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INFORMARE
privind însuşirea de către Consiliul Local a constatarilor Curtii de Conturi legate de
Municipiul Oradea si entitatile subordonate acestuia cuprinse in
Raportul referitor la finantele publice locale ale judetului Bihor pe anul 2011

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificările şi completările ulterioare, acestei instituţii îi revine
obligaţia întocmirii unor rapoarte anuale referitoare la finanţele publice locale si inaintarea acestora
autorităţilor publice deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale
Astfel, prin Hotararea Plenului Curtii de Conturi nr. 265.201.12.2012 s-a aprobat Raportul
referitor la finantele publice locale ale judetului Bihor pentru anul 2011(Anexa nr. 1).
Raportul contine sinteza constatarilor rezultate in urma actiunilor de control si audit efectuate de
Camera de Conturi Bihor, pentru exercitiul financiar 2010 si se aduce la cunoştinţa Consiliului local
care poate emite puncte de vedere cu privire la aspectele redate.
Conform art. 22 din Legea nr. 94/1992, Curtea de Conturi îşi desfăşoară atribuţiile specifice asupra
următoarelor domenii:
• formarea şi utilizarea resurselor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, mişcarea
fondurilor între aceste bugete;
• constituirea şi utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat
• formarea şi gestionarea datoriei publice, situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite
interne şi externe;
• utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor şi a altor forme de
sprijin financiar din partea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
• constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice de către autorităţile administrative
autonome şi de către instituţiile publice înfiinţate prin lege, precum şi de organismele autonome de
asigurări sociale ale statului;
• situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat unităţilor
administrativ-teritoriale de către instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi societăţile
naţionale, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea
publică;
• constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului,
îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă;
Din Raportul referitor la finantele publice locale ale judetului Bihor pe anul 2011 au fost extrase
urmatoarele constatari referitoare la auditul financiar al contului de executie bugetara si a bilantului
contabil incheiat pe anul 2011 la Primaria Municipiului Oradea:
Valoarea prejudiciilor constatate de către Curtea de Conturi în urma controlului efectuat la
Primăria Municipiului Oradea este de 676.000 lei şi reprezintă 0,08% din bugetul consolidat al
municipiului Oradea pe anul 2011.
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Auditul financiar al contului de executie bugetara si bilantului contabil incheiat pe anul 2011
a) Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare
•

neevidenţierea în contabilitate la active fixe corporale a obiectivului de investiţii finalizat si
receptionat,, Pod peste Crisul repede, str Onestilor-Sovata-Fagului-Carpati-Dacia”
abaterea constatată a fost remediată în timpul misiunii de audit.

•

neînregistrarea în evidenţele contabile a operaţiunilor economice în momentul efectuării lor
abaterea constatată a fost remediată în timpul misiunii de audit.
.

•

neevidenţierea în contabilitate a tuturor bunurilor care fac parte din domeniul public şi privat al
UAT rezultate din finalizarea investiţiilor realizate în acdrul contractelor de delegare a gestiunii de
servicii
abaterea constatată a fost remediată în termenul dispus de catre auditor prin Decizia nr. 35/2012,
respectiv 30.11.2012.

•

neînregistrarea în contabilitatea unităţii a materialelor rezultate în urma operaţiunilor de casare a
unor active
abaterile constatate au fost remediate în termenul dispus de catre auditor prin Decizia nr 35/2012,
respectiv 30.11.2012.

•

menţinerea nejustificată în evidenţa contabilă şi în evidenţa analitică pe plătitor a obligaţiilor de
plată datorate de contribuabilii care au fost radiaţi din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului
abaterile constatate au fost remediate în termenul dispus de catre auditor prin Decizia nr 35/2012,
respectiv 30.11.2012 prin întocmirea Proceselor Verbale de scoatere din evidenţa fiscală a
debitelor societăţilor comerciale radiate de la Oficiul Registrului Comerţului.

b) Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local, în
cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, precum şi identificarea cauzelor care au
determinat nerealizarea acestora
Impozit şi taxa pe clădiri
•

nedeclararea de către persoanele juridice a clădirilor dobândite prin cumpărare în vederea stabilirii
impozitului pe clădiri aferent
debitele suplimentare în valoare de 58.592,55 lei au fost înregistrate în contabilitate

•

nedeclararea de către persoanele juridice a clădirilor dobândite prin cumpărare în vederea stabilirii
impozitului pe clădiri aferent
debitele suplimentare în valoare de 4.672,25 lei au fost înregistrate în contabilitate

