efectuate, prin identificarea pe teren a diverselor lucrări executate. 
servicii etc., precum şi corelarea cu ev idenţierea şi raportarea acestora prin situatiile financiare; 

- vânzarea, transmiterea fără plată şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, 
concesionarea sau închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi a un.ităţilor 

administrativ-teritoriale. concesionarea de servicii cu caracter public şi asocierile în participa\iunc. 
În cadrul acestui obiectiv se au în vedere, în principal, următoarele: 

,/ efectuarea în conformitate cu prevederile legale a operaţiunilor de vânzare. transmitere 
fără plată şi/sau scoatere din funcţiune a activelor corporale. a operaţiunilor de 
concesionare şi/sau închiriere de bunuri proprietate publică şi privată , a celor de 
concesionare de servicii cu caracter public, precum şi a celor de asociere în 
participaţiune; 

v' organizarea licitaţiilor, încheierea contractelor în conformitate cu prevederile legale şi 
urmărirea de către locator a respectării clauzelor contractuale; 

- respectarea de către entitatea auditată a principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii 
în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al 
unităţilor adminisrrativ-teritoriale; 

{)constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului. 
îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă; 

g) identificarea eventualelor carenţe, inadvenenţe sau imperfecţiuni legislative; 
h) alte obiective în limita competenţelor stabilite de lege. 
Obiectivele prezentate mai sus şi urmărite de auditorii publici externi cu ocazia acţiunii de 

audit financiar, pc perioada supusă auditării. nu au avut un carncter limirativ şi au fost completate, pe 

A11ditor public extem 
Lehă11cea1111 Octaviana 
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parcursul misiunii, cu acele obiective considerate necesare în funcţie de constatările efectuate. 
potrivit competentelor legale. 

CA~ITOLULV 

V.I. Prezentarea generală a domeniului de activitate al entităţii auditate, a scopului, 
funcţiilor, obiectivelor şi atribu\iilor acesteia 

I.I Contextul economico-social în care funcţionează entitatea 
Primăria Comunei Ştefăneştii de Jos este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor 

Legii nr. 215/2001 privind adrnin.istraţia publică locală, republicată. cu modificările şi completările 
ulterioare şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local privind aprobarea organigramei, a 
numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului . 

Conform Legii nr. 215/200 I, consiliul local reprezint!! autoritatea publică deliberativă iar 
instituţia primarului - autoritatea publică executivă. 

Autoritatea publică executivă are, în principal, următoarele atribu\ii : 
asigură punerea în aplicare a legilor, decretelor. hotărârilor de guvern şi a ordonanţelor 
guvernului: 
as igură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local: 
prezintă consilierilor locali, ori de câte ori este necesar, informaţii privind starea 
economico-socială a oraşului şi a modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor 

consiliului local; 
întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de închidere a exerciţiului bugetar şi le 
supune, spre aprobare, consiliului local; 
exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
verifică încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local; 
conduce serviciile publice locale; 
propune consiliului local, spre aprobare, în condiţiile legii. organigrama, statul de funcţii , 
numărul de personal şi ROF al aparatului propriu de specialitate; 
numeşte şi eliberează din funcţie personalul din aparatul propriu de specialitate, propune 
consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţi ile legii , a conducătorilor 
serviciilor publice, institu\iilor şi regiilor autonome de interes local; 
răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi 
privat al oraşului. 

Autoritatea deliberativă. Consiliul local al Comunei Ştefăncştii de Jos a fost a fost validat in 
data de 26.06.2016, pentru mandatul 2016 - 2020 şi are în componenţă un număr de 15 consilieri . 

1,2 Date cu caracter general 
Cadrul general care staruează orgw1izarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice 

locale precum şi al autonomiei locale, este reglementat de Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform acesteia, "administra{ia publică in unită{ile administrativ-teritoriale se organi=ează 
şi functionează in temeiul principii/or autonomiei locale. descentralizării serviciilor publice. 
eligibilită/ii autorită/ilor administra/iei publice locale, legalită/ii şi al consultării cetă/enilor in 
so/11Jio11area problemelor locale de interes deosebit". 

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate 
al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primărie. care 
duce la îndeplinire hotărârile consiliulu i local şi dispoziţiile primanalui, so luţionând problemele 

A uditor public extern 
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curente ale colectivităţii locale, conform art. 77 din Legea nr. 2 15/2001 a administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completări le ulterioare. 

Pentru a înţelege activitatea entităţii auditate, echipa de audit s-a bazat pe cunoştin\ele şi 
experienţa anterioară, căutând să obţină o serie de informaţi i competente, relevante şi rezonabile, 
cum apar şi în Declaraţia prezentată de către conducerea entită\ii la începutul acţiunii de audit 
financiar. 

Primăria Comunei Ştefăneştii de Jos este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor 
Legii nr. 215/2001 privind administra\ia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi în conformitate cu hotărârile Consi liului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos privind 
aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate 
al primarului. 

Conform Legii nr. 215/200 l, consiliul local reprezintă autoritatea publ ică deliberativă iar 
instituţia primarului - autoritatea publică executivă. 

Autoritatea publică executivă are, în principal, următoarel e atribuţii: 
asigură punerea în aplicare a legilor, decretelor, hotărârilor de guvern şi a ordonanţe lor 

guvernului; 
asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local ; 
prezintă consilierilor locali, ori de câte ori este necesar. informaţii privind starea 
economico-socială a oraşului şi a modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor 
consiliului local; 
întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de închidere a exerciţiu l ui bugetar şi le 
supune. spre aprobare, consiliului local; 
exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
verifică încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local; 
conduce serviciile publice locale; 
propune consiliului local , spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de func\ii , 
numărul de personal ş i ROF al aparatului propriu de specialitate; 
numeşte şi eliberează din funcţie personalul din aparatul propriu de specialitate, propune 
consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor 
serviciilor publice, instituţiilor şi regiilor autonome de interes local; 
răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi 
privat al oraşu l ui. 

V.2 Cadrul legal care a reglementat funcţionarea entihlţii în anul 2018 
Principalele acte normative cu caracter general care reg lementează activitatea entităţii: 

Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice loca le., republicata. cu modificările şi 
completări le ulterioare; 
Legea nr. 188/ 1999 privind statutul functionarilor publici, republicată: 
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarilc si completarile ulterioare; 
Legea nr. l 53/2017 privind salarizarea unitară a personal ului plătit din fonduri publice; 
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată; 

Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
O.M.F.P. nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor inst i tuţiilor publice.precum si 
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale; 

A 11ditor public extern 
Lehănceanu Octavian, 
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O.M.F.P. nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind 
organizarea si conducerea contabilitatii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice si instrucliunile de apl icare a acestuia; 
O.O. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul 
i n stituţiilor publice; 
O.M .F.P. nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul insti tu\iilor publice; 
0.M.F.P. ru·. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organiwrea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. datoriilor si capitaluri lor proprii ; 
Legea nr. 227/20 15 privi nd Codul fiscal cu modificări le şi completările ulterioare. 

V.3 Cadrul inst ituţiona l 

Administraţia publ i că a comunei Ştefăneştii de Jos se întemeiază pe princi pi ile 
descentral izării, autonomiei locale, desconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale, legalită\ii şi al consultări i cetăţenilor în so luţionarea problemelor 
locale de interes deosebit. 

Autorităţile adm i n i straţiei publice locale ale comunei au dreptul şi capacitatea efectiva de a 
rezol va şi gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor 
publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă. 

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul comunei 
sunt Consiliul Local, ca autoritate de l iberativă şi primarul, ca autoritate executivă . 

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos funcţionează în conformitate cu Legea nr. 
215/200 1 privind administraţia publică loca l ă , republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 673/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali , cu modificările şi completările ulterioare. 

Autoritatea executivă este reprezentată de Primar, care asigură respectarea drepturilor şi 
libertăti lor fundamentale ale cetătenilor, a prevederilor Constitu\iei, precum şi punerea în aplicare a 
legilor, a decretelor Preşedinte l ui României , a hotărârilor ş i ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor 
consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor ş i 

instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţi l or 
admin istratiei publ ice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consi liului judeţean . în 
condi!iile legii. 

Primarul conduce serviciile publice locale. 
Primarul comunei Ştefăneştii de Jos îndeplineşte funcţia de autoritate publică ş i este şeful 

admin istraJiei publice locale a comunei Ştefăneşti i de Jos şi al aparatului de specialitate pe care îl 
conduce ş i coordonează conform at1.6l alin.(!) din Legea nr.2 15/2001 privind administf'Jfia 
publică locală republ i cată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Primarul comunei Ştelăneştii de Jos îndepl ineşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
215/200 I, um1ătoarele pr incipale atribuţ i i : 
A. Atribuţ i i exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 
B. Atribuţii referitoare la rel aţia cu Consi liul Loca l; 
C. Atribuţ i i referitoare la bugetul local; 
D. Atribuţi i privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 
E. Alte atribufii stabilite prin lege. 

Auditor public extem 
Lehănceanu Octavian 
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În exercitarea atribu\iilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. 
Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost 
comunicate persoanelor interesate, după caz. 

În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcini lor ce îi 
revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la 
luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, Primarul 
acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna în care a fost ales . 

În această calitate, Primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii. sprijinul 
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorla lte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale, dacă sarcinile 
ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate. 

Primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative 
viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor 
funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes local, în funcţie de competentele ce le revin în domeniile respective. 

Instituţia Primarului comunei Ştefăneştii de Jos are un viceprimar. 
Viceprimarul comunei Ştefăneşrii de Jos poate exercita, prin delegare de competentă, 1111ele din 
G1rib111iile care revin Primarului din legea nr. 21512001, republicată, şi anume: controlează igiena 
şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie. cu 
sprijinul serviciilor de specialitate; răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparjin 
domeniului public şi domeniului privat al comunei Ştefăneştii de Jos;organizează evidenta 
lucrărilor de constructii din localitate şi pune la dispoziţie autoritătilor administra1iei publice 
centrale rezultatele acestor evidente; ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, 
industriale sau de orice foi , pentru asigurarea igienizării malurilor, cursului de apă de pe raza 
comunei Ştefîlneştii de Jos, 

Secretarul Comunei Ştefăneştii de Jos este funcţionar public de conducere care îndeplineşte. 
în condiţii l e legii, atribuţiile prevăzute la art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică loca l ă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Raporturile juridice şi normele de conduită profesională dintre funcţionarii publici şi angajaţii 
cu contract individual de muncă, cu Primarul Comunei Ştefăneştii de Jos sunt reglementate de 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionari.lor publici, cu modificările şi completări le 

ulterioare, Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completarile ulterioare, HG nr, 611 /2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările ş i completările ulterioare. 
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificări le ş i completările ulterioare, Legea nr. 
477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autori tăţile şi instituţiile publice, 
cu modificările şi completările ulterioare şi alte acte normative specifice. 

V,4 Structura o rganizatorică şi relaţi il e funcţionale ale entităţii 
Structura organizatorică a Primăriei Comunei Ştefăneştii de Jos este aprobată. în conformitate 

cu Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos nr.24/2017 şi nr. 60/2018 privind 
aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. 

Strnctura organizatorică a fost aprobată cu un număr total de 54 funcţii , din care: 
Fu11cti:t Numar posturi I Ocupai~ Yac11 n1r I Total 

Nr.total dtdtnuli tarî 

Nr. IOt:tl de funcrii publice 29 g ------~--· - _....._ 

A uditor public extern 
lehănceanu Oc1avia 
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Numar totill de functii publice dt conducer, 

~otaÎdtrunctii publice d, cu:cutic 

Numar total de functii conlractualc 
- ~n=---=rr-----__ · _ ll: 

15 O , 15 

I ~mar tota l de funrtii contractuale dt conducere 2 I O I 

Numar total de functii contnu:tualc de exeeutic 13 O l 
Nr. total dt nuri din cadrul in11itutici/autorif1tii ublict 46 --U--
Sr. tohl:I de posturi potri\lit art.III alin.(l)din O.U.G. ur.63/lOIO 42 67 I 
pentru modificarea si complt.taru Legii nr.273/2006 prhfod I 
finantclc publice localt,prrc.um si ptnlru stabilirta unor masurl 

L ~mtncia re-, ru modificari te si complctuik ulterioare 1 

lj 
I 

llÎ 
----:=Fl --, 09 

Potrivit Regulamentului de Organizare şi funcţionare, aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţul Ilfov, este structurat pe compartimente funcţionale, conform 
Organigramei si Statului de personal aprobate de Consiliul local. 

Întreaga activitate a Primăriei este organizata si condusă de către primarnl comunei 
Ştefăneştii de Jos. 

Primăria comunei Ştefăneştii de Jos, potrivit competenţelor stabilite prin lege, este structurată 
pe compartimente funcţionale, după cum urmează: 

Primar comună 
Compartiment Contabilitate 
Compartiment Administrativ, Secretariar şi IT 
Compartiment Audit Public Intern 
Birou Impozite şi Taxe locale 
Compartiment Achizi/ii Publice 
Compartiment Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului şi CIUtorizarea /11crtirilor de 
construcţii 

Secretar comună Ştefăneştii de Jos 
Compartiment Registrul Agricol şi Protec/ia Mediului 
Biroul Asisten/ă Socială şi Autoritate Tutelară 
Compartiment Asistenţă Socială 
Compartiment Arhivă 
Compartiment Resurse umane 
Compartiment Juridic 

Consiliul Local 
Serviciul Public Comunitar local de Evidentă a Persoanei 

Viceprimar 
Sen>iciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Compartimenflll Monitorizare unită/ide Învăţământ 

Serviciul Poliţie Locală 

Toate serviciile şi compartimentele de la funcţionează şi actionează în numele autorităţii din 
care fac parte, fără a avea capacitate juridică administrativă. 

Entităţile aflate în subordine/ coordonare/ sub autoritate: 
În procesul execuţiei bugetare, unitatea auditată are calitatea de ordonator principal de credite. 
Numărul total de ent ităJi aflate în subordinea entitătii verificate - I ordonator terţiar de 

credite: 
Capilol~--Bua;tt lnitial Bo&cr_flnal 

I I bugthtr/tiUu 20 18(tel) 20~ 
Nr. crL Denumire ordoriitor Plati 
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Sco11la Cln111a1.ial1i nr. I, 
Std1tm!slii dtc> Jos 

65.03 ,02 

/104 

UATC Ştefăneştii de Jos deţine acţiuni (părţi socialelparticipa/i11ni) la societăţi 

comerciale/alte entităţi: 

Denumire operator 
economic 

SC GOSPODARI[ 
I STEFANESTI SRL 

Cod de identificare 
-CUI 

R037l63771 

! SC EURO APAVOL __ ~~._277780~ --

Tip operator 
(SA, SRL, 
ASO, RA, 

RAS) 

3 

SRL 

~ 

Capita lul 
SOCÎRI al 

operatorului 
econom ic 

Valonu j Ponderea 

acti~;!~:~;p;i~ţi lor j CApita lul !lOcinl 

capitalul sorinl 
deţinute de dtre 

UAT 

6=514*100 
-

~ IOOOOJ __ 

~ 994.9§.5.,QQ_j_ --

41 0.000 L 
15. 528..1-_ 

100% 

0. 19"/o 

V.S Obiectivele, funcţii le şi atribuţiile UATC Ştcfăncştii de Jos 
Conform legislaţiei în vigoare, în baza căreia entitatea îşi desfăşoară activitatea, î11 

principal, legea bugetară, obiectivele entităţii constau în formarea şi administrarea resurselor 
bugetului local, precum şi gestionarea patrimoniului public şi privat al acesteia. 