Impozit şi taxa pe teren
•

nedeclararea de către persoanele juridice a terenurilor dobândite prin cumpărare de la persoane
fizice şi juridice, în vederea stabilirii impozitului pe teren
debitele suplimentare în valoare de 7.172,82 lei au fost înregistrate în contabilitate
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•

nedeclararea de către persoanele fizice a terenurilor dobândite prin cumpărare de la persoane
juridice, în vederea stabilirii impozitului pe teren
debitele suplimentare în valoare de 999,91 lei au fost înregistrate în contabilitate

•

nedeclararea unor terenuri din intravilanul şi extravilanul Municipiului Oradea, deţinute de către
persoane fizice domiciliate în alte ţări/localităţi
debitele suplimentare în valoare de 3.304 lei au fost înregistrate în contabilitate

•

nedeclararea suprafeţelor de teren intravilan proprietatea Municipiului Oradea, date în folosinţă
unor persoane fizice pentru construcţii de locuinţă, potrivit legii (lot tineret) şi nestabilirea
respectiv neevidenţierea şi neîncasarea taxei pe teren datorată bugetului local
debitele suplimentare în valoare de 3.785,91 lei au fost înregistrate în contabilitate
Impozit pe mijloacele de transport auto

•

nedeclararea de către persoanele juridice a mijloacelor de transport dobândite prin cumpărare de la
persoane juridice, în vederea stabilirii impozitului pe mijloace de transport aferent anului 2011
debitele suplimentare în valoare de 5.385,66 lei au fost înregistrate în contabilitate
Scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale

•

neurmărirea verificării menţinerii condiţiilor de aplicare a scutirilor de la plata impozitelor şi
taxelor locale acordate persoanelor fizice
debitele suplimentare în valoare de 11.099,90 lei au fost înregistrate în contabilitate

Taxe în domeniul autorizaţiilor de construire
•

neurmărirea autorizaţiilor de construire cu termene de execuţie expirate în vederea regularizării
taxelor iniţiale pentru autorizaţiile de construire eliberate către MLS Proiect Oradea SRL, în
funcţie de valoarea finală a lucrărilor executate
debitele suplimentare în valoare de 187.962 lei au fost înregistrate în contabilitate

•

neefectuarea operaţiunilor de regularizare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor de construire în
cazul autorizaţiilor al căror termen de executare a lucrărilor a expirat
debitele suplimentare în valoare de 25.654,19 lei au fost înregistrate în contabilitate

Executare silită
•

neaplicarea în toate cazurile a măsurilor de executare silită (blocarea conturilor bancare, executarea
veniturilor datorate de terţi, instituirea de sechestre aupra bunurilor mobile şi imobile) după
expirarea termenului de 15 zile de la fata comunicării somaţiei, în condiţiile în care contribuabilul
nu a achitat obligaţiile bugetare menţionate în titlul executoriu

au fost luate o serie de măsuri având ca scop eficientizarea activităţilor de executare silită şi au fost
nominalizate persoanele însărcinate cu ducerea la îndeplinire a acestora
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c) Calitatea gestiunii economico financiare
Referitor la efectuarea inventarierii şi a evaluării tuturor elementelor patrimoniale,
înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor obţinute în urma acestor operaţiuni,
precum şi înregistrarea în evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară, asigurarea
integrităţii bunurilor patrimoniale
•

efectuarea necorespunzătoare a reevaluării activelor fixe corporale de natura terenurilor care fac
parte din patrimoniul public
abaterea a fost înlăturată în timpul desfăşurării misiunii de audit

•

nerespectarea normelor legale privind organizarea şi efectuarea inventarierii
în timpul desfăşurării misiunii de audit au fost luate o serie de măsuri cu respectarea prevederilor
legale în domeniu

•

neîntocmirea documentelor de finalizare şi valorificare a rezultatelor operaţiunii de inventariere
anterior datei întocmirii situiaţiilor financiare anuale
documentele necesare au fost întocmite ulterior
d) 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
1.Cheltuieli de capital

•

efectuarea unor plăţi nelegale către SC MBS GrouP SRL Turda reprezentând lucrări neexecutate
precum şi elemente de cheltuieli aferente manoperei, peste nivelul legal, incluse în situaţiile de
lucrări decontate, la obiectivul de investiţii ,, Amenajare, extindere şi modernizare a Grădinii
Zoologice din Municipiul Oradea „
prejudiciu recuperat= 175.581,95 lei