Obiectivele generale ale unităţii administrativ teritoriale se grupează în două mari direcţii 
şi mmme: 

" Rolul, competentele si responsabilităţile autorităţi lor administraţiei publice locale în ceea 
ce priveşte finanţele publice locale prevăzute de Legea nr. 273/2006, privind finan\ele publice 
locale, care constau in: 

a) elaborarea şi aprobarea bugetului local , în condiţi i de echilibru bugetar, la termenele şi 
potrivit prevederilor stabilite prin lege; 

b) stabilirea, constatarea, controlul , urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale. 
precum şi a oricăror altor venituri ale UA TC Ştefllneştii de Jos ; 

c) urmărirea şi raportarea execuţiei bugetului local, precum şi rectificarea acestuia. pc 
parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibni bugetar; 

d) stabilirea şi urmărirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor publice 
de interes local ce se desfăşoară pe raza teritorială a comunei, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a 
acestor servicii în răspunderea unor operatori economici speciaJizati ori servicii publice de interes 
local, urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul co l ectivităţii locale; 

e) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor 

administrati V-teritoriale; 
f) contractarea directă de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi 

urmărirea achitări i la scaden\ă a obligaţii lor de plată rezultate din acestea; 
g) garantarea de împrumuturi interne şi externe, pe iermen scurt, mediu şi lung, şi urmărirea 

achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile respective de către 

beneficiari; 
h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de 

eficienţă; 

i) stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice 
locale; 

j) elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea rea l izării programelor de dezvoltare în 
perspect ivă a un ităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale anuale; 
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k) îndeplinirea şi a altor atribuţii , competenţe şi responsabilităţi prevăzute de di spoziţiile 

legale. 
" În vederea rezolvării problemelor publice din comună şi realizarea obiectivelor propuse. 

entitatea are următoarele categorii de atribuţii: 
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului , al e 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţii comerciale de interes local ; 
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei; 
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei; 
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor fumizate către cetăţeni ; 

e) atribuţii privind cooperarea inter-instituţională pe plan intern şi extern . 

Organizarea şi funcţionarea entităţii auditate, pentru atingerea obiectivelor, este influenţată de 
o serie de factori externi şi interni. 

a) Factorii interni includ planul anual şi strategia entităţii , proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli, informaţiile ce se reforă la sistemul de management, contabil şi de control intern. 
operaţiuni le economico-financiare efectuate de unitatea administrativ-teritorială auditată, rapoartele 
precedente de audit intern. controlul financiar preventiv propriu şi de audit extern ale Camerei de 
Conturi Ilfov, gradul de utilizare a sistemului infom1atic, dispoziţi i l e emise de primar privind 
organizarea formelor de control intern, activităţi de recepţie, inventarieri etc. 

b) Factorii externi sunt de natură politică, legislativă, economică şi socială. 
Cadrul general economico-social, în care îşi desfăşoară activitatea entitatea auditată ar putea 

fi influenţat de următoarele : 
- contextul general economic, realizarea obiectivelor entităţii auditate care depinde în mare 

parte de asigurarea prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, a resurselor financiare necesare; 
- cadrul legislativ ciiruia i se supune întreaga activitate a entităţii este unu l complex, acesta 

supo11ând modificări şi completări frecvente; 
- apariţia de noi reglementări legale, abrogarea şi/sau modificarea unor acte normative. 

V.6 Analiza de ansamblu a situajiilor financiare ale entităţii auditate 
În procesul execuţiei bugetare, enti tatea audi tată are calitatea de ordonator principal de 

credite. 
Conform datelor din contul de execuţie centralizat întocmit de UATC Ştefăneştii de Jos. 

execuţia bugetară la data de 3 1.12.20 I 8 se prezintă după cum urmează, entitatea realizând 
următorii indicatori: 

În anul 2018, la data de 31 decembrie, entitatea a realizat următorii indicatori: 
-, . - · ·-- ---

1n('adrl --./• rai DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prendtri bugware 

j VENITURI PROPRn 

i ndicator 

lnifi:tle ddinltln 
48,02 26.289.000 24.%8.000 

rr.a lb.:Ht 
I 

20.639..130 

de inii 
r •,rratl de 

definith1 

78,SI' 

I 
'~ 82,G6¾ 

84.40% 

1 80,83% 

t r. VENITURI CURENTE 
-00,02 28.024.000 26.4?.7.~91 

I A. VE"1ITURr l'ISCALE 00,03 27.487.000 2S.J l ~.S91 

~ Al. IMPOZIT PE VENIT, PROnT SI CASTIG URI DIN 00,0S 19.007.000 IJ.586.000 
CAPITAL 
Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI 00,06 19.007.000 

--
IJ.586.000 

._DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 
: lmP,2zit ~ vtnit 03,02 450.000 122.000 

1·..,.,,..,.:t .. l ,.,. .,,..,1 , .,,.11., , lin , ... ,.,.,,r,. Phl nr„nr:., ... ,:ln,. ff'-li°i-M '50.000 122 .000 
~rC' din pafrimo nlul pt.rsona~ ..........1.-. _ __J_.............l_ 

~--~-
ll.30S. 7 36 79,60 

20.461.088 74,4-' 
-+--9.761.429 j Sl.36 

9.761.429J51,J6 

·% I 71.85% , 

·- l '71.85% 

107.S?9 lJ.9 1~, 
,n"J<oo~ 

r.ss.2_0.,.. 
8~20% 

1 __ - .. - -' 
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Colt si sume dcfaiZ.1r diu impodlul pc venit - 04,02,01 18.5S7M0. u :464.000 T 9.6SJ.8J01 52Jl2¾ -~ 7-1.70¾ 

Cole deri.lcate din Impozitul pe,·enlt 04.01.00 !O.OOO.OOO 13 464.000 9.653.830 96.s.t'!. 71,70'!. 

-Sume alocatt din colele ddalcate din Impozitul pe ~tT1iî.oî.04 8.SS7.001f ' O T - O 0,00 '/o 
1 ptntru ec:hilihraru bugettlor localt I - ~ 

o.oe~. 

AÎ IMPOZITE SIT AXE PE rROPlllETATE l OIÎ,09 4.885.000 5.871-:iioo 5,165.814 . 105,75¾ 1 87,99¾ 

11l1po:z.i tt sl tu.q>e proprletue _________J_07,02 _ 4.885.000 S~71.000 S.1(>5.81~ ~ IOS,75~ _!?,99o/. 
lrupoL.it ,i lua pc ciudiri --1 07,01 4.250.000 5.307,000 4.669.588 109,87'/o 87,99'/o 

Impozit pt' ch1diri dt: la ptnout" Ozicr 07,01,01 250000 l 245 -- -

Impozit si tau pc cladiri de la persoane juridke 07,01.02 I 4.000.000 

OOO 

6)5.ooo I 's:062.ooo I 
Impozit si tau pc lettn I 07,02 56MOO 4%:117 78.IS'/, 87,98°/4 

Impozit pe terenuri de la perso1rnt ll'L.ice I 07,02,0 1 - --- 120.000 T 125,000 88,13% r 88,35¾ 

l 78.32% 

87,!iS% 

9133% 

,- lmp~ l-;ii;;1~1.;e-~~n,. j11ridicc I 07,02,02 )SO.OOO 

lmpo:dtul pe ttrt nuJ d in ntra,i lan I 07,02,03 40.000 

)24.000 

JO.OOO 1 

T~.u~jm.li~rU si~ndc~ ---ro~o3,00 - 7S.000 104.000 J-9 1.050 121.40% 

AUt impo1.l1e sl 1a:ce pt proprltlalr I 07.50.00 20.000 I.OOO I 9~ - 4.57% 

A4. J•1P07.JTESI TAXF. PE RUNI IRJ SI SERVIC'JJ I 00,10 

j Tu:e · pe utiliz11rc1 bunurilor, autoriurtll utillzarii j 16,02 
l bunurilor sau pe dcsf1uuraru de acrMtA1i 

1 ---- ------- -· - ·-Sume def11lcate din 1u1 pt vlllOArH 1daug1i1ta J 1,02 

s;mccitrai'cuc din lua pc ,•aloarca 1daug1Ua pentru -11 ,02,00 
fln11ntaru d1t.llulrlllorduccntnlizate la nh·elu l 
co,uunclor, or:uclor, municipiilor. scr.toarelor si 
i\lunkipiului Bucurtsri (ar 5C".ad) 
Tut pe strvidi spet.ifict 

lmpoiit pr spectacole 

lmpo2i1 pc mljloactle de tran!port 

lmpo1J1 pe mijloactlt de trlfl!i()Ort dtllnute de persoane 
f nzlre 

15,02 

l l ,01,00 

16,0l 

16,02,01 

s.s01.6s9 W .J1•1. 94.s2~~ 

5~20~ 1 r:0J~6S9 I 

I 1.735.000 I 1.459.S~ j ~~6-~ 
1.7)5.000 1.459.59 1 1.666 306 

:Î.588.000 

I.OOO 48 

15JJ3'/, 94,52% 

~ 1 114.16'~ 

96.0-I¾ 1 I 14 , J 6ţ~ 

11.80'1, 0.00% 

I.OOO - O- - 4i°' .a.so•;. 0.00% 

1.852.000 4.JGJ.000 J.8]5.305 i 207.09¼ I 87,95% 

Impozit 11t mijlo~ e tnnsporr dellnutc de ptnOHne 

400.000 5 I 7.000 453.556 I lll,39% l &1,73% 

- - ----- ---t-16-.0-2.-02-+-l-4_5_0.-00-0 ...... --)-34.000 - 293.709 ~ 87.94~i 

urldlct 
I ·rau si tarife prntru clibtrtrta dt llccntc sl autor12J111i de 

funrtionare 
t Altt t:ixt pe uti lizarea bunurilor, 1ulori:urta ulil izAril 

lnuaurilo r ~au~ dediuurârt tle atti,•itull 
ii:-..:i:n: IMPOZITE SI TAXE FISCAl,f. 

I.OOO.OOO 3.509.000 3087.194 ; 308,72% i 87,98'• 

~ 00 . --11iool - 846 I 42,28%- "84.SS~~ 

. 00, t I 37.000 32. 186 4 ~?.80% f 86.99'/4 

16,03,00 

16,50,00 

~ - -~- - -
Alle impo2i1e Ji taxe fiscale 18,02 37.000 32.186 4~9.80'/• 86,99°1. 

--- i-- - ---=_,_- =cec +---- - ..,.. - - -
Altthupozl1tsltut 1 18.SO,OO .....---~ +-37000 32.186 459.80% 86,99•/4 

c . VENITURI N•: i;·1scALF. 00.~ --~- 1.11J.ooo l.s4.u;,ca r J.u„fi1 o/. I 165.1.-•.4 

1 CI. V[r>TIURIDINPROPRIETATE 00.13 I 65.000 r 57.~~ '~·;. 88.68¾ 

,_Vtnilurldinproprittt1e ____ _ J. 30,02 SO.OOO 65000 S7639~ 15.280,•-h68¾ 

I Vtnicurl Ilio conculunl 11 lnchlrferl 30.02,05 SO.OOO 65 OOO 51 6J9 115.28~~ -} s: 6~~-

Alle ,·tnlniri din concerluni si lnchlricrl dr C"Mtre O O O.~'t O.O(r,o '~-~- ~ ~ri din proprictatr 30,02,50 O O O 0 ,00%· 0.00% ~=-VAN7..ARI DE BU~URI SI SERVICII 00,1 4 .f81.000 1.o:.8.000 I 1.7!~~ J~-:,4~70 .. ""2~• 

\Icnituri din prnlarl de scn·idl 11 alte 11cdvil1li 33,02 45.000 1 59.000 S l.862 115,lS¾ 8l,')0'/4 

Venituri dÎn prulari de scr\licii 

Allt ,·t:ni1uri din prulari dt su,·lcll si aht adivila.ti 
Vtniluri din taxe adminillratl~t. cll bcrarc pern1ise 

o 
o 

Auditor public extern 
Lehănceanu Octaviana 
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Taxt u1rajudiclarc dt timbru 34,02,02 45.000 59.000 51862 87,!>0'/, 

Amenzi, penalilali si c:onfi1eari 3S,02 440,000 483.000 392.739 81,JI'/, 

\Icnituri din amtnzi si afle sa nctiuni aplitalt potrivit 35,01.02 400 000 45S.OOO 368.466 S0:98% 
dispoziliilor lcga lt 

Pcm1.litatl prntru ncdcpunerca sau dtpuntrca tu ln1in.lcre 
decluatiel de lmpozltt si tan 

35,02,02 

T 35.oÎJO 

- 40_000 1 28.ooo t -24.21i -60,6i•1o J 86,69% 

\__ ·-- o .. 00"/o I 0.00¾ 
Alte ame11zi, penalllali sl confiscari 

Oil:cru veoiturt 36,02 2.000-~1---6.~000~ 4,.898 2"4,?0~-.-r 81,63•/. 

1 3650.00 -: i~ 6.000 ! 4.891 W.,0% r S1,6J¾ 

---0- l.085~ I .JJ7.St0 O,oO¾ 0,00% 

- ---- ------Alle ,·eniruri 

Tn1n1ftruri volun1are1 1ltelt dec.al sub,·entllle 

Oona1ii si sponsoriz1rl 37.02,01 O 'f; O~ o.00-1. 1 0,00 % 

r v;;:;;n~mtiun0Bdtfun<1ionmptn.trufin11ntlreat 37,03,00 O ---0 ----:1.ofs42i)r _o.OOO; •. - 0,00% 
scC".tlunii de dezvoltare I bu[lelului local (cu ,emnul minua) . 

I 0.()01/4 I -

-<- .~~ 
1 V1rsa~n~~11 ~ttti~1dcfunctionare 1 37.~.00 _ O I o _~ S5 420 

Ale transferuri ,·oluntare ~ 50,00 O SOO OOO 500.000 0.00'1• OJ)0°/4 

St:DVENŢII 00, 17 , - O r--sss.ooo 1 837,510 0.00¾ 1 0.00¾ 

Subw,nfli de la ell'e nivefo •le adminbtretltl publltt 00, l& t' O 

S~r 11 bugt1u1 de stat -- 42.02 - o · 
Subvl"nfli ptn1ru acordarta tjutorulul pentru incalzirca 42,34,00 -· - o 

,ss.000 t 837 l lO ' 0,00% . O.OU% 

585.000 .. =-837~ -°'~· -r 0.00¾ 

S.000 1.306 ro.00% 0,00¾ 
loc11in1ti cu lemnr, t11rbunl, combustlblli pl"lroUcrl 

r ~riidÎn. bUgCIUI dt: stal pent·r11 Onantaru Sllnat1lit ÎQ41,QO 0 

~-----·-------- -1-=~ -
- 60.000 T ll .7SO 0,00% Ţ 0.00¾ 

520 ooo 782.4S4 o.ooo;. o.oo•;. F'inanlarc PNDL 42.65.00 O 

Gradul de realizare a veniturilor în anul 2018 faţă de perioadele anterioare este următorul. 
conform datelor din contul de rezultat patrimonial încheiat l_ilJ)nele anu!~_20 18: _ _ _ 

r Oc11umlrr1 lndlta lorllor I Tnus!l ri I lnciuA ri Inradrl Ţ '/. 2018 rata dt 
realizate 2016 I realinte 2017 rt:allzatt 2016 

2018 
2 J ! 4 

VE~!Il.]l_I-TOTAL I 18.647.982 ! 25.0l8.6 IJ 21.J~ -- lllli t 
15,819.075 I 21.813.615 19.801.919 125¾ 

-1-1-~i~.1"'17'4.230 I 3.1s2 6~8 1.666.306 W"1o 
~ U U\~11 li I 54.677Î- 52.280 5.s,'"()56 ! -- - Toi% 
Sume primilr de la UE/suti oonatori in con1u1 
r111ilor efct.tuaic si prt:finantari I rNDL 

rar în reprezentare grafică, 

18,647.982 

lncasftri rcnlizate 2016 

O 782.454 ! ~~ 

..L 

Încasări realizate 2016-2018 

2~.0,18.613 

Încas11ri rcaliznlc 2017 

22.J05.7JS 

fneas4ri real izme 2018 

Auditor public extem 
Lehănceanu Octavian. 

~,. 20 18 
r1111 tlt 
2017 

89 '1, 
91 % 

Sl% 
1os•;, 
0% 
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Astfel , veniturile realizate în anul 2018 au fost de 11.124.360 lei cu I 1% mai mici faţă de 
anul precedent şi cu 20% mai mari faţă de anul 2016. 

_ _.El CHELTUIELI - situa ia cheltuielilor efectuate_în anul 2018 s~.!ezintă astfel: . _ 

I Speclficafic Prevederi lnlllale Prt,·rderi Plali ,rrclm1t;-Ţ 'I, raca de initi11I 'la rata de 
! ddinilivt d t finilh• 

IO CHELTUIELI OE PKRSONAL 

, 20 Bt lNIJRISISERVI~ 

JOD0BAN7.l 

r ~I TRANSFT.RURI 
~LTE TIIANSFERU_R_I __ 

5.226.200 

i- - s.2s9-:-ooo 
- o 

S.166.200 

10.2%-:-000 
4.884.786 

.6967.424 

--~ o --

..._ 
93,47%. 

84.36% 

- 0,00% 

0.00',, 

O,OOI~ 

94,SSt!-~ 

61.61,, 

O.Im, 

0,00¼ 

0,00"/4 

56 PROIECTE FEN O -- - -- O . o.o~~ ~ 
57 ASISTE~TA SOCIALA 1.237.000 l.071.l45 86,62% 69,m, - _________ ....,_ _____ ..,_ _____ ,__ ____ ---+-------:-+-- . --
59 ALTE CHEL.TIJIELI 1.1 00 .000 804.237 73. 11¾ 68,45l!1' 
---= -------i--~~----+---~, ~-1----~ -- ---- 4- ---71 ACTIVE NEFINAl\'CIARE IS.455.700 7 627 .126 41 .33% , 30.44% 

81 RÂitnlJRSARI OE CREDITE o- +----~--0 -- o.ooî~-

[ 8.: R~T~~RECEDENTI_ -·· - o . .. ·1:.)71 1----_ o.o~ ; 0,001',-

L TOTAL JH77.?00 21.335.747 , -- .L _ 

Situaţia cheltuielilor efectuate în anul 2018, pe destinaJii a fost următoarea: 
- - Capitol bug<1a, Ţ'c()(J' I P,e, tdt d · Prmd,rl - r!Aii ~. rota dt · T •;. rm dt 

t ! lni1l1lt dtfinilln trcttuatc init~a~ dt~ 

• -·· --- 6. 70-l.500 . S.784.955 95,07¾ 86.28% 

1 
Altr .srn·i(ii11ul.llk~ cn-;;:;I;- - -

Tr•~ ~public; 

54.02 

i 55~02 

t S6,02 

--- ~ 
590 OOO J 540 OOO i 384.5 IOT 65,17'/4 1111~. 

O,OQG.-. 

--0.0ffl~ 

- oî 
t Tunsfervri din bu1,;ctrldoct1lt cltrt 
1 bugt1ele fondului d~ ulgurlrl dt 1Anl11tt 

o j 

Ordine publil!.a si siguraof ll n11io111l11 61.02 

lnvatamant 

l s.~ 
C11llur11 si rtligit 67 02 

o 
Ol 

969.00-0 l 864.645 

- LllCl.167 .-509.200 55.950 

J 604.500 2. lll 884 

2.28).000 1.861.066 . M ig~~ scxî.1a Gs:oî 
r LocuhUt, Stn1lc-.ii Si de:z..,,oltare publiea j"ii:02-~--------+-1M7989 

-
.265 

·---o.oiii. 
0,0()',. 

89,23% - 89,23% 

27.S2'/o-: 25,47% 

11 ).72% I _ _ 1099% 

~62 l ţ'o 58,98% 
---1 

~ 81.52% 96,211% 

4 1,1s%t- lÎ60% 

l Pro1«ÎÎ.n1tdiului 74 .02 ·1 1.613.000 j 2.958.000 I 1.791 

Ar.llunlgt.nt.rale.uonomitt 80.02 _ _L__ ~- O ; - -_ oi"~ __ o_.00',,• ___ O.OO"·o 

Agrirultura 8) 02 
1 

-oT- -- - or- . ot o,00¾1 0,00,;. 

Tramporturi -- u -02- ~ l 9.0 12.600 I - î60, SI~ 

AlltÎcCiu ni t.c:o no mitt 87 02 !530-~.000 80.801 

81 ,71~ 

IS25% j 
J9.96''o 

35.13~'!1 

TOTAL CHELTUIELI I X - J4J77.900 ~ ~ 2J.l~L.: I.JJ5.7.Î7 l 

Situaţia comparativă 

prezintă astfel: r - Spc"Hk1Cic 

10 CIIELTUIEU DE PERSONAL 

20 DllNURI S I SERVICU 

a cheltuielilor efectuate de către entitate în perioada 20 I 6-20 I 8 se 

Phni trt.c.111111r j P1111 l'fec1u1uc 111 
•nanul 2016 anul 2017 

4.074.970 I 5.) I) 684 

0 77.006 3.770.569 

Plali dcc1Ul1t În ~ Toîi far~ '/o l0l8 f111a de 
11 nul 10 18 20H, ?017 

4.884.786 

6.967.424 

120% r ~/· - 92,,~ 

,.....-185'/4 
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I JO DOBANZI O O O --,--0%--

SI TRANSFERURI O O O O¾ 

55 ALTE TRANSFERURI O O O j O¾ 

-------- ·- ------- - ·- -1-- - - ·- ..( - -

t 
-+ 
1 

0-/4 

o,~ 
W, 

56 PROIECTE FEN O O O I 0% 

~ 57 AS ISTENTA SOCIALA 708.602 856.205 - 1.071.545 i·--15-lo/; -

I O¾ 

! 59 ALTE CHELTUIELI 165.108 265.512 804.237 J 9)% 
.r· - -'-~5% 

303% 

, 71 ACTIVE NEFINANCIARE 2 886.114 ' 2.258.847 7 627.126 2641', 

81 R~MBl'RSARl DE CREDITE , --0 --r--o -- - - ·o - .. O'/;-
- ___________ _j --- -<------ '---- --
85 RF~ IRI~ :: P~ECEDENTI __J_ O_ L - 19m 

12.46!,Q_~ ..L_ 21.JY.<.747 __ 

-)791 

_ -.TQ:i1'L _____ =r=ii-2_12.5QQ__ 

[ar în reprezentare grafică , 

Pl3ti efectuate 2016-2018 

0% 

--16s,,_ 

21.335.747 

12.912.500 12.461.027 

Pitii cfctfutlt. ln anu l 2016 Piui trtctua1t ln anul 2017 Ph1tl cfct.1u11e in anul 2018 

338¾ 

0', 

511 ¾ 

171~. 

După cum se poate observa, p l ăţile efectuate de entitate în anul 2018 au înregistrat o creştere 
de 71 % faţă de anul precedent şi cu 65% faţă de anul 20 I 6, în structură observându-se o creştere în 
principal a cheltuielilor cu investiţiile . 

c) Situaţia activelor şi datoriilor UATC Ştefăneştii de Jos pentru perioada 2016-2018. se 
rezintă astfel: 

'Ir 

"' 
Conlut Sold 31.ll.20J7 Rulej cr.rdiÎor T So1d l l .12,2018 

I :::-i 2018 I 

!--+---------------!- dcbllor'."· iţ__i 
Torit acti,•c fixe, din urc: 38.33-Ul1 

103 Cheltuieli de dez.\•oltare 

I 205 Acti\c fixe: neoorpOralc 

J 208 Active fil<e oc~ porale __ 

3 J 211 Tereaun s, ftf11CJ11\J:m 1erenun 

212 Constructii 

2 IJ lns1aln.tîi 1ehnicc, mijloace de 1ran5i>0tt, -+ -
animale si 11\antalii 

m .8io r ---·-n 
îs~o::J _ 1Jo.'.':',sj' 

1.1 511 .3)8 1 o 
J'J.'597 724 4.136.2SS 

- 1.379.769 -t- - 1 6J.256 Ţ 

o 
--oţ-

- o ..... 
"T

--or 
of 

45.326.0JS 

JJS.830 

J IJ .106 

1-1,8.3)8 

37 7l3 97Q 

I S43 025 

6 269.121 I O 1809.988 

L.2 __ _ 2.293.134 ! _-·- o~- 2431.769 

A11tlitor public extem 
Lehtinceanu Octavi 
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Iar variatiile în sume absolute au fost următoarele : 
~- -:- --- Otnumi;t11 indicatorilor -T Sold nnrle"a nului ~-So-. -,d~n~.-,,-, - Sold nneli lnui;i-·I Varia 11, +/~ Va ri a ţie +/. 

!lui - 1 = . 
2016 2017 2018 I 

1. I Active necurente, din care: 54.395.746 57. 108.276 64.331.345 118.27% ' 
53.123.074 

- - -· -
49.501 .882 

•Terenuri şi clădiri 51.0IS.160 
' ------------+-- - - - -------+· - _ _J ___ - J. 

2. Ac livc curentt. din care: 20.463 .036 

• Crean\e bugetare 6.022 507 22.188.125 
• --

--~--0 
j 3 . l Ontorii necurente, din care: _ _ - I { - _._ ----- -

•Provizioane O O I 

l-;.-t Datorii curenle, dincarc: 338 88 1 1.043 .474 2.H089 1 Ji _ 746,84'• 

l ~ ii oomeroialc, l\WlSuri I - 9.~S00.65s1 - 2.032.908 1 20410,72¾ 

5. 
1 

Capitaluri proprii 74.519.901 IOS.566.684 j IOS 727.0~8 141.Sr., 

~ 6-:-0,zultat parrimoniel - lllC - 1~ 20 ~ 3091976sj =_ 7.715_ oJ~ 
· 7. , Rczultatpairimomal - 1210 _ _ _ O _ o_1 O 0.00- it 

_._îi°i.65% 
--112.I0°~ 

88..î4% 
-- 68,43% 

- 0.000, 
o.~{. 

242.54°;, 

406.05~·· 

100,1~ 0 • 

0.02•• 
0.00', 

Totalul activelor necurcnte la data de 31 decembrie 20 I 8 a fost de 64.331.345 lei, 
înregistrându-se o creştere de 12% faţă de anul 2017 şi de 18% faţă de anul 2016, care s-a datorat 
în principal creşterii postului bilanţier terenuri şi clădiri. 

V.7 Modul de orga nizare a sistemului conta bil 
Organizarea şi conducerea contabilităţii la UA TC Ştefăneştii de Jos în anul 2018, conform 

auditului efectuat şi machetei nr. 2 - răspunsurile date de entitate la Chestionarul privind evaluarea 
sistemului contabil. se prezintă astfel: 

prin statul de funcţi i şi organigramă este organizat în cadrul entităţii compartiment 
financiar-contabilitate, c u un număr de 2 angajaţi; instituţia a avut în anul 2018 servicii de 
contabilitate şi de întocmire a rapmtărilor financiar-contabile cu firma de contabilitate 

:,. atribu\iile salaria\ilor din compartimente sunt stabilite prin fişe de post; 
controlul financiar preventiv propriu (CFPP) se exercită asupra um1ătoarelor operaţitmi: 

deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare; angajamente legale din care rezultă 
direct sau indirect obligaţii de plată ; ordonan1area cheltuielilor: concesionarea, închirierea, 
transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice; alte operaţiuni. 

» nu au fost opera\iuni patrimonia le efectuate fără să existe viza de CFPP; 
» programul de contabilitate prelucrează automat datele contabile asigurând respectarea 

normelor contabile şi controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum şi păstrarea acestora pe 
su port tehnic; 

l> entitatea utilizează aplicaţia A V AN CONT fumizată de SC PRO ADMIN SRL şi instalată 
la biroul de contabilitate din cadrul Primăriei. precum şi la nivelul institutiei de învăţământ din 
subordine; 

personalul cu atribuţii financiar -contabile cunoaşte sarcinile de serviciu ; 
>" nu există o procedură în care se prevede supervizarea activităţii destnşurate de personalul 

cu atribuţii financiar-contabile, respectiv documentele sunt semnate de sa lariatul care le-a întocmit. 
revizuite si semnate de o a l tă persoană (şeful companimentului) 

există un sistem informatic de prelucrare automată a datelor contabile care asigură 

respectarea normelor contabi le şi controlul datelor înregistrate în contabilitate. precum şi păstrarea 
acestora pe suport tehnic; 

sistemul informatic asigură întocmirea registrelor contabile obligatorii; 
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)- există un manual de lucru al softului contabil utilizat; 
>" transferul soldurilor contabile de la o perioadă la alta şi de la sfârşitul unui an financiar la 

începutul celuilalt an financiar se efectuează automat de către sistem; 
)>, există o procedură care să reglementeze modul de arhivare a documentelor. 

În anul 2018 entitatea a organizat şi condus contabilitatea potrivit prevederilor Legii 
nr.82/ 1991 a contabilităţii, republicată , OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii insti/11/iilor publice, Plan11/ de 
conturi pentru instituţiile publice şi instruc/iunile de aplicare a acestuia, cu modificările ş i 

completările ulterioare ş i OMFP nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonan/area, plata cheltuielilor instituţiilor publice prec11m şi 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
Situaţiile financiare supuse audită r ii , întocmite ş i raportate la data de 31.12.2018 sunt cele 

stabilite prin OMFP nr. [29/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru 
modificarea altor norme metodologice in domeniul contabililă/ii institu/iilor publice ş i cuprind : 

Bilanţ ; 

Contul de rezultat patrimonial ; 
Situaţia fluxurilor de trezoreri e; 

- Disponibil din mijloace cu destinaţie specială; 
- Situaţi a modi ficărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii; 

Contul de execuţie a bugetului local - Venituri ; 
Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli; 
Anexe la conturile de execuţie . 

Prin dispoziţia primarului nr. 154/ 19.06.2018 s-a stabilit persoana împuternici tă să efectueze 
controlul financiar preventiv, conform legii. 

Nu au fost stabilite persoane împuternicite să efectueze lichidarea cheltuielilor conform 
OMFP 1792/2002 şi nici persoanele care certifică documentele j ustificative supuse controlului 
financiar preventiv, în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii. 

Astfel , din evaluarea preliminară a ri scului de control , s-a concluzionat că ne putem baza 
par!in l pe sistemul contabil din cadrul entităţii. 

V.8 Modul de organizare şi implementare a sistemulu i de control intern 
Obiectivul principal urmărit de auditorii publici externi în această fază, îl reprezintă 

evaluarea capacităţii sistemului de control intern de a preveni, detecta şi corecta erorile/abaterile 
semnificative care pot să apară în cadrul activităţii destăşurnte de entitatea supusă audin1lui. 
Aceasta presupune evaluarea de către echipa de audita modului în care sistemul de control intern a 
fost conceput şi sta bi lire a măsurii în care acesta este implementat. 

Din verificarea modului de organizare, implementare şi dezvoltare a s istemului de control 
intern/managerial în anul 2018. la nivelul UATC Ştefăneştii de Jos, s-a constatat implementarea 
parţială a sistemul propriu al controlului intern/managerial. 

Deşi sistemul de control intern a fost conceput la nivelul entităţii , acesta nu a fost 
implementat. în totalitate, astfel că nu are capacitatea de a preveni , detecta şi corecta în totalitare 
erorile şi abaterile din cadrul activitllţii desfăşurate. 

Pentru obţinerea informa1iilor cu privire la sistemul d e con trol intern şi audil inlern a le 
entităţii, echipa de audit a examinat informaţii le cuprinse în machetele nr. 4 ş i 5. respecliv 
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observarea aplicării controalelor specifice şi inspecţia documentelor şi a rapoartelor, constatându-se 
următoarele: 

1. Evaluarea mediului de control 
Pentru a evalua mediul de control al entită\ii, s-a utilizat chestionarul privind evaluarea 

mediului de control (macheta nr. 4) din care rezultă: 
Astfel , la data de 05.09.2016 a fost emisă Dispoziţia nr. 229/2018 a Primarului Comunei. 

prin care, în baza prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018, a fost constituită Comisia pentru 
monitorizarea, coordonarea şi îndrnmarea metodologică a dezvoltării sistemului de control 
intern/managerial. În această dispoziţie au fost nominalizate persoanele care fac parte din comisie, 
însă nu a fost desemnat şi preşedintele acesteia. 

Echipa de auditori publici externi nu a identificat niciun document emis de această comisie. 
Entitatea, prin reprezentan~i săi, a transmis un set de proceduri care nu sunt asumate/semnate de 
nicio persoană din conducerea acesteia şi nici de vreun membru al Comisiei pentru monitorizarea, 
coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial. 

Raportul anual privind implementarea sistemului de control intern/managerial nu a fost 
întocmit în perioada auditată şi , implicit, nu a fost transmis Secretariatului General al Guvernului, 
conform prevederilor legale 

Din aplicarea prevederilor OSGG nr.400/20 15 mentionărn următoarele demersuri efectuate 
de UATC Ştefăneştii de Jos în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control imem 
managerial: 

• a fost întocmită pentru fiecare compartiment din cadrul Primăriei Comunei Ştefăneştii de 
Jos, lista obiectivelor specifice, activilă/ilo1; ac(i1milor şi procedurilor ; 

• la nivelul institu\iei au fost identificate activită\ile procedurabile; 
• a fost întocmit Registrul riscuri lor la nivelul instituţiei, au fost inventariate funcţiile 

sensibi le; 
· au fost elaborate proceduri operaţionale pentru următoarele compartimente: achiziţii 

publice, arhiva, asistenta sociala, audit, casa de cultura, biblioteca, contabilitate, impozite sit axe 
locale, registru agricol, relaţii cu publicul , resurse umane, ş.a. 