•

efectuarea de plăţi mai mari decât cele legal datorate către SC Asfamixt SRL Biharia, la obiectivul
de investiţii ,, Realizare acces centură Municipiul Oradea-Piaţa 22 Decembrie, inclusiv Pod peste
Pârâul Peţa spre str. Universităţii”, reprezentând valoarea unor lucrări neexecutate precum şi
diferenţe de preţ la materialele aferente notelor de comandă suplimentare
prejudiciu recuperat=27.444,05 lei

•

cuprinderea în situaţiile de deviz decontate la obiectivul de investiţii ,, Asigurarea utilităţilor
tehnice, edilitare şi de sistematizare pe verticală aferente construcţiilor de locuinţe amplasate pe
strada Branului(Titus Popoviciu) în Municipiul Oradea”, a unor articole de deviz mai mari decât
cele real executate
prejudiciu recuperat=5.845,05 lei

•

acceptarea spre decontare la obiectivul de investiţii ,, Amenajare parcări şi alei aferente zonei str.
Ibsen-Aleea Călinului-Pârâul Peţa”, a unor articole de deviz neexecutate
prejudiciu recuperat=53.911 lei

•

decontarea la obiectivul de investiţii ,, Amenajare Parc Liniştii”, a unor preţuri la materiale mai
mari decât cele înscrise în documentele de achiziţie
prejudiciu recuperat=20.691 lei
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•

decontarea prin situaţiile de plată întocmite la notele de comandă suplimentară în cazul
obiectivului de investiţii ,, Pod peste Crişul Repede în Municipiul Oradea relaţia str Oneştilor
Sovata-Fagului-Carpaţi-Dacia” a unor preţuri la materiale mai mari decât cele înscrise în
documentele justificative de procurare a acestora precum şi a unor elemente de cheltuieli cuprinse
în analiza de preţ în plus faţă de cele aferente unor lucrări similare
prejudiciu recuperat=22.483 lei

•

decontarea unor cantităţi de lucrări neexecutate la obiectivele de investiţii ,, Modernizare str
Coralilor” respectiv ,, Modernizarea str. Fântânilor”
prejudiciu recuperat=4.870 lei

•

efectuarea unor cheltuieli nelegale la obiectivul de investiţii ,, Modernizarea str. Navigatorilor”
prin decontarea situaţiilor de plată întocmite care conţin cantităţi de lucrări mai mari decât cele
efectiv realizate
prejudiciu recuperat=5.432 lei

•

angajarea, lichidarea, ordonanşarea şi efectuarea de plăţi nelegale, la obiectivul de investiţii ,,
Modernizare Piaţa Bucureşti-Acces Gara CF Oradea „ prin cuprinderea şi acceeptarea la
decontare a unor situaţii de lucrări ce cuprind lucrări neefectuate în totalitate
prejudiciu recuperat=10.728 lei

•

decontarea prin situaţiile de plată întocmite la obiectivul de investiţii ,, Reconstruire pod str Traian
Blajovici(Abatorului) peste râul Peţa” a unor preţuri unitare la materiale mai mari decât cele legal
negociate şi contractate
prejudiciu recuperat=10.454 lei

•

decontarea prin situaţiile de plată întocmite la lucrările ,, Modernizare străzi în vederea fluidizării
traficului de acces între zone rezidenţiale şi funcţionale din Municipiul Oradea” a unor cantităţi de
lucrări mai mari decât cele real executate
prejudiciu recuperat=15.182 lei

•

efectuarea de plăţi nelegale din creditele bugetare alocate cheltuielilor cu lucrările de amenajare
alei şi parcări aferente zonei str Nufarului-Morii-Peţa B din Municipiul Oradea
prejudiciu recuperat=24.236 lei

2.Cheltuieli materiale şi servicii
•

efectuarea de plăţi mai mari decât cele datorate către SC Selina SRL, la decontarea lucrărilor de
reparaţii curente prin înscrierea în situaţiile de lucrări a unor cantităţi de lucrări mai mari decât cele
prezentate în măsurători
prejudiciu recuperat=114.156 lei