Cu toate acestea, deşi sistemul a fost proiectat în conformitate cu OSGG nr.400/2015 
implementarea acestuia a prezentat caren1e întrucât conducătorul entităţi i nu a aprobat documentele 
elaborate în faza de proiectare a sistemului, iar în aplicarea prevederilor legale în vigoare în anul 
2018, nu au fost elaborate ş i aprobate programe de dezvoltare a sistemelor de control managerial la 
nivelul UATC Ştefăneştii de Jos 

Totodată, menJionăm faptul atributiile privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea 
cheltuiel ilor bugetare nu sunt stabilite prin act administrativ. 

2. Evoluarea nuditului intern 
Potrivit organigramei aprobate, entitatea a organizat un Compartiment de audit public intern. 

postul nefiind ocupat. 

V.9 Din analiza sistemului informatic, în ceea ce priveşte evaluarea sistemului IT. se 
constată că enti tatea nu are w1 angajat specialist IT, utilizatorii IT fiind în număr de 53 , aşa cum 
reiese din macheta nr. 3 • Chestionar privind evaluarea sistemului IT: 

~ entitatea utilizea:r.ă urmatoarele programe informatice: AvanTax, AvanCont. 
AvanRegis, AvanDoc, AvanUrbis, Dual Salarii, lndaco Lege5 - 20 utilizatori 

Auditor public e.r:tem 
Lehtincean11 Ocravianl1 
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)"a> pentru dezvoltarea sistemului nevoile sunt stabilite de departamentul IT, prin notă 

de constatatoare si se solicită achiziţia prin referat de necesitate. Specificaţiile tehnice se stabi lese 
in functie de cerintele software şi nivelul de încărcare a sistemului.; 

>" nu se utili zează proceduri IT; 
>" nu există o strategie IT pe termen scurt/mediu; 
)"a> Nu exista reglementari pentru utilizarea internetulu i. Este permisa utilizarea 

internetului in scopuri personale.Accesul este blocat pe pagini care prezinta risc de securitate 
(firewall actualizat zilnic). Nu se blochează internetul după program. 

Există legături securizate cu STS pentru accesarea bazelor de date D RPC! V şi 
evidenta populaţiei ; 

;, serverele sunt utilizate pentru stocarea bazelor de date; Linia principală 
RCS&RDS, fibra optică, viteză 150Mbps up/down garantat. Linie secundară - FailOver 
Telekom. fibră optică, 100 Mbps best effort; Software Open Source - PFSense; Reţea Lan 
I 00/1 OOO Mbps cu posibilitate de extindere conform cerinielor; 

Defecţiunile sunt raportate direct şi rezolvate în timp real. Daca necesita achiziţia de 
componente/înlocuire sunt înregistrate in registru al defec\iun ilor; 

)"a> pe ca lculatoarele institutiei sunt implementate Jicente Windows pe baza achiziţiilor 
efectuate: Windows I O Home X64 - 2 buc, Windows 1 O Pro X64 - 43 buc, Windows 7 Pro X86 - I 
buc, Windows Server 20 l 2 R2 - 1 buc, Open Source - PfSense I buc. 

în concluzie, urma evaluării răspunsurilor date de conducerea entităţii în Chestionarul 
privind evaluarea mediului de control, legate de organizare, managementul resurselor umane, 
etică, deontologie şi integritate, elemente ce definesc mediul de control, echipa de audit 
concluzionează că, la nivelul entităţii deşi a fost organizat şi implementat sistemul de control 
intern, mediul de control al entităţii nu oferă siguran1a absolută că activitatea de control intern 
funcţionează eficient în practică, astfel că echipa de audit nu acordă o încredere totală situaţiilor 
financiare . 

În urma evaluării modului de proiectare, implementare şi functionare a sistemului de control 
intern din entitate, auditorii publici externi au concluzionat că nivelul de încredere în sistemul de 
control intern al entităţii sistemul de co11trof intern pare a fi parţial collfor111 şi, în consecinţă, 
nivelul de încredere în sistemul de control intern al entităţii este MEDIU. 

V.IO Identificarea şi evaluarea riscurilor 
Evafnarea riscului de de11af11rare se11111ijicativă (i11ere11t şi de co11trol) 
Confonn pct. 297 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activi tă\ilor specifice 

Curţii de Conturi , precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat de plenul 
Curţii de Conturi prin Hotărârea nr. 155/2014. riscul de control reprezintă riscul ca o eroare/abatere 
semnificativă să se producă fără a fi prevenită, detectată sau corectată în timp util de către sistemul 
de control intern şi sistemul contabil al entităţii auditate. 

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor, procedurilor şi structurilor organizatorice 
concepute şi implementate de către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea 
furnizării unei asigurări rezonabile pentru: 

• respectarea actelor normative în vigoare şi a politicilor şi deciziilor managementului; 
• atingerea scopului şi a obiectivelor stabilite prin actele de înfiinţare ale entităţii într-un mod 

economic, eficient şi eficace; 
. utilizarea resurselor materiale, financiare şi umane potrivit scopului declarat şi obiectivelor 

entităţii; 

A11ditor public extem 
Lehtinceam1 Octaviana 
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- protejarea bunurilor patrimoniale ş i a informaţi ilor; 

- prevenirea, depistarea şi corectarea risipei, fraudei , erorilor şi gestionării deficitare; 
- dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare. actualizare şi 

comunicare a datelor şi infomiaţiilor financiare şi nefinanciare; 
- asigurarea calităţii documentelor financiar-contabile şi producerea în timp util de situa\ii 

financiare care con\in date exacte şi reale, referitoare la segmentul financiar şi de management. 
În sistemul de control intern, managementul riscului reprezintă un proces complex de 

abordare ştiinţifică a riscurilor. care utilizează resurse materiale. financiare şi umane pentru 
atingerea obiectivelor care vizează reducerea expunerii la pierderi. 

În procesul de management al riscului de control trebuie atinse două mari categorii de 
obiective, şi anume: obiective pre şi post eveniment. 

Atât obiectivele din prima categorie vizează (costurile şi economiile legate de tratarea 
expunerii la risc), cât şi cele din cea dea doua (asigurarea continuităţii , existenţei şi funcţionării 
entităţii) au fost urmărite sistematic în activită\ i le de evaluare a sistemului de control intern 
utilizându-se mai multe metode de lucru, respectiv: 

- chestionar pentru evaluarea sistemului contabil ; 
- chestionar pentru evaluarea sistemului IT; 
- chestionat pentru evaluarea sistemului de control intern; 
- chestionar pentru evaluarea auditului intern; 
- macheta achiziţiilor publice: 
- testarea controalelor interne, a controalelor de aplica\ii şi a controalelor fizice efectuate, pe 

fiecare categorie de opera\iune economică; 
- evaluarea şi stabilirea nivelului de încredere în sistemul de control al entită\ii . 
În scopul identificării şi evaluării riscurilor, a fost avută în vedere şi misiunea de audit 

financiar desfăşurata în cursul anului 2016 de către Cunea de Conturi-Camera de Conturi a Ilfov. 
privind auditul financiar asupra contului de execuţie încheiat la 31.12.2015. 

Urmare a evaluării sistemului contabil, sistemului de control intern şi auditului intern, pe 
baza informaţiilor, actelor, documentelor, răspunsurilor la chestionare şi declaraţiei conducerii 
entităţii , rapoartelor de audit extern, a altor acte de control existente la nivelul entităţii, menţionate 
mai sus, prin exercitarea rafionamentului profesional, echipa de audit a identificat şi evaluat 
riscurile la nivelul ent ităţi i auditate. pentru fiecare categorie de operaţiuni economice supusă 
auditului şi a apreciat nivelul de risc ca fiind mediu. 

Eva/11aren risc11/11i de 11edetectnre 
Urmare evaluării sistemului contabil şi sistemului de control intern, pe baza info rmaţii l or. 

actelor. documentelor, răspunsurilor la chestionare şi declaraţiei conducerii entităţii şi prin 
exercitarea raJionamentului profesional, echipa de audit a idemificat şi evaluat pentrn fiecare 
categorie de operaţiuni economice supus:\ auditului , că există posibilitatea apariţiei riscului de 
nedetectare pentru anumite categorii de operaţiuni economice. 

Pentru operaţiunile economice care vor fi testate, pe baza datelor privind plăfile efectuate, 
riscul de nedetectare este mediu, având în vedere că numărul de tranzactii din fiecare categorie de 
operaJ iuni economice este mediu, iar prin testarea unor elemente specifice fiecărei categorii există 
posibilitatea detectării prin teste de audit a eventualelor deficienţe, care ar putea exista la nivelul 
acestor categori i de operaţiuni economice. 

La nivelul categoriilor de operaţiuni economice selectate pe baza soldurilor conturilor şi 
având în vedere numărul mare de elemente existente în sold la finele anului , pentru aceste categorii 
de operaJiuni economice selectate pentru a fi supuse testelor de audit, exista un risc de nedetectare 
mediu , care ar genera eventual unele deficienfe semnificative, luate individual sau cumulat. 

A,ulitor public extem 
Lehăncean11 Oc1aviana. ' 
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VI.I Metodologia de audit aplicată pc parcursul desfăşurării misiunii de audit financiar 
Pe baza raţionamentului profesional, pentru ob1inerea probelor de audit, auditorii publici 

externi au optat pentru selectarea unor clemente specifice din categoriile de operaţiuni 

economice, deoarece operaţiunile au valori foarte mari şi un număr mare de tranzacfii, iar în etapa 
de planificare au fost identificate unele operaţiuni care comportă un risc special. 

Vl.2 Stabilirea pragului de semnificatie (nivelului materialităţii) 
Prin exercitarea raţionamentului profesional, auditorii publici externi au apreciat ş i stabilit un 

nivel al pragului de semnificaţie (materialitatea) în sumă de 426,715 lei, reprezentând 2% din 
volumul plăţilor efectuate de entitate în anul 2018. 

La stabilirea pragului de semnificaţie s-au avut în vedere atât cadrul legislativ în vigoare. cât 
şi considerentele legate de categoriile de operaţiuni economice desfăşurate în anul 2018 ş i soldurile 
conturilor ce vor fi selectate în vederea auditării. 

Precizăm că. la detenninarea pragului de semnificaţie (materialitatea) s-au avut în vedere 
prevederile pct. 302 şi 303 din Regulamen/11/ privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
specifice Cur/ii de Conturi. precum şi valorificarea ac/elor rezultate din aces/e activită/ i , aprobat 
prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014. 

Vl.3 Categoriile de operaţiuni economice auditate 
Pe baza raţionamentului profesional, auditorii publici externi au selectat din situaţiile 

financiare încheiate de entitate la data de 31.12.2018 un număr de 5 categorii de operaţiuni 
economice ce urmează a fi auditate. astfel încât să fie urmărite atât obiectivul general al auditului 
financiar, cât şi obiectivele menţionate la pct.255 şi 259 din regulament. 

La determinarea categori ilor de operaţiuni economice auditorii publici externi au avut în 
vedere: 

a) specificul entită\ii auditate; 
b) cerin\ele de înregistrare contabilă şi de raportare fmanciară ale entităţii auditate; 
c) operaţiunile semnificative din punct de vedere valoric; 
d) rezultatele evaluării riscului asociat diferitelor tipuri de operaţiuni. 

VI.4 Procedurile de audit 
În vederea evaluării activităţii financiar - contabile a entităţii , în scopul detectării erorilor din 

situaţiile financiare au fost utilizate proceduri analitice şi teste de fond . 
Prin procedurile analitice s-au analizat datele, indicatorii, tendinţele semnificative. inclusiv 

investigarea fluctua\iilor şi a rela\iilor care sunt inconsecvente fa\ă de alte informa\ii relevante sau 
care se abat de la valorile aşteptate. 

Totodată, s-a testat în ce măsură opera\iunile economice au fost înregistrate în eviden\a 
contabilă, dacă au fost declarate cu precizie, dacă sunt reale şi efectuate. în concordanţă cu 
reglementările legale. Astfel. prin aplicarea testelor de fond s-au efectuat verificări de detaliu 
asupra tranzac\iilor şi opera\iunilor economice ale entităţii. utilizându-se tehnici specifice de 
ob\inere a probelor de audit, cum ar fi: 

inspecţia, respectiv examinarea individuală a înregistrărilor şi a documentelor care probează 
operaţiunile economico - financiare din eşantionul selectat; 

observarea - unnărirea procesului de aplicare a procedurilor interne; 
analiza comparată, analiza sistemică a activităţilor independente, analiza statistică şi ana li za 
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financiar· contabilă a bilanţului contabi l şi a contului de execuţie, încheiate de entitatea auditată, în 
exerciţiul bugetar 20 I 8; 

intervievarea în vederea obţinerii informaţiilor, considerate relevante, de persoanele 
abilitate din interiorul şi exteriorul entităţii auditate; 

confirmarea, respectiv primirea unui răspuns scris sau verbal de la o terţă parte 
independentă, în scopul de a se verifica acurateţea infonnatiilor sau pentru a se corobora 
informaţiile conţinute de înregistrările contabile; 

recalcularea care presupune verificarea acurate[ei calculelor aritmetice din documentele 
justificative şi din înregistrările contabile, prin reluarea calculelor. 

În vederea formulării unei opinii de audit pe1tinente, echipa de audit a utilizat ş i combinaţia 
diferitelor tipuri de teste sau proceduri, pentru obţinerea unor probe relevante sub toate aspectele 
semnificative, astfel încat, să poată fi formulată o opinie de audit. 

VJ.5 Probele de audit 
Probele de auditau fost colectate în urma aplicării procedurilor de audit asupra unui eşantion 

constituit pe baza raţionamentului profesional în funcţie de nivelul de risc stabilit în urma evaluării. 
Astfel au fost colectate probe de audit relevante pentru verificare, în scopul obţinerii unei 

asigurări rezonabile asupra faptului că forma şi conţinutul documentelor verificate respectă 
cadrului legal care guvernează domeniul finanţelor publice. 

Considerăm că probele de audit pe care echipa de audit le-a obţinut sunt suficiente şi 
adecvate pentru a constitui baza opiniei de audit. 

C ( 

Sinteza constatărilor şi concluziile auditului financiar 

1. Exactitatea si realitatea clatelor reflectate în situaţiile financiare 

1.1. Evide11ţa co11tabi/ă 1111 s-a co11d11s şi orga11izat conform Normelor metodologice 
aprobate, 11 P/01111/tti de co11t11ri şi i11str11cţi1111i/or de aplicare 11 acestuia 

Ca urmare a verificării modului de organizare şi conducere a contabilitătii la nivelul entităţii 
publice auditate, în urma aplicării procedurilor de audit financiar asupra eşantioanelor selectate din 
cadrul cmegoriilor de opera\iuni supuse auditării , s-a constatat faptul că entitatea nu a asigurat 
reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor linanciar-contabile în bilan}ul contabil şi în conturile 
anuale de executie încheiate la linele anului 2018. Astfel , s-au retinut ca nereguli următoarele 
aspecte: 

a) Neasigurarea concordanţei dintre evidenta terenurilor şi a construcţiilor şi fondul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţilor administrative teritoriale. 

Astfel, datele raportate în evidenţa sintetică a UA TC Stetăneştii de Jos la data de 3 1.12.2018 cu 
privire la fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public ş i privat al unităjilor administrative 
teritoriale (conturile 103 şi I 04) a fost raportat ca fiind în sumă de 19.612.251 lei. iar terenurile ş i 
construcţiile erau în sumă de 57.346.230 lei , rezultând o diferen}ă intre cele două categorii 
economice - terenurile si clădirile UAT si fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat 
al UA T, în sumă de 37. 733.979 lei . 

Această diferentă denotă faptul că fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 
unităţilor administrativ - teritoriale, raportat prin situatiile financiare încheiate la finele anwfui 

Auditor public extem 
Lehănceanu Octaviana 
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20 I 8. nu reflectă realitatea şi nu are corespondenţă cu conturile de clădiri şi terenuri care apartin 
domeniului public al unităţii administrativ teritoriale. 

Pe de altă parte, în timpul auditului s-a solicitat realizarea evidenţei analitice a terenurilor şi 
clădirilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al UA TC Stetăneştii de Jos şi a rezultat faptul el\ 
există diferenţe semnificative între evidenţa sintetică şi cea analitică, după cum urmează: 

- entitatea a prezentat situaţii analitice întocmite în timpul auditului, fiind solicitate a fi 
identificate numărul cadastral, astfel încât situaţia analitică a fost realizată în parte: la terenuri în 
sumă de 1.805.885 lei, iar la construcjii în sumă de 6.583.615 lei, fără a prezenta corespondenţa cu 
fondurile bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT; pentrn domeniul privat al UAT 1111 au 
fost prezentate situatii analitice ale terenurilor şi clădirilor; 

- din inventarierea realizată la finele anului 2018 au fost identificate terenuri in sumă de 
5.488.946 lei şi construcţii în sumă de 51.839.930 lei. Mai mult decât atât, deşi diferenţele stabilite 
in unna inventarierii nu clarificau în totalitate sumele din evidenţa scriptică. acestea nu au fost 
valorificate de către UAT Stefâneştii de Jos, nici până la data auditului. 

b) Nu se conduce evidenţa analitică a terenurilor pe grupe (terenuri agricole, silvice, cu şi fără 
construcţii etc.) şi a celorlalte mijloace fixe (constructii, instalaţii tehnice, mijloace de transport. 
animale şi plantaţii, mobilier, aparatură birotică , echipamente de protecţie a valori lor umane şi 

maLeriale şi alte active corporale). 

c) În timpul auditului, s-a realizat componenţa investiţiilor în curs raportate prin bilan} şi s-a 
constatat faptul că au fost menţinute eronat în soldul contului 231 "Active fixe corporale în curs de 
execu{ie " obiective de investiţii pentru care s-au efectuat recepţiile finale în sumă de 498.611 lei şi 
au fost raportate eronat prin situaţiile financiare ca fiind investiţii în curs (modernizare străzi şi 
repara/ii întreţinere drumuri pietruite). 

d) Neconducerea evidentei activelor lixe pe fiecare obiect de evidenţă şi necalcularea 
amortizllrii activelor fixe din patrimoniul unităţii administrativ teritoriale aparţinând domeniului 
privat al UAT. 

Auditorul public extern a constatat faptul că, în anul 20 I 8, nu a fost calculată şi nu s-a 
înregistrat amortizarea aferentă activelor fixe, având în vedere faptul că entitatea a prezentat un sold 
al contului 281 reprezentând amortizarea cumulată înregistrata până la 31.12.2018 în sumă de 
262.535 lei, faţă de evidenţa sintetică a activelor lixe (soldurile conturilor 213 şi 214) de la finele 
anului 20 18 în sumă de 3.353.013 lei. Totodată, amortizarea activelor fixe înregistrată în cursul 
anului 2018 a fost de doar 336,20 lei . 

Din cele prezentate, rezultă faptul că entitatea nu a organizat evidenJa analitică şi nu a calculat 
amortizarea pentru active fixe în sumă 3.353.013 de lei. 

e) Neincluderea în valoarea i nvestiţiilor în curs de execuţie, aferente obiectivelor de investiţii , 

a cheltuielilor efectuate în sumă de 32. 752 lei, de natura serviciilor de dirigenţie de şantier. cu 
implicaţii directe atât asupra denaturării valorii reale a obiectivelor/lucrărilor finalizate. 
recepţionate şi date în folosintă, cât si asupra monitorizării fondurilor alocate cu aceasta destinatie. 
În acest fel s-au efectuat raportări prin bilanţ în sensul subevaluării activelor fixe în curs de 
execuţie. 

I) Înregistrarea necorespunzătoare în conturile special destinate reflectării opera[iunilor 
patrimoniale de natura participării la capitalul social, a unor cotizatii la diferite asociaţii de. 
dezvoltare intracomunitară, însumând 32.598 lei, acestea nefiind titluri de participare deţinute de 
UA T la capitalul social al unor societăţi comerciale, fiind raportate la finele anului 2018 în mod 
eronat ca active ale entităţii. 

g) Nerespectarea concordanţei dintre natura cheltuielilor şi subdiviziunea din bugetul aprobat 
de la care s-a efectuat plata. În urma verificării elementelor din categoria de operaţiuni B11n11ri 

Auditor public e.xtem 
Lehănceanu Octaviana 
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servicii s-a constatat că s-a procedat eronat la efectuarea de cheltuieli/plăti de la articole bugetare la 
care nu se justifică. având în vedere natura reală a cheltuielilor efectuate. Astfel, cheltuielile de 
cazare efectuate cu ocazia deplasărilor pentru perfecţionarea profesională , în sumă de 165.248 lei 
au fost efectuate de la alineatul 20.01 .30 "Alte cheltuieli cu bunurile şi serviciile", respectiv au fost 
utilizate pentru cheltuieli cu deplasările , acestea având altă natură economică. Prin acest mod de 
lucru, datele raportate prin contul de execuţie a cheltuielilor inst ituţiei nu sunt reale. În fapt, 
instituţia a încadrat aritmetic unele categorii de cheltuieli în sursele bugetare alocate şi nu a 
evidenţiat plăţile de casă după natura şi conţinutul acestora. 

În concluzie, datele raportate prin situaţiile financiare întocmite la finele anului 2018 !l!! 
corespund în mod semnificativ realitătii, iar prin înregistrările efectuate în mod eronat asupra 
cheltuielilor. entitatea n denaturat rezultatul stabilit în anul 2018. 

Cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia deficienţelor descrise la punctul I. I 
constau în nerespectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu referitoare la monografia 
contabilă şi punerea de acord a evidenţei sintetice cu cea analitică. dar şi efectuarea inventarierii în 
mod formal. 

Valoarea estimativă a abaterii este în sumă de 41.816.201 lei reprezentând operaţiunil e 
contabile efectuate în evidenţele UATC Ştefăneştii de Jos fără respectarea reglementărilor 

aplicabile. 
Consecinţa economico-financiară a abaterii de la legalitate şi regularitate este reprezentată 

în principal de faptul că datele raportate prin situaţiile financiare întocmite la finele anului 2018 nu 
corespund în totalitate realităţii, atât în raportarea activelor fixe, cât şi a recuperării prin intermediul 
amortizării, precum determinarea eronată n rezultatului patrimonial al instituţiei în anul 20 18. 
Totodată datele raportate prin contul de execuţie a cheltuielilor institu(iei nu asigură transparenta 
raportării cheltuielilor prin sistemul de indicatori stabiliţi pentru raportarea cheltuielilor bugetare. 

1.2. N11 există concordan(li între evidenţa fiscalii a creanţelor bugetului local şi evidenţii 
co11tabil,i a acestora 

Din verificarea modului în care au fost evidentiate creanţele bugetare din impozite şi taxe 
locale în anu l 20 l 8 la UA TC Stefăneştii de Jos. echipa de auditori publici externi a constatat faptul 
că există diferenţe valorice între evidenţa fiscală, datele din contul de execufie bugetară şi ev identa 
contabilă a acestora. 

Astfel, valoarea creanţelor încasate în anul 2018, care au fost evidenţiate în balanJa de 
verificare în rulajul creditor al contului 464 "Creante ale bugetului local" a fost în sumă de 
6.533.535 lei . Conform eviden\ei fiscale, valoarea încasărilor din anul 2018 a fost de 9.648.089 lei , 
existând o diferentă între evidenţa fiscală şi cea contabilă în sumă de 3.114.554 lei. 

Totodată, din verificarea efectuată asupra soldurilor contulu i 464 "Creante ale bugetului 
local" raportate la începutul şi la finele anului auditat, precum şi concordanţa acestora cu eviden\a 
fiscală/analitică, s-a constatat faptul că există diferenţe la Ol .Ol .2018 în sumă de 17.8 12.972 lei, în 
sensul că sumele rămase de încasat din evidenţa analitică erau mai mari decât cele raportate în 
balanţa de verificare, inr la finele anului 2018. în evidenţa analitică erau sume rămase de încasat 
mai mari decât cele raportate în batanta de verificare cu I 0.422.809 lei. 

Echipa de auditori publici externi a reţinut faptul că entitatea nu a organizat corespunzător 
evidenţa anal i tică a creanţelor bugetului local ş i a efectuat înregistrări ale sumelor încasate ce 
reprezentau creanţe ale bugetului local doar în evidenţa analitică, fără să asigure concoittdanţa 

Auditor public e.>:tem 
Lehăncean11 Octaviana j _ 
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acesteia cu evidenţa sintetică, denaturând în acest mod atât realitatea creantelor de încasat din 
evidenţele contabi le, cât şi rezultatu l patrimonial stabilit la linele anului 2018. 

Cauza abaterii prezentate a fost determinată de faptul că instituţia nu a procedat pe parcursul 
anului 20 18 la efectuarea punctajelor între evidenţa contabilă şi cea fiscală (pe contribuabili) 
privind impozitele şi taxele locale şi cu informa\iile contul de execuţie. 

Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 13.537.363 lei, reprezentând diferenţele 
dintre evidenţa fiscală a creanţelor bugetului local şi evidenţa contabilă a acestora, cuantificate în 
valoare. absolută . 

Co11secinţcle economico-financiare ale abaterii de la legalitate şi regu laritate constau în 
lipsa de acurateţe a situa1iilor financ.iare, a realităţii şi exactită\ii evidenţelor contabile şi a 
bilanţului contabil la 31.12.2018, nefiind asigurată acurateţea şi corectitudinea înregistrărilor 
efectuate în contului 464 "Creanţe ale bugetului local"'. 

1.3 Neefectuarea reevaluării tere111,ri/or şi clt'Idiri/or din patrimoniul UATC Ştefti11eştii de 
Jos 

Cu privire la efectuarea reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de 
lege şi înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acestora, din verificările efectuate, s-a 
constatat faptul că nu au fost reevaluate la termenul legal activele fixe corporale de natura 
constrncţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul uni tăţii administrativ teritoriale, aşa cum prevede 
art. 2~2 din 0.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortiznrea activelor fixe aflate în patrimoniul 
institu\iilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Deşi în anul 2015 UATC Steflineştii de Jos a efectuat o reevaluare a activelor in domeniul 
public ş i privat al UAT, cu evaluatorul autorizat Negrea Maria, care a încheiat rapoartele de 
evaluare nr. 2192, 2193, 2194, 2195/9.05.2015 şi predate entităţii cu procesul verbal 
nr.7790/16.05.20 17. în fapt entitatea nu a înregistrat rezultatele reevaluării. Mai mult decât atât. 
normele în vigoare impuneau ca cel puţin o dată la trei ani instituţiile publice să efectueze în mod 
obligatoriu reevaluarea domeniului public, ceea ce înseamnă ca în anul 20 I 8 UATC Stefl!neşt ii de 
Jos avea obligaţia de a proceda la reevaluarea terenurilor şi clădirilor deţinute în administrarea sa ş i 

a evidenţierii în contabilitate a diferenţelor din reevaluare, fapt ce nu s-a materializat. 
În consecinţă, UA TC Ştefllneştii de Jos nu a reflectat în evidenţele contabile va lorile 

actualizate ale activelor fixe şi nu a respectat termenul legal de efectuare a reevaluării bunurilor din 
domeniul public al UAT cel puţin o dată la trei ani, raportând prin bilanţul încheiat la data de 
31.12.20 18 o valoare nereală , subevaluată a patrimoniului. 

Cauzele şi împrejurllrilc care au condus la apariţia acestei deficienţe constau în exercitarea 
în mod necorespunzător a atribuţiilor de către persoanele din conducerea entită(ii. atât din punct de 
vedere organizatoric, cât şi datorită aplicării necorespunzătoare a reglementărilor contabile şi a 
celor privind reevaluarea activelor imobilizate. 

Valoarea estimativii a abaterii nu a fost cuantificabi l ă. 

Consecinţele economico-financiare constau în faptul că, prin neefectuarea reevaluării , datele 
raportate prin bilanţul contabil întocmit la data de 31.12.2018 nu oferă o imagine reală asupra 
patrimoniului entitătii. 

2:-Modiii-de urmirire a încasirii veniturilorbugetare, în 
cuantumul şiJa termeneie preyazute.oeJeg,,,.e _________________ _ 

Auditor public exteri~· 
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2.1. Nestabilirea taxelor pe tere1111ri şi clădiri cuve11ite UATC Ştefă11eşlii de Jos pe11tm 

feren11ri/e şi clădirile închiriate, proprietatea UATC 

a) Din auditarea categoriei de operaţiuni economice „ Venituri din concesiuni şi închirieri ", 
cu privire la modul de urmărire, încasare şi derulare a contractelor de concesiune de către UA TC 
Stcfăneştii de Jos s-a constatat faptul că , pentru un număr 5 contracte de concesionare a unor 
terenuri şi clădiri din domeniul public al UAT, încheiate cu persoanele juridice: SC AUTOROM 
COM 2001 SRL, DINU A FLORIN PFA, SC LA CATALIN IEFTIN SI BUN SRL. RCS & RDS 
SA, SC LlBERTY MEDICAL CENTER SRL, entitatea nu a procedat la stabilirea, evidenţierea, 
um1i'irirea ş i încasarea veniturilor taxei pe teren/clădiri. 

De altfel , entitatea nu a asigurat până la data prezentului audit eviden\ ierea analitică a 
sumelor reprezentând venituri ale bugetului local (pe fiecare rol) aferente contractele de închiriere 
spaţii încheiate cu cele 5 societăţi, în ap l icaţia gestionată de biroul taxe şi impozite Avantax, fiind 
necesară verificarea chitanţelor prin care s-au încasat sumele datorate de chiriaşi in interioru l 
perioadei de prescrip\ic. În timpul misiunii de audit, UATC Şternneştii de Jos a emis notele de plată 
şi deciziile de impunere in sumă de 88 lei taxe terenuri şi spatii închiriate (debit 32 lei şi majorări 
de 56 lei şi taxe teren de 88 lei) din contractele de concesiune încheiate cu persoanele juridice 
susamintite. 

b} Cu privire la darea în administrare a unui corp de clădire pe un termen de 10 ani la CN 
Poşta Română, în baza contractului cadru 220/4 166/2009, pentru amenajarea unui oficiu poştal , s-a 
constatat faptul că spaţiul în cauză este utilizat şi la momentul efectuării auditului de CN Poşta 
Română. deşi contractul susamintit eare nu mai are valabilitate. 

Astfel, deşi constructia este în domeniul public al UAT. utilizarea de către CN Poşta Română 
fără contract şi ob\inerea unei redeven1e/chirii nu respectă prevederile legale, având în vedere 
prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, potrivit cărora concesionarea 
sau închirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in condiţiile legii , iar 
sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publica se fac, dupa caz, 
venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. 

Totodată, auditorii publici externi reţin faptul că bunul proprietate publică al UAT a fost 
uti lizat timp de IO ani fără a fi fost stabilită vreo redeventă ceea ce a însemnat neatragerea de 
venituri la bugetul local al comunei dar şi neasigurarea corectitudinii şi transparentei în utilizarea 
bunurilor proprietate publică . Astfel. dcşj legea interzice punerea Ia djspozjtie. cu titlul gratuit de 
active fixe din domeniul public şi privat al comunei/statului. iar pentru bunurile care fac obiectul 
închirierii/ concesiunii este obli gatoriu să se încaseze venituri la buget11l local. acest aspect nu s-a 
materi.al izat. 

In concluzie, UA TC Ştcfăneştii de Jos nu a procedat la stabilirea, evidenţierea, urmărirea şi 
încasarea veniturilor din chirii /redevenţe şi taxe pe teren şi cl ădiri, aferente suprafeţelor de teren şi 
c l ădiri apaf\inând domeniului public al UA T şi utilizate de terţi . 

Cauzele ş i împrejurările care au condus la prezenta abaterilor de mai sus au fost 
determinate de insuficienta implicare a factorilor cu atribuţii în domeniu. in vederea încasării 
venituri lor bugetului local, precum şi de nerespectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu 
dar şi neasigurarea corectitudinii şi transparenţei în utilizarea bunurilor proprietate publică sau 
privată. 

Valoarea estimativă a abaterii constatate nu a fost cuantificată. 

Consecintele economico-financiare ale abaterilor de la legalitate şi regularitate: 
nerespectarea reglementărilor legale în vigoare a condus la diminuarea veniturilor bugetului local 
cu sumele aferente redeven\elor datorate de concesionari. 