•

efectuarea de plăţi mai mari decât cele datorate către SC Selina SRL Oradea, la decontarea
lucrărilor de reparaţii curente prin actualizarea unor situaţii de lucrări, pentru care nu se justifică
actualizarea
prejudiciu recuperat=181.931 lei
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3.Spatii verzi
•

acceptarea şi decontarea unor tarife la lucrările de întreţinere şi salubrizare spaţii verzi mai mari
decât cele din ofertă
prejudiciu recuperat=2.578,33 lei

•

acceptarea la plată şi decontarea unor cheltuieli cu serviciile privind amenajarea, întreţinerea,
modernizarea, extinderea şi executarea lucrărilor specifice zonelor verzi şi domeniului public din
Municipiul Oradea, mai mari decât cele datorate
prejudiciu recuperat=16.241 lei

4.Club Sportiv Municipal
•

nerealizarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului public consolidat prin nestabilirea,
neînregistrarea şi nevirarea contribuţiilor datorate atât de asiguraţi cât şi de angajator, aferente
indemnizaţiilor acordate sportivilor
au fost emise notificări în vederea recuperării sumelor datorate şi au fost întocmite declaraţiile
rectificative corespunzătoare

Secţiunea II- Administraţia Imobiliară Oradea
• reflectarea eronată a veniturilor în evidenţele contabile, ca urmare a organizării şi conducerii
defectuoase a contabilităţii acestora
a fost modificata monografia contabila conform indrumarilor transmise de Ministerul Finantelor
Publice si au fost corectate erorile constatate.
• reflectarea eronată în evidenţele contabile a veniturilor din prestări servicii, reprezentând
abonamente de parcare;
a fost modificata monografia contabila in ce priveste inregistrarea in contabilitate a veniturilor din
abonamente parcare si au fost corectate erorile constatate;
• acceptarea la plată şi decontarea unor lucrări neexecutate sau achitate în plus, la lucrarea de ,,
Reparaţii-restaurări la Teatrul de Stat Oradea”;
in timpul controlului auditorilor externi ai Curtii de Conturi a fost recuperat (de la Constructorul
Salard) si virat catre Municipiul Oradea in data de 28.03.2012
prejudiciul in valoare de
122.335,92 lei plus dobanzi penalizatoare in suma de 1.906 lei.
• acceptarea la plată şi decontarea unor articole de lucrări cu preţuri neconforme la obiectivul de
investiţii ,, Amenajare teatru în aer liber în bastion Ciunt-Cetatea Oradea”;
prejudiciul constatat si recuperat a fost in valoare de 2.592 lei plus 40 lei daune, sume recuperate
de la SC Constructorul Salard, SRL.
• efectuarea unor plăţi nelegale pentru realizarea obiectivului de investiţii ,, Campus Şcolar”,
prin decontarea unor devize de lucrărri care conţin consumuri de materiale şi manoperă nejustificate;
Prejudiciu recuperat a fost in suma de 73.043,46 lei de la SC Selina SRL
• decontarea unor articole de deviz la lucrarea ,, Reparaţii interioare Colegiul Naţional Emanuil
Gojdu”, fără justificare legală ;
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Prejudiciu recuperat in valoare de 15.509 lei plus 40 lei daune constatate
• efectuarea unor cheltuieli cu reparaţii capitale ale unor elemente de patrimoniu aparţinând
Stadionului Municipal ,, Iuliu Bodola” reprezentand concomitent obligaţii ale chiriaşului, conform
prevederilor contractului de închiriere;
remedierea deficientei s-a facut prin recuperarea si virarea prejudiciului si a daunelor constatate in
suma de 201.998,71 lei si respectiv 5.062,00 lei.
• reflectarea eronată în evidenţele contabile a unor bunuri de natura altor valori aflate în casierie,
ca urmare a desfăşurării defectuoase a operaţiunilor de inventariere;
erorile au fost corectate prin inregistrarea in evidenta contabila a tipizatelor utilizate pentru activitatea
de parcare la valoarea de incasat si nu la valoarea de tiparire a imprimatului.
Secţiunea III- SC Administra Domeniului Public SA
• necalcularea, nefacturarea, neâncasarea şi neevidenţierea penalităţilor de întârziere aferente
veniturilor neîncasate la 31.12.2011 din contractele de închiriere şi concesionare
au fost identificaţi clienţii care figurează cu debite neachitate conform scadenţelor, au fost invitaţi
pentru conciliere şi o eventuală eşalonare la plată. Printr-o hotărâre a Consiliului de Administraţie s-a
decis ca acei clienţi care nu mai au relaţii comerciale cu societatea, dar figurează cu debite restante
aferente perioadei anterioare, să fie scutiţi de plata penalităţilor de întârziere aferente debitelor
neachitate, în cazul în care achită aceste debite conform unui grafic de eşalonare stabilit de comun
acord. Pentru clienţii a căror debite sunt subiectul unor acţiuni în instanţă s-a amânat facturarea
penalităţilor până la soluţionarea dosarelor de către instanţele judecătoreşti şi recuperarea debitelor de
către organele de executare silită
• înregistrarea pe cheltuieli a unor sume reprezentând clienţi neîncasaţi cu nerespectarea
prevederilor legale
s-au efectuat înregistrările contabile de reactivare a clienţilor neîncasaţi a căror situaţie nu justifica
trecerea sumelor datorate pe cheltuieli.
•