Amlitor public extern 
Lehănceanu Octavian 
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2.2. N11 există co11corda11ţll î11tre datele din evidenţa f,scală cu cele di11 registrele agricole 

Pentru verificarea eşantionului selectat din cadrul categoriei de operaţiuni Venituri proprii, 
auditorul public extern a procedat la selectarea aleatorie a unor date din Registrul Agricol ş i cele 
din Registrul Rol nominal unic. 

Ca urmare a verificării , s-a constatat că, din eşantionul selectat de 6 contribuabili. în cazul a 5 
contribuabili (3 dintre acestea având valori semnificative) au rezultat ncconcorctan1e între datele clin 
cele două evidenţe (fie suprafe1e de teren neînregistrate corect în Registrul Agricol. fie suprafeţe de 
terenuri neimpozitate în evidenta fiscală), neexistând concordanţă datelor din evidenţele fiscale ale 
autorită\ii administra\iei publice locale cu cele din registrele agricole, astfel : 

• OPUS LAND RESIDENTIAL DEVELOPMENT SRL- Intravilan construcţii 
Suprafata de teren din evidenta fiscala - 188858,26 m.p. 
Suprafata de teren din evidenta agricola - 493483 m.p. 
Diferenta de teren - 304624,74 m.p. 
Potrivii informa/ii/or furnizate de Biroul Impozite şi taxe. au.fost incetate terenuri in suprafata 
de 283934,88 m.p„ (instrainare}, de unde rezulta o suprafata iniriala de teren : 283934,88 m.p. 
+ 188858,26 111.p. = 472793.14 m.p. 
Diferenra de teren rezultata in urma inslrainarii: 493483 n1.p. - 472793. 14 111.p. = 20689.86 
m.p. 

• SC OPUS LAND DEVELOPMENT SA - Intravi lan construcţii 
Suprafata de teren din evidenta fiscala - 787342,14 m.p. 
Suprafata de teren din evidenta agricola - 769637 m.p. 
Diferenta de teren - 17,705, 14 m.p. 

SC ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL - Intravilan construcţii 
Suprafata de teren din evidenta fiscala - 4065,0 I m.p. 
Suprafata de teren din evidenta agricola - 3157 m.p. 
Potrivit i,iforma/iilor furnizate de Biroul Impozite şi laxe Diferenta de teren in suprafata de 
908.01 m.p. (dr;pa cum rezulla din tabel, ulterior situa/iei transmise de Registru Agricol. 
sociela/ea a declarat terenuri i11 supra/ala de 687,89 m.p.) 

• SC IMMO GURU SRL- Intravilan construcţii 
Suprafata de teren din evidenta fiscala - 1043,52 m.p 
Suprafata de leren din evidenta agricola - 1049 m.p. 
D iferenta de teren -5,48 m.p. 

• SC GRENOUI fNVESTMENTS SA (SC BENEVO REAL EST A TE INVESTMENTS 
S.A.}- Intravilan construc\ii 
Suprnfata de teren din evidenta fiscala - 4950.3 m.p. 
Suprafata de teren din evidenta agricola - 4955 m.p. 
Diferenta de teren - 4, 70 m.p. 

Cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia acestor deficiente constau în principal în 
neîndeplinirea în totalitate a atribuţ ii l or de serviciu de către salariatii entităţii care au sarcina 
completării şi ţinerii la zi a registrulu i agricol şi a registrului rol, respectiv neverificarea 
concordan\ei dintre datele din Registrul Agricol şi datele din Registrul de rol nominal unic, dar şi 
lipsa unui fluxul informaţional necorespunzător între compartimentele implicate şi neexercitarea 
controalelor interne. 

Consccinfele economico-financiare ale abaterii constau în nestabilirea unor obligaţii d 
plată si nedcclararea ş i plata către bugetul local a impozitelor şi taxelor locale. 

Auditor public extern 
Lehănceanu Oc1avia11a 
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1 "Lkalitatea gestiunii economico-.fmanciare 

3.1 Păgubirea bugetului pri11 pierderile palrimo11iale prove11ite din neurmărirea ve11ilurilor 
în lerme11ele legale de prescripJje.. 

Ca unnare a auditării categoriei de opera\iuni Venituri proprii, analizând lista de rămăş iţă la 
data de 31.12.2018 echipa de audita constatat faptul că la nivelul Biroului Taxe şi Impozite, din 
cadrul UA TC Ştefăneştii de Jos există o evidenţă a societăţilor aflate în insolven\ă la data de 
31 .12.2018, pentru crean.\e în sumă de 12.859.239 lei. 

Din analizarea celor 44 de persoane juridice aflate în insolvenţă/faliment , coroborat cu 
i nfonnaţiile de pe portalul instanţelor de judecată şi cu cele de la ONRC, s-a constatat faptul că 
pentru un număr de 19 societăţi. care aveau debite în evidentele UATC Ştefăneştii de Jos. nu s-a 
efectuat înscrierea la masa credală . 

Deşi procedura insolvenţei/falimentului nu s-a închis, aflându-se încă pe rolul instanţelor de 
judecată. entitatea nu s-a înscris la masa credală pentru un număr de 12 debitori aflaţi în procedura 
insolventei/falimentului în sumă de 828. 785 lei, iar un număr de 7 societăţi au fost radiate din 
Registrul Comerţului şi figurau la finele anului 20 I 8 în evidenţele UATC ŞteP.lneştii de Jos cu 
debite în sumă de 23.151 lei: 

Din documentele puse la dispoziţie, s-a concluziona! faptul că entitatea a înregistrat o 
pierdere patrimonială în sumă de 851.936 lei prin nerecuperarea sumelor datorate de către firmele 
care au intrat în procedura falimentu lu i şi pentru care instanţa a dispus radierea firmelor de la 
ONRC, precum şi pentru cazurile în care UATC Ştefl'tneştii de Jos nu a recuperat debitele datorate 
bugetului local şi nici nu s-a înscris în tabloul creditorilor. astfel: 
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FrRME 1N FALIMENT 
NLMEPIRMA Cll STAR[ NU S..A t:fECTt.'A T t:FECTUAT PROCEDURA I;\ 

INSCRlf..RE LA ~USA INSCRIER E LA OESPASLtl(All[ 
Clt EOALA IFARA MASA CREDALA 
CALITATE Ot CREDlî OR 

AR.IIART CATERINO SRL 3-i25840-I FUNCT!ll'NE 400 

BIRSA&OZ SRI. 31lS2880 FUNCTIUN E S376 

LUNCH FOOD INDU STR Y SRL, 33223785 FUNCTIUNE ll76 X 

ALPHA CONSTRUCTII SfN 1 S9&299 FUNCTIUNE ACHITAT 
0:\IESTITII IMOBILIME SRL OOLIOATII 

,H.(86.38 

APP FlNANCE INNeRCITY SRL 14S29201 RADIATA 15836,63 

BOS TRADING IMPEX SRL 881!"670 FUNCTIUNE 40J46. 14 

Cl!I:MICALCOM ADVA SRL 4998141 RADIATA 53'1996,3 

ELITE CARS SRL 2217966& FUNCTILJNE 1011646,S X 

ESCULAP SRL 3001280 FUNCTIUNE 196,84 

EV.I) INVESTMENTS SRt. 2 1467921 FUNCT!UNE 66808,75 X 

MIC.RO RBîAIL SRL 2t)l4684 FUNCTIUNE: 241,41 

RCIS ALIMENTGRUPSRL 179643520 FUNCTIUNE IW9,9K 

ROSE INVESTMEP.IS 18734719 FUNCTIUNE 307974 ,6 X 
NTERNATIONAL S~L 

T&Tf00DSRL 24540989 fl.NCTlUNE NU FIGUREAZA 
CU DEBITE 

UT Al I SER VICE SRl. 8398891 FlJ!t,,'CTIUNE ACHITAT 
OBUGATII 9161 ' 

Audilor public extern i 
Lehăncea1111 Octavia'!ft.. 
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16 MONALISA INVESTMENTS SR L 3994.U I FUNCTIUNE 16(1),1 

17 B&A CONSTRUCTIJ SRL 13746640 FUNCTIUNE 400 

" VITALI FRUCT SRL 22042848 RADIATA 2149,77 .. CONFIDENTIAL BUSfNESS TMOB 22553206 RADIATA 2571 
SR1 

20 ULUOAG OUALITY SRL )12913'6 RADIATA 172.07 

TOTAL 13709,07 596-1).:IJ 

FIRME fN fNSOLVENTA 
Nr. NUME FIRMA CUI STARE NU S.A EFECTUAT EFECTUAT INSCRI ERE PROCEDURA 
<M. l~SCRIE:RE LA LA /'<USA CREl>AlA IS 

MASA CREDALA DESFASURA RE 
/F'AllA CALITATE 

OE CREDITOR 

I ARAMEATSRL !6~001 RADIATA 70707l7S 

' BALKANREGATA SRL 15710239 RADIAJ'A 84S7_,9 71 
I DAS CAMION SER. VICE SRL 29-181026 INSOLVENTA ACHITATOBLIGATlll,E 

FISCALE - 167 

' CKO Dtl PROOUCTION SRL 2Sli11776 rNSOLVEITTA 4S02, I 

' nNA.OM ENERCETICA SRL 11387'()6 INSOLV ENTA 61024 

' EUROPEAN PROPERTY 186J65il) lQH,79 
INVESTMENT SERVICES SRL 

7 FORNEiTI ROMANIA SRL 13872621 INSOLVENTA ACHIT AT OBLIGA TULE 
P1SCALE • 30772 

• GRfNOUl IN\'F..STMENTS SA 1761)1 88 FALIMLNî 2019 3343969,24 DOSAR PE ROL 
9 KENTAUROS 14907884 RADIATA ISIO,S8 

STUDIOUS&:PRODUCTION SR.L. 
10 KINGWICH l:NTER.NATIONAL SRL 1886!020 RADIATA 8286,48 

li LIBAROM AGRI SRL 113(H6J7 f.ALIMi:.NT 671 409 

" MKM RO GROUP SRL 162SS8i6 RAOIATA 80J0,4S 
I) OilATIS TRADE SRL 1829S753 RADIATA l 1S03.8l 

" PUDi.iC OAMES SRL 2S63ll69 FALIMENT 90,.54 

" ROPLI.S EXIM SRL 136,i605 FUNCTIUNE NU FIOUREAZA CU 
OBLIGATU FISCALE 

" SENT ADO MEDIA SRL 17-1 2971 FALI MENT 1Ui3J2 

17 SLV TRANS AGRO SRL !790SOO.- FALIMENT NU FtGUREAU. CU 
OOLIOA 111 FISCALE .. SNIF BUCURESTI 16819'3 INSOLVENTA 142382 96 

19 UNIKEA INTl!R"A.TIONAI. SRL 6717SOI fNSOLVEh'TA "1/FIOUIU'.AZACU 
OBLIGA TfJ '1SCAL6 ,. VAPI MARKET GROUP YMG SRL '7 17SOI RADIATA SJ 164) ,71 

21 YOUR 1-IOTELS SIU, 10147869 FALIMENT JlJ..)4 

22 YUKSF.K INTERNATIONAL SRL l54J(i8S8 FALIMENT JS-4J76S,(i9 

" HAN ORA YRADE SRL 30887142 RADIATA Ci933.2 

" RN-IOIN SYSKOGROUP SRL 223"72!.i RADIATA 241,54 

TOTAL 83822741 60ll%0J2 

Concluzionând, s-a reţinut faptu l că a înregistrat o pierdere patrin10nială prin nerecuperarea 
sumelor datorate de către firmele care au intrat în procedura falimentului şi pentru care instanţa a 
dispus radierea finnelor de la ONRC. pentru care UA TC Ştefăneştii de Jos nu a recuperat debitele 
datorate bugetului local de persoanele j uridice radiate şi nu s-a înscris în tabloul creditori lor, dar şi 
faptul că cele 12 societăţi aflate în insolvenţă pentru care nu s-a închis procedura. entitatea nu s-a 
înscris în tabloul creditorilor, conform situaţiilor de mai sus şi anexei la procesul verba l de 
constatare. 
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Cauzele şi împrejurările care au condus la apari ţia acestei deficienţe sunt detenninat.e de 
inacţiunea entităţii nefiind întreprinse demersurile legale de recuperare a sumei sau acţiunea tardivă 
pentru clarificarea şi recuperarea sumelor datorate de debitori. 

Valoarea abaterii este de 851.936 lei, reprezentând debitele nerecuperate de la 12 societăţi 
aflate în procedura insolvenţei/falimentul ui în sumă de 828.785 lei pentru care nu s-a depus cererea 
de înscriere pe lista creditorilor în procedura de insolvenţă, precum şi suma de 23.151 lei 
reprezentând debitele nerecuperate de la 7 societăţi care au fost rawate din Registrul Comerţului ş i 

figurau cu debite în evidenţele UA TC Ştefhneştii de Jos. 
Consecinţele economico-financiare ale acestei abateri: pierderea patrimonială reprezentând 

neîncasarea unor debite nerecuperate ale unor societăii în insolvenţă/faliment, pentru care entitatea 
nu s-a înscris la masa crcdală. 

3.2 Efectuarea de plăţi fdră respectarea prevederilor /egllle, peutr11 servicii ce 1111 ai1ea11 
legăturii cu activitaţ{a e11ti@ii sau pe11tru care serviciile 1111 aljfost prestate în totalitate 

o) În unna verificării plăţilor pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii efectuate în anul 
201 8, s-a constatat faptu l că, UA TC Ştefăneştii de Jos achi ziţionat servicii de audit fi nanciar 
pentru SC Gospodărie Ştefăneşti SRL, pentru care a plătii cu ordinele de plată 720/30.08.2018 şi 

764/ 13 .09.2018 suma de 17.850 lei. 
Deşi UA TC Stefmeştii de Jos este asociatul unic al SC Gospodărie Ştefmeşti SRL, 

răspunderea pentru organizarea contabilită\ii, întocmirea situaţiilor financiare şi celelalte obli gaţii 

legale aparţi a în totalitate Gospodărie Ştefăneşti SRL, inclusiv auditarea financiară . Mai mult. 
pentru entităţile care apl ică Reglementările comabile privind si tuaţii l e financiare anuale individuale 
şi situa~iile financiare anuale consolidate. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publ ice nr. 
1802/2014, cu modificările ş i completările ulterioare, potrivit reglementărilor ANAF sunt supuse 
auditu lu i entităJile care, la data bilanţului. depăşesc în două exerciţii financ.iare consecutive limitele 
a cel puţin două dintre cele trei criterii referitoare la totalul activelor, cifra de afaceri netă ş i 
numărul mediu de sa lari aţi în cursul excrciJiului financiar , criterii pe care societatea nou înfiinţată 
în anul 20 17 nu le atinsese. 

Prin prisma contului de execufie al UA T Stefăneştii de Jos. o astfel de cheltu ială nu are 
legătură cu activitatea UAT, societatea fiind o persoană j urid ică cu capital integral din bugetul 
local , dar cu obligaţii lega le proprii , astfel înc.ât suma de 17.850 lei plătită în bugetul entităţii 
auditate este nejustificată. 

b) ln unna verificării pl ăţi lor pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii efectuate în anul 
2018, s-a constatat cil, pentru evenimentul cultural Pelerinaj obiective cult, din data de 27 
octombrie 2018 entitatea a încheiat contractul nr.1416/24.10.2018 în baza căruia a efectuat plăJi în 
sumă de 199.985 lei (500 persoane * 399,97 lei / persoană). Conform listelor de participare 
prezentate în susţinerea j ust ificării cheltuieli lor a reieşit faptul că în fapt au participat 458 persoane. 

Evenimentul cultural Pelerinaj obiective cult a fost aprobat prin HCL nr.52/27.07.2018, fi ind 
prevăzut un buget estimat pentru această manifestare de 200.000 lei. 

UA T Ştcfăneşt i i de Jos a încheiat cu SC Copilul Călător SRL contractul nr. 
11416/24.1 0.2018, în baza procesului verbal de evaluare a ofertelor nr.11392/24.10.2018. 

În oferta depusă de SC Copilul Că lător SRL ş i în contractul semnat cu UAT s-a prevăzut un 
pre1 al serviciilor oferite de 199.985 lei (500 persoane* 399,97 lei / persoană). Suma facturată de 
către SC Copilul Călător SRL, care o prestat serviciile de organizare a evenimentului ş i plăti te de 
către UAT, a fost cea prevăzută pentru o prezenţă la evenimentul în cauză a unui număr de 500 de 
persoane, ceea ce înseamnă o plată neJusrificală în sumă de 16.799 lei (42 persoane*399,97 lei). 
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Cauza producerii abaterii o constituie nerespectarea de către angajator a reglementărilor 
legale, care interzic în mod expres înscrierea în bugete, angajarea, plata altor drepturi în bani sau în 
natură, care exced prevederilor legale, aplicabi le în domeniu. 

Valoarea operaţiunilor care constituie abateri de la legal itate este de 34.649 lei şi reprezintă 

cheltuirea fără temei legal a alocaţiilor bugetare pentru servicii ce nu aveau legătură cu activitatea 
enti tăţii sau pentru care serviciile nu au fost prestate în totalitate. 

Consecinţele economico-financiare ale abaterii constau în prejudicierea bugetului entităţii 
auditate prin efectuarea de pl ăti fără respectarea prevederilor legale, pentru servicii ce nu aveau 
legătură cu activitatea entităţi i sau pentru care serviciile nu au fost prestate în totalitate. 

3.3 Nerespectarea prevederilor legale în a11gajarea şi decontarea 1mor cheltuieli 
reprezentând servicii asistenţă juridică, formare profesională, co11su/ta11ţă ÎII achiziţii, 
implenumtarea co11trolullli intem, ar/zivare di11 perspectiva aprobărilor necesare efectuării 

clteltuielilor şi a principii{g_r eficlenţej, eficacităţii şi eco11omicitdţii 

Din auditarea unui eşantion din cadrul cheltuielilor efectuate în anu l 2018, la articolele 20.12 
„ Consultan/a si expertiza " şi 20.01 .30 "Al1e bunuri şi servicii penlru îmrefinere şi func(ionare ". de 
la cap. 51.02.01.03 „A111oritli/i exec11tive, s-a constatat angajarea şi plata unor cheltuieli 
reprezentând servici i de asi stenţă juridică, fără aprobarea Consiliu lui local , precum şi de 
consultanţă în diferite domenii, pentru care în anu l 2018, entitatea avea personal angajat, fără a fi 
respectate în acest fel prevederile art. 5 din OG nr. 119/1999 privind controlul infern şi controlul 
financiar preventiv, ale pcl.l din Normele Metodologice privind angajarea, lichidarea. 
ordonan(area şi plata cheltuieli/or inslitu(iilor publice, precum şi organizarea. evidenţei şi 

raportarea angajame111elor bugetllre şi legale, aprobate prin OMFP nr. 1792/2002, cu privire la 
buna gestiune financi ară. Astfel: 

n) UATC Stefăneştii de Jos a efectuat în anul 2018 plăţi în sumă de 40.000 Ici pentru 
asistenţă juridică în baza contractului nr. 3224/10.04.2018 încheiat cu Cabinet avocat Ionescu 
Gabriel. Serviciile de consultantă juridicii au fost achizitionate de entitate fără aprobarea 
Consi liului Local. 

b) În anul 2018 UATC Stefmeştii de Jos a efectuat plăţi pentru pregătirea profesională în 
sumă de 29.470 lei, în fapt aceste cheltuieli nu au avut la baZă un plan de pregătire profesionailt 
aprobat de Consiliul Local. 

c) De asemenea, entitatea a încheiat o serie de contracte pentru activităţi care fac parte din 
atribu\i ile compartimentelor de specialitate din aparatul propriu (aprobat prin HCL nr. 24/2017 şi 
HCL nr.60/20 l 8) şi care sunt prevăzute în detaliu de Regul amentul de Organizare şi Funcţionare ş i 

fişele posturi lor, astfel: 
Contractul nr. 4267/4.05.2018 încheiat cu Alfa Arhive SRL având ca obiect servicii de 
arhivare pentru care a efectuat în anul 20 18 plăţi în sumă de 152.588 lei. De asemenea în 
cursul anului 2018 au mai fost efectuate pl ăţi în sumă de 78.992 lei pentni servicii de 
arhivare, către acelaşi furnizor în baza contractelor încheiate în perioadele anterioare 
(contractul nr. 30/14.07.2017); 
Contractul nr. 3260/4.04.2018 încheiat cu C&C Bussines SRL având pentru consultantă 
în achiziţii pentru care a efectuat în anul 2018 plăţi în sumă de 38.016 lei . De asemenea în 
cursul anului 20 18 au mai fost efectuate plăti în sumă de 21.199 Ici, către acel aşi fu rnizor 
si aceleaşi servicii în baza contractelor încheiate în perioadele anterioare. 
Contractul nr. 4297/4.05.2018 încheiat cu SC Neagu Expert SRL având ca obiect 
consultanţă pentru implementarea SCIM. pentru care entitatea a efectuat în anul 20 18 
plăţi în sumă de 128.800 lei , deşi controlul intern managerial este în responsabilitat 
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conducătorilor entităţilor publice, care au obligaţia proiectării, implementării şi 

dezvoltării continue a acestuia. 
Confonn Regulamentului de Organizare şi Func!ionare: 
- Companiment Arhivă, prevăzut cu I post arhivar, ocupat în anul 2018, are şi următoarele 

atribuţii: reactualizează, ori de câte ori este necesar Nomenclatorul Arhivistic al 
Primăriei ; organizează evidenta materialelor documentare întocmind instrumentele de evidentă 
prevăzute de instrucţiunile menţionate supraveghează folosirea instrumentelor de evidentă şi se 
îngrijeşte de conservarea în bune condiţ.ii a acelor instrumente; asigură secretariatul comisiei de 
selecţionare a documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare 
expirate; pregăteşte lucrările pentru Comisia de expertiză în vederea expenizei valorii materialelor 
documentare, pentru selecţionarea şi păstrarea în continuare în bune condiţii a celor de interes 
ştiinţific şi eliminarea celor a căror valoare practică a expirat;organizează depozitul de arhivă după 
criterii prealabil stabilite; 

- Compmtiment Aehizitii Publice a fost prevăzut cu l funcţie publică de executie de 
Consi lier, clasa l, grad profesional Debutant şi I funcţie publică de execuţie de Inspector, clasa !, 
grad profesional Debutant, ocupate. În Regulament se regăsesc şi următoarele atribuţii: elaborează 
dosarele de achiziţii publice şi contractele aferente acestora;elaborează documentatiile. 
instrucţiunile pentru ofertanţi, necesare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achi1Jţii 
publice; colaborează eu Compartiment Administrativ, secretariat şi arhivă în vederea transmiterii 
către beneficiarii interesaţi a tuturor informatiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii 
corecte şi complete, în conformitate cu prevederile legale;organizează procedurile de atribuire a 
lucrărilor din categoria serviciilor (proiectare, expertizare, evaluare etc. necesare investiţiilor; 
întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la investi\ii iniţiate de 
către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei şi de serviciile publice din subordinea 
Consiliului Local, 

iar conform statului de personal pe anul 2018, posturi le susamintite erau ocupate. 
in concluzie, deşi entitatea avea angajaţi salariaţi pentru efectuarea activităţilor privind 

arhiva şi cele de achizitii publice, astfel cum se observă din statul de personal coroborat cu 
atribuţiile companimentelor respective din ROF, a achiziţionat servicii de consultanţă şi de 
arhivare. Totodată serviciile de consultantă juridică şi cele de perfecţionare profesională au fost 
achiziţionate de entitate fără aprobarea Consiliului Local. 

Cauzele care au co11dus la producerea abaterii constatate au fost insuficienta analiz.~ a naturii 
cheltuielilor angajate, cât şi necunoaşterea prevederilor legale în domeniu. 

Va loarea abateri i constatate este de 410.073 lei, reprezentând plata unor servicii cu 
încălcarea principii lor unei bune gestiuni financiare şi fără aprobări l e autorităţilor prevăzute de 
lege. 

Consecinţa economico - financiară a abaterii de la legalitate şi regularitate constă în faptul 
că nu au fost asigurate cerintele referitoare aprobarea efectuării cheltuieli lor în conformitate cu 
reglementările legale şi eu încălcarea principiilor unei bune gestiuni financiare, ale unui 
management financiar sănătos, ale economiei şi eficienţei cheltuielilor. 

3.4 Abateri cu p rivire hi eliberarea licei1ţelor privind transportul fn regim de taxi 

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regi 111 de închiriere s-a constatat că a fost aprobat un număr de 252 
de licenje transport în regim de taxi, aprobat prin HCL nr. 60/2014. 
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Numărul maxim de autorizaţii taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile legale 

este de maximum 4 la I.OOO de locuitori ai local ităţii de autorizare, or, potrivit datelor de la INS, 
numărul de locuitori ai localităţii Stefăneştii de Jos era la O 1.01.2019 de 8.408 persoane. 

Conform legisla\iei în vigoare suplimenlatea numărului de licenţe se poate face pe baza 
unui studiu de specialitate realizat şi cu consultarea asociaţilor profesionale reprezentative. 

Conform celor constatate, respectiv numărul de 252 de licenţe eliberate de UAT Ştefăneştii 
de Jos se concluzionează faptul că nu sunl respectate prevederile legale. 

Cauzele abaterii constatate o reprezintă necunoaşterea şi neaprofundarea de către 

persoanele cu atribuţii în domeniu a prevederilor şi condiţiilor din legislaţia aplicabilă. 
Consecinfa economico-fi n anciară a abaterii prezentate constă in eliberarea unor licenţe 

pentru efectuarea u11or servicii care nu îndeplinesc în totali tate prevederile legale. 

3. 5 Neef ectuarea î11 totalitate, co11form prevederi/or legale, a inve11tarierii a11uale a 
patrimr,r1iul11i 

În baza Dispoziţiei nr. 42 1/28.12.2018 a fost constituită comisia de inventariere a 
patrimoniului entităţii, perioada de efectuare a inventarierii fi ind 17 .12 - 28.12.20 l 8. 

Din verificarea documentelor prezentate cu privire la inventarierea patrimoniului UATC 
Ştefăneştii de Jos pe anul 2018. au rezultat următoarele faptul că nu au fost inventariate creanţele şi 
obligaţiile fată de terţi prin confirmarea pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale 
coolurilor de creante şi datorii. Totodată au fost identificate în liste multiple poziţii intitulate 
generic "soft", "obiecte e inventar", ''reparaţii biserică",c/v lucrari, denumi ri de facturi- înscrise în 
I istele de inventariere ca atare. Aspectele prezentate mai sus denotă caracterul formal a l 
inve ntarierii şi au fost cauza te de neînsuşirea. de către factorii implica\.i în gestionarea 
patrimoniului instituţiei, precum şi de cei desemnaţi în efectuarea inventarierii patrimoniului. a 
prevederilor legale referitoare la operaţiunea de inventariere, precum şi neinstruirea 
c.orespunzătoare a comisiei de inventariere. 

Valoarea estimativă a abaterii constatate nu poate fi cuantificată. 
Consecinţa economico-financiară a abaterii constatate este aceea că situaţiile financiare 

anuale nu oferă o imagine fidelă a pozi1iei financiare ş i a perfonnanţei acesteia pentru excrci\iul 
financiar al anului 2018, din cauza faptului că nu s-a realizat actualizarea valorii elementelor 
patrimoniale cu rezultatele acţiunii de inventariere, respectiv întocmirea unor situaJiilor financiare 
puse de acord cu rezultatele inventarierii . 

3.6. NeimptementMea -;;;;;;;;11t11i de...f.ontrot intern/managerial 

În cadrul misiunii de audit financiar desfăşurate la UATC Stefll.neştii de Jos, auditorii 
publici externi au identificat faptul că această entitate nu şi-a organizat corespunzător un sistem de 
control intern/managerial. 

Astfel, la data de 05.09.2016 a fost emisă Dispozi ţia nr. 229/2018 a Primarului Comunei. 
prin care, în baza prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018, a fost constituită Comisia pentru 
monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvol tării sistemului de control 
intern/managerial. În această dispoziţie au fost nominalizate persoanele care fac parte din comisie, 
însă ou a fost desemnat şi preşedintele acesteia. 

Echipa de auditori publici externi nu a identificat niciun document emis de această comisie. 
Entitatea, prin reprezentanţii săi, a transmis un set de proceduri care nu sunt asumate/semnate de 
nicio persoană din conducerea acesteia şi nici de vreun membru al Comisiei pentru monitoriza7a; 
coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial. / 
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Raportul anual privind implementarea sistemului de control intern/managerial nu a fost 
întocmit în perioada auditată şi, implicit, nu a fost transmis Secretariatului General al Guvernului, 
conform prevederi lor legale. 

Cauzele producerii acestei abateri rezultă din interesul redus şi preocuparea scăzută a 
persoanelor cu atribuţii în implementarea sistemului de control intern/managerial. 

Consecinţele economico-financinre ale abaterii constau în exercitarea de către 

managementul entităţii a unor fonne insuficiente şi inadecvate de control intern asupra realizării 
obiectivelor entităţii în concordantă cu reglementările legale. în vederea asigurării administrării 
fondurilor publice în mod economic, eficient ş i eficace: acesta include, de asemenea. structurile 
organizatorice, metodele şi procedurile. 

CAPITOLUL VIIl 

Prezentarea sintetică a constatărilor rezultate în urma acţiunilor de verificare efectuate 
la entităţile subordonate 

Co11statările rezultate î11 urma verificării e11tităJilor care n11 primit /011durl publice pr/11 
bugetul ordo11atorul11i de credite verificat, co11form prevederilor pct. 260 din Regulamentul 
privim/ orga11izarea şi tles/ăşurtrren activităJilor specifice Cur/ii de Co11t11ri, precum şi 

valorificarea actelor rezultate di11 aceste activitlJ(i, aprobat pr/11 HotlJrârea ple11ul11i Cur/ii de 
Conturi 11r. 15512014: 

La 11ivelul ordomrtorului Ier/iar de credite Şcoala Gimnazială nr. I, au fost identificate 
abateri de la legalitate şi regularitate, consemnate în nota de constatare nr.582/16.07.2019, după 
cum urmează : 

Din verificarea documentelor prezentate cu privire la inventarierea patrimoniului Şcolii 
Gimnaziale nr.I - Ştefăneştii de Jos pe anul 20 18, a rezultat faptul ca această entitate nu a efectuat 
inventarierea patrimoniului în anul auditat. 

!;. .IX 

Alte aspecte 

Auditorii publici nu au constatat abateri de la legalitate şi regularitate cu privire la 
constituirea. utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului. îmbunătătirea 
conditiilor de viaţă. 

Aspectele referitoare la concluziile auditorilor publici externi cu privire organizarea şi 

funcţionarea sistemului de control intern managerial şi inventarierea patrimoniului public şi 
print al unitălii administraliv teritoriale aflat în administrarea entităţii auditate sunt detaliate la 
capitolul Evaluarea sistemului de control intern managerial al entităţii din prezentul raport, precum 
şi în procesul verbal de constatare, anexă la raportul de audit. 

Din verificările efectuate asupra studiilor de fezabilitate plătite de către UATC Ştetăneştii de 
Jos în anul 2018, a rezultat faptul că entitatea a încheiat contractul de servicii proiectare tehnică nr. 
8733/27.08.2018 cu SC ERICONS SRL pentru elaborarea documentaţiei aferente obiectivului de, 

Auditor public extern 
Lehtlnceanu Octaviana 

Raport de audit financiar - UA TC Ştefăneştii de Jos - exerciţiul bugetar al anului 2018 
Pagina 35 

\.... 

,;fj 

investiţii "Modernizare strada Dudului". Intrucât din auditul efectuat a rezultat faptul că exista un 
studiu de fezabilitate pentru strada Dudului (contractul nr. 6/27.09.2016 încheiat cu SC Euro lnv.:st 
Consulting &Management SRL), au fost cerute clarificări referitoare la obiectivul de investitii, 
"Modernizare strada Dudului", public cu privire la stabilirea suprafetelor pentru care s-au efectuat 
si planificat lucrari de modernizare pe strada Dudului. 