plata unor indemnizaţii mai mari decât cele legal stabilite prin contractul de mandat

s-a procedat la recuperarea valorii indemnizaţiilor acordate peste limitele legale.
•

neorganizarea şi neimplementarea sistemelor de management şi control intern

în vederea conformării cu prevederile legale cuprinse de OMFP 946/2005 s-au demarat procedurile
pentru implementarea sistemului de management şi control intern, astfel, prin decizie scrisă a
conducătorului unităţii, s-a constituit o comisie cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică pentru implementarea sistemului de control intern, s-a elaborat programul de dezvoltare
sistemului de control intern şi s-a întocmit un raport privind stadiul implementării sistemului de
control intern/managerial, s-a demarat elaborarea procedurilor opraţionale de lucru pe activităţi, s-a
întocmit registrul riscurilor. De asemenea, în vederea exercitării controlului intern/managerial,
conducătorul unităţii s dispus înfiinţarea unui post de auditor intern, aflat în subordinea sa directă, post
care este ocupar de un salariat care are calitatea de auditor intern, calitate certificată prin prin
participarea la un program de formare profesională adecvat.

7/9

www.oradea.ro

• nerespectarea în totalitate a normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
în vederea conformării cu prevederile legale s-au înregistrat în evidenţele contabile rezultatele
inventarierii, respectiv bunurile constatate lipsă la inventar şi au fost acţionate în instanţă persoanele
considerate responsabile de aceste lipsuri. În anul 2012, efectuarea inventarierii a avut loc cu
prespectarea prevederilor legale aplicabile.
Secţiunea IV- SC Electrocentrale Oradea SA
•

necalcularea şi neevidenţierea corectă în contabilitate a redevenţei datorate UAT Municipiul
Oradea în perioada 2009-2011

abaterea constatată a fost remediată în timpul misiunii de audit
•

menţinerea nejustificată în evidenţa contabilă a unor debite restante la data de 31.12.2011
aferente unor contribuabili radiaţi de la Oficiul Registrului Comerţului în anul 2010 şi 2011

abaterea constatată a fost remediată în termenul dispus de către auditor prin Decizia nr 32/2012,
respectiv 31.12.2012
•

evidenţierea eronată în contabilitate a debitorilor insolvabili

abaterea constatată a fost remediată în termenul dispus de către auditor prin Decizia nr 32/2012,
respectiv 31.12.2012
•

recalcularea impozitului pe profit urmare a constatărilor cuprinse în raportul de control

abaterea constatată a fost remediată în timpul misiunii de audit
•

lipsa de proceduri operaţionale în cadrul entităţii

abaterea constatată a fost remediată în termenul dispus de către auditor prin Decizia nr 32/2012,
respectiv 31.12.2012
•

necalcularea, nefacturarea şi neînregistrarea penalităţilor contractuale datorate de beneficiari în
cazul creanţelor neîncasate până la data de 31.12.2011 şi care au depăşit termenul legal de plată

abaterea constatată a fost remediată în termenul dispus de către auditor prin Decizia nr 32/2012,
respectiv 31.12.2012
•

plata nelegală a păcurei cu un conţinut de sulf de maxim 1%, contrar prevederilor contractuale,
aprovizionată şi achitată la un preţ unitar mai mare decât cel contractat

abaterea constatată a fost remediată în timpul misiunii de audit
•
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plata nelegală a prestaţiei privind transportul pe calea ferată ca urmare a nerespectării
prevederilor contractuale cu privire la tarifarea cantităţilor de cărbune înscrise în scrisoarea de
trăsură pentru cărbunele achiziţionat la exploatarea Voievozi
www.oradea.ro