Prin adresa !3129/12.07.2019, entitatea a prezentat următoarele lămuriri: 

confonn art. 2 pozitia 37 din Hotararea Consiliului Local al comunei Stefanestii de Jos nr. 
9/03.02.2014, strada Dudului (portiunea aflata in proprietatea UAT- Stefanestii de Jos) are o 
lungime de 652 ml confonn documentelor anexate prezentei ; 
in anul 2018, SC J\&N Constructions Group Invest SRL a executat lucrari de modernizare a 
unui tronson de 410 ml din strada Dudului conform documentelor anexate prezentei; 
in baza unui studiu elaborat de catre SC Ericons Services SRL s-au planificat lucrari de 
modernizare a doua tronsoane de 398 ml , respectiv 142 ml conform documentelor anexate 
prezentei . Primul tronson este situat între strada Făgăraş si strada Craiova iar al doilea tronson 
este situat intre strada Castanului si strada Sinaia. 
in prima etapa s-au efectuat lucrari pe strada Dudului pe o suprafata de 4l0 ml din totalul de 
652 ml aflati in proprietatea UAT- Stefonestii de Jos. Supra fata ramasa de 242 ml se regaseste 
in planificarea lucrarilor de modernizare a strazii Dudului, si suprafata de 298 de ml din 
planificare. respectiv tronsonul aflat intre strada Macesului si strada Sinaia care se afla in 
proprietatea CNA!R. 
pentru utilitatea publica si pemru evitarea degradarii covorului asfaltic turnat pe celelatc 
tronsoane s-a ajuns la concluzia ca trebuie asfaltat tronsonului de 298 ml, care este amplasat 
intre tonsoanele asfaltate. 
Având în vedere efectuarea lucrărilor de proiectare pentru suprafeţe deja modernizate, precum 

şi pentru suprafeţe care nu sunt proprietatea UAT, în timpul auditului entitatea a procedat la 
reanalizarea lucrarilor planificate pentru modernizarea străzii Dudului , ceea ce implică acţiuni viitoare 
referitoare la revizuirea proiectului, clarificarea tronsonului aflat intre strada Macesului şi strada Sinaia 
şi abia ulterior atribuirea lucrărilor. 

.c 
Punctul de vedere al conducerii entităţii auditate 

cu privire la constatările rezultate în urma auditului financiar, precum şi motivaţia 
neînsuşirii acestuia de către Curtea de Conturi 

Proiectul Procesului - Verbal de Constatare a fost înaintat conducerii entităţ.ii cu adresa 
înregistrată sub nr. 134349/ 16.07.2019. 

Potrivit prevederilor pct. 98 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor specifice Curtii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste 
activităţi , aprobat prin Hotărârea Plenului Curtii de Conturi a României nr. 155/2014, în data de 
17.07.2019, auditorii publici externi s-au întâlnit cu conducerea entităţii în vederea prezentării 
proiectului de proces-verbal în care au fost consemnate abaterile de la legalitate şi regulari tate. 

Rezultatele concilierii au fost consemnate în Nota de conciliere înregistrată la entitatea 
auditată sub nr. 13.364dindatade 17.07.2019. 

Auditor public extem 
Lehănceanu Octaviana 
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Potrivit celor consemnate, reprezentanţii entităţii publice auditate nu au formulat puncte 
de vedere divergente faţa de abatererile consemnate de auditorii publici externi. 

C 

Concluziile generale rezultate în urma misiunii de audit financiar 
Măsurile luate de entitate în timpul misiunii de audit financiar şi recomandările formulate 

pentru înlăturarea deficienţelor constatate de Curtea de Conturi 

A~ Recomandări formulate 
de auditorii publici externi cu privire la măsurile ce urmează a fi luate 
pentru înllllurarea deficienţelor consiatate în timpul misiunii de audit 

financiar 

I. Eviden\a contabilă nu s-a condus şi - analizarea tutu~lor, ~ţ;;-7nalilicc a ;ora şi a 
organizat conform Normelor metodologice corectitudinii SU",'!ţlor mportatc în ~onturile de active şi dato~ii; 

I
. aprobate, a Planului de conturi şi 1 - organizarea •. videnţei analitice pentru toate con1urile de active fixe 
. instrucţiunilor de aplicare a acestuia I corporale şi necorporale; _ _ _ _ 

- stabilirea analitică a componenţei fondului bunurilor aparţinând 
domeniului public în corespondenţă cu elementele analitice specifice 
fiecărui obiect de evidenra (anul dobOndirii, suprafaţa, amplasament, 
identificare cadastrală ş.a.); 
- determinarea corectă a cheltuielilor cu amortizarea lunară. înregistrarea 
acesteia lunar, concomitent cu detem1innrea corectă a valorii rămase de 
amortizat; 
- identilicarea tuturor situaţiilor în-;ore au fost înregistrate cosfuri aferente 
investiţiilor în curs pe seama cheltuielilor şi reflectarea coreclil a acestora în 
evidenţele contabile. 
- analizarea soldului contului Active fixe corporale în curs de execuţie. 
coroborai cu obiectivele de investiţii derulate şi stabilirea sirua1iei reale a 
acestuia; 
- efectuarea înregistrări lor prin conturile contabile special destinate care sll 

I renecle opera\iunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă 
funcţiunii stabi lite în Jllanul de conturi; 
- respectarea limitelor şi destinaţiile creditelor bugetare aprobate, limite 
până la care se pot efecn,a plaţi tn cursul exerciţiului bugetar concomi1en1 cu 

I respectarea lncadr!rii în subdiviziunile clasificaţiei cheltuielilor bugetare 
determinate de caracterul economic al acestora şi care descJTU1eaza natura 
unei cheltuieli~ fără a denatura, în functie de necesităţi de momenl ale 

_ instituţie~ dostinaţia_prccisă a credilc,_lor bugetare aprobate. 
2.Nu existli concordanţă între evidenţa - efectuarea înregistrărilor cronologic şi sis1cma1ic prin conturi le contabile 
tiscalri a creanrelor bugetului local şi l special destinate care sii reflecte operaţiunile patrimoniale aJe instituţiei 

I evidenţa contabilă a acestora publice; 
- luarea mtisurilor pen~ reconcilierea diferenţelor constatate d;echipo de 
oudit şi asigurarea concordanţei dintre sumele înregistrate în evidenţa fisca lă 
cu datele din contul de 1re1..orerie şi înregistrl\rile din evidenta contabilă. 
- efectuarea reevaluării tuturor activelor f;e care au fost menţinute 
nejustificat la valori subeva!uate; 

3.Ncefectuarca reevaluării terenurilor şi 
clădirilor din patrimoniul UATC Ştefăneşlii 
de Jos - respectarea termenelor obligatorii de efectuare a reevaluării terenurilor ş i 

_____________ .::ci~ şi de înregistrare u rezultatelor acesteia. 

A11tfitor p11blic extern 
Lehlfnceanu Octaviono 
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4.Nestabilirea taxelor pe terenuri Şi clădiri - illveflt3fierea şi ini-Cgisfrarea COOtractelor ~ hlriere/comodat/dare în 
cuvenite UATC Ştefllneştii de Jos pentru folosinţă ş.a, încheiate cu persoane fizice şi juridice, respectiv stabilirea, 
terenurile şi clădirile închiriate, proprietatea calcularea, evidenţierea şi încasarea corectâ a chiriei, precum şi a 
UATC I major!lri!or/penalităţilor de întârziere datorate, în concordanţă cu legislaţia şi 

Lc~uzel.:.,.c~tractuale în vigoar!_ ş_! evitarea yrescrieriJi _ 
I ~ Juarea tuturor măsurilor în ce priveşte stabilirea, evidenţierea, urmărirea şi 

încasarea taxelor pe teren/clădiri datorate conform Codului fiscal, precum şi 
încasarea debitelor restante (inclusiv accesoriile aferente debilelor restante), 
iar unde situatia o impune. se va proceda la rezilierea contractelor încheiate 
cu concesionarii r!lu platnici; 

1 - desemnarea unei persoane, cu atribuţii clar precizate prin fişa postului sa 
·-- 1_urm:lreas_Eă _,lerularea contractelor respective. _ 

5.Nu există concordun(ă între datele din - Inventarierea tuturor persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, 
evidenţa fiscală cu cele din registrele I întreprinderilor individuale, societăiilor comerciale din aria de competenţă a 
agricole UAT, completarea dosarelor fiscale şi efoctunrca de inspec\ii fiscale care să 

asigure conformarea contribuabililor la declararea şi plata căcre bugetul local 
a impozitelor şi laxelor locale (impozit pc clădiri persoane juridice şi fizice, 
1axa pe cladiri/teren, impozit pe teren extravilan), conform legii, cu stabilirea 
diferenţelor de obligatii de plata şi a majorărilor aferente, pentru 

l 
I nedechtrarea şi neachitarea la termenele scadente, în interion,11ermenului de 

+ prescncre. _ 
6.Păgubirea-bugetului pr~ pierderile - anali~a cauzelor şi împre}urăril;,: c:tre au d~inat prejudicierea 
patrimoniale provenite din neunnărirea , bugetului instituţiei publice prin neîncasarea sumelor de recuperat de la 
,•eniturilor în termenele legale de prescripţie societaţile debitoare pentru care entitatea nu s-a înscris la masa credala şi 

rect.perarea s_umelor cuvenite bugetului local; _ 
responsabilizarea persoanelor cu atribupi pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a atributiilor specifice compartimentelor şi prevăzute in 
ROF; 

I
- extinderea verificărilor asupra debitorilor care se afla în stare de 
insolvenţă/faliment şi urgentarea demersurilor de înscriere în tabloul 
credilori)2!; _ _ _ 
- efectuarea acelor demersuri legale de recuperare a sumelor prin 

1 atragerea răspunderii terţilor cure administrau/defineau ac,iuni sa.u părţi 
sociale la societăţile ofla1e in insolven\ă/falimentlradiate. 

7 .Efectuarea de plă!i fără respectarea - recuperarea sumelor acordate fără respectarea prevederilor legale; 

prevcde;ilor le:ale, pe~~u servicii!~ nu - stabilirea întinderii prejudiciului aferent abaterii constatate în timpul 

I aveau egătur .c~I acttvitat~a entit ţn s~u I audirului, precum şi pentru toate operaţiunile similare aceste-ia care nu 
pcm

1
'.u care scrvtcll • nu au OSt prestate m îndeplinesc condiţiile de legalitate şi regularitate. 

tota ,tale 
8.Nerespectarea prevederilor legale tn t - organizarea corespunzătoare companimentelor care au atribuţii de 

I angajarea şi deconrarea unor cheltuieli executare silitft: 
reprezentând servicii asistenţă juridică, - angajarea şi a utilizarea creditele bugetare, cu respect.lrea principiilor unei 
fonnare profesională, consullan1il în bune gestiuni financiare; 

I 
achiziţii, implementarea c?ntrolului intern, - elaborarea şi actualizarea procedurilor operaţionale şi aplicarea întocmai de 
arhivare dm p~rspect,va_ . aprobllnlor I către persoanele cu atribuţii pe fiecare compartiment în parte, coroborat cu 
necesare efectuăru chcltu1ehlor ŞI a atribuţiile prevăwle prin fişele posturilor. 
principiilor eficienţei, cficadlăiii şi 
economicil!)ii __ _ 
9.Abateri cu privire la eliberarea licenţelor I respectarea prevederilor legale in activitatea de eliberarea licenţelor privind 
privind 1ransponul în regim de taxi _ transponul în regim de taxi. _ _ 
!O.Neefectuarea în totalitate, conform luarea tuturor măsurilor organizatorice şi manageriale ce se impun in 
prevederilor legate, a inventarierii anuale a vederea inventarierii anuale a patrimoniului, cu respectarea strict.ă a 
patrimoniului I prevederilor lcgolc, precum şi stabilirea/ reflectarea în evidenţi contabilă şi 

l bilan\ a rezultatelor obpnute 
J 11.Neimplementarea sistem~~i de contrai Ţ lunrea măSurilor care se impun în vederea aplicării şi re5pec1ării prevederilor 

intem/managc!i!!,I__ _____ -~O_S_G_G'-n ... r .... 6 ... 0 ... 0--fl __ O __ l-'-8. __ ~ ------------

A utfitor public extern 
Lehtinceanu Ocraviana 
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Entitatea a luat măsuri de remediere a abaterilor în timpul auditului , după cum unnează: 

În timpul misiunii de audit entitatea a luat măsuri de remediere a abaterii constatate, 
astfel: 

- abaterea 1.1 : cel, cc2, cc3 , cc4. cc5. cc6. cc7, cc8/15 .07.2019 a fost corectată evidenţa 
titlurilor de participare şi a fost efectuată corecţia privind cheltuielile cu dirigenţia de şantier 

aferentă investiţiilor în curs. 
- abaterea 2. 1: în timpul misiunii de audit entitatea a luat măsuri de remediere a abaterii 

constatate, fiind emise un număr de 5 decizii pentru taxele pe teren şi clădiri pentru terenurile şi 

clădirile proprietate publică UAT concesionate. 

1~Le1J1m1 

În cadrul prezentei misiuni de audit financiar am auditat situaţiile financiare. întocmite la 
data de 31.12.2018 de către UATC Ştefăneştii de Jos. 

Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare constituie responsabilitatea conducerii 
enlitilţii. 

Responsabilitatea auditorilor este aceea de a exprima o opinie asupra situa\iilor financiare, 
pe baza auditului financiar efectuat. 

Auditul financiar a fost realizat în confom1itate cu prevederile Reg11/amentului privind 
organizarea şi desfăşurarea activităfilor :,pecifice Cur/ii de Conturi, precum şi valorificarea 
actelor rezultate din aceste activită/i, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 
155/2014 şi în conformitate cu standardele proprii de audit ale Curţii de Comuri, elaborate în baza 
standardelor internaţionale de audit. 

Aceste standarde ne cer să planificăm şi să desfăşurăm misiunea de audit pentru certificarea 
acurateţei şi veridic ităţii datelor din situaţiile financiare verificate, în condiţiile obţinerii unei 
asigurări rezonabile cu privire la îndeplinirea obiectivului general al auditului financiar referitor la: 

- modul de administrare a patrimoniului public şi prival al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli de către entitatea 
verificată sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin 
care a fost înfiinţată entitatea verificată şi respectă principiile legalităţii , regularităţii , 
economicităţii, eficienţei şi eficacităţii; 

- situaţiile financiare auditate sunt întocmite de către entitatea auditată în conformitate cu 
cadrul de raportare financiară aplicabil în România, respectă principiile lega l ităţii şi regularităţii şi 

oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii 
referitoare la activitatea desfăşurată de entitatea respectivă. 

Auditul a inclus examinarea, pe bază de teste, a probelor care susţin sumele şi prezentările 
din situaţii le financiare. De asemenea, auditul a inclus evaluarea principiilor contabile. ucilizate, 
estimările semnificative făcute de conducere, precum şi evaluarea prezentării situaţiei financiare 
generale. Avem convingerea că auditul efectuat oferă o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei 
noastre. 

La fonnularea opiniei de audit au fost avute în vedere concluziile exprimate la finalizarea 
etapei de execuţie şi consemnate în Tabelul cu totalul erorilor, prin însumarea 
abateri lor/prejudiciilor şi compararea cu pragul de semnificaţie, după cum urmează: 

A11ditor public e:ctem 
Lehănceanu Octaviana 
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Având în vedere abaterile de la legalitate şi regularitate în cuantum de 56.650.222 lei, 
cu impact asupra realităţii şi conformităţii situaţiilor financiare şi asupra rezultatului 
patrimonial al anului 2018, prezentate în prezentul Raport de audit financiar, în conformitate cu 
prevederile pct. 349 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităfilor lpecijice ale 
Cur/ii de Conluri şi valorificarea oele/or rezullate din aceste aclivilăţi, echipa de audit 
formulează o OPINIE CONTRARĂ asupra situaţiilor financiare centralizate întocmite şi 
raportate de UATC Şteflineştii de Jos la data de 31.12.2018, deoarece valoarea cumulată a 
erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate cu influenţă directă asupra rezultatului 
patrimonial al anului 2018, se situează peste pragul de semnificaţie în sumă de 426.715 lei 
stabilit în etapa de planificare a misiunii de audit financiar. Totodată „ În opinia noastră, 
datorită efectelor denaturărilor semnalate şi prezentate în paragraful de mai sus, situa/iile 
financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanta financiară a entită/ii la 31 
decembrie 2018, precum si celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în 
perioada audita/ii". _____________________________ _ 

* 

Prezentul Raport de audit financiar, care conţine un număr de !(!'t.. .. pagini, a fost 
întocmit în 2 exemplare şi a fost înregistrat sub nr. 13428 din data de 17.07.201 9 la entitatea 
auditată. 

Un exemplar al raportului de audit financiar (împreună cu anexele sale) a fost lăsat 
entităţii auditate, iar un exemplar a fost restituit echipei de audit. 

Împotriva prezentului rapo1t de audit financiar, conducătorul entităţii poate formula 
obiecţiuni în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului la entitatea 
verificată sau de la dat.a confirmări i de primire a acestuia. 

Echipa de audit: 

tlt1/' 

A 11ditor public extem 
Lehănceanu Octaviana 
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