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CAMERA DE CONTURI BOTOSANI
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Nr. 1186 din 17.07.2017

Catre,
UAT COMUNA MILEANCA
Domnului Primar ALEXANDRU AZAMFIREI

/v

In temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea 94/1992 privind organizarea
§i func^ionarea Cur^ii de Conturi, republicata §i ale pet. 180 din Regulamentul privind
organizarea §i desfa§urarea activita^ilor specifice Curpi de Conturi, precum §i
valorificarea actelor rezultate din aceste activita^i, aprobat prin Hotararea plenului
Curjii de Conturi nr. 155/2014, va transmitem alaturat, pentru a asigura punerea in
executare a Deciziei nr. 20/2017 din 14.07.2017 emisa de directorul adjunct al
Camerei de Conturi Botosani, pentru Tnlaturarea deficientelor constatate §i
consemnate in raportul de audit financiar nr. 1.755/26.06.2017.
Va precizam ca in situatia in care, din motive justificate, masurile dispuse prin
decizie nu pot fi realizate si/sau termenul stabilit pentru ducerea la indeplinire a
masurilor este insuficient, aveti posibilitatea de a solicita analizarea acestora prin
formularea unei contestatii, conform prevederilor pet. 204 din regulamentul mai sus
mentionat.
Solutionarea eventualei contestatii la decizie se va face de catre Comisia de
solutionare a contestatiilor constituita la nivelul Curtii de Conturi.
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DECIZIA
nr. 20/2017
Avand in vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea
Curtii de Conturi, republicata si ale Regulamentului privind organizarea si desfasurarea
activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din
aceste activitati, aprobat prin Hotararea plenului Curtii de Conturi nr. 155/2014,
Examinand deficientele consemnate in Raportul de audit fmanciar nr. 20/1.070/
27.06.2017, inregistrat la entitatea auditata la nr. 1.755/26.06.2017, incheiat in urma
actiunii ,,Auditul fmanciar asupra conturilor anuale de executie bugetara pentru
exercitiul financiar al anului 2016" efectuata la UAT COMUNA MILEANCA, cu
precizarea ca nu s-au formulat obiectii la constatarile inscrise in actul de control de mai
sus,
SE CONSTATA:
1. Nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la stabilirea, inregistrarea si urmarirea
incasarii unor venituri ale bugetului local
1.1) Creante cuvenite bugetului local, in suma totala de 44.730 lei (31.088 lei in
anul 2016 si 13.642 lei in anul 2015), provenite din amenzi stabilite prin procese verbale
de constatare si sanctionare a contraventiilor emise de organele de politic, precum si din
cheltuieli judiciare stabilite prin sentinte judecatoresti ramase definitive si executorii
transmise pentru executare silita, nu au fost inregistrate in evidentele fiscala si contabila
ale entitatii auditate intrucat personalul din compartimentul de specialitate desi a
confirmat luarea in debit a sumelor, nu a mai intocmit si nici nu a operat borderourile de
debitare a contribuabililor in aplicatia informatica privind gestionarea impozitelor si
taxelor locale.
Au fost nesocotite dispozitiile art. 20 lit. (b) din Legea nr. 273/2006 privind fmantele
publice locale si cele ale art. 11 si art. 18 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii,
republicata.
(Abateri consemnate la pet. II. 1.2) din Procesul verbal de constatare, inregistrat la
entitatea auditata la nr. 1.754/26.06.2017, anexat la raportul de audit financiar).
1.2) Din verificarea unui esantion de operatiuni reflectate in borderourile de
scadere din evidenta fiscala a impozitelor si taxelor pentru anul 2016, a rezultat ca, in
cazul a l l contribuabili persoane fizice s-a acordat necuvenit scutire la plata impozitelor
si taxelor datorate potrivit legii, desi acestia nu indeplinesc conditiile prevazute de lege
(nu sunt persoane cu handicap grav sau accentuat si nici persoane incadrate in gradul I
de invaliditate). In acest mod, creante in suma totala de 3.669 lei (impozit pe teren,
impozit pe cladiri si impozit pe mijloacele de transport) au fost scazute din evidenta
fiscala in perioada 2012-2016, fara existenta documentelor justificative, contrar

prevederilor art. 284(8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare si art. 456(1), art. 464(1), art. 469(1) si art. 485(1) din Legea nr.
227/2005 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
In timpul auditului conducerea entitatii a luat masuri pentru stabilirea si inregistrarea in
evidentele fiscala si contabila a sumelor datorate de catre contribuabili (3.669 lei debite
si 990 lei accesorii).
(Abateri consemnate la pet. II. 1.3) din Procesul verbal de constatare sus-mentionat).
1.3) Auditul efectuat in legatura cu persoanele fizice/juridice cu domiciliul/
sediul/punctul de lucru pe teritoriul comunei Mileanca ce detin bunuri impozabile de
natura mijloacelor de transport inmatriculate/inregistrate dar care nu au depus declaratii
fiscale la compartimentul de specialitate din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, a
evidential ca nu exista o concordanta a datelor din evidentele fiscale cu cele rezultate
din registrele agricole ale comunei.
Pe acest fond, s-au identificat 8 persoane fizice (contribuabili care detin tractoare pe
pneuri, remorci sau mopeduri, nemregistrate in evidenta fiscala ca platitori de impozit
pe mijloacele de transport) pentru care structura de specialitate a autoritatii
administrate! publice locale nu a stabilit pentru perioada 2012-2016, nu a inregistrat
creantele in contabilitate si in evidenta fiscala pe platitori si nu a urmarit incasarea
veniturilor din impozitul pe mijloacele de transport in suma totala de 1.958 lei.
In timpul auditului conducerea entitatii a luat masuri pentru stabilirea impozitului pe
mijloacele de transport, inregistrarea in evidentele fiscala si contabila a sumelor datorate
de catre contribuabili (1.958 lei) si incasarea operativa a sumei de 302 lei.
Nu au fost respectate prevederile art. 261 si art. 291 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata si cele prevazute de
art. 468 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(Abateri consemnate la pet. II. 1.4) din Procesul verbal de constatare sus-mentionat).
/\) In cazul contribuabililor/debitorilor care nu si-au platit de bunavoie obligatiile

fiscale datorate, in cadrul procedurii de executare silita nu s-au folosit succesiv sau
concomitent modalitatile de executare prevazute de lege, contrar dispozitiilor art. 142(3)
din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cele ale art. 230 si urm. din Legea 207/2015 privind
Codul de procedure fiscala.
La finele anului 2016, unitatea administrativ-teritoriala inregistreaza drepturi constatate
ramase de incasat din impozite si taxe locale, in suma totala de 149.979 lei, in crestere
fata de anul 2015 (136.478 lei) iar in structura gradul de incasare a impozitelor si taxelor
locale inregistrat de entitate pentru unele categorii de impozite si taxe este foarte scazut
(14,6% la venituri din amenzi).
(Abateri consemnate la pet. II. 1.5) din Procesul verbal de constatare sus-mentionat).
1.5) Din verificarea modului de respectare a dispozitiilor legale privind
indeplinirea obligatiilor de plata reprezentand redeventa datorata pentru terenurile
concesionate in perioada 2015-2016 de Cooperativa Agricola Milenceasca (contract de
concesiune nr. 852/21.05.2012), pentru folosinta pasunii comunale in suprafata de 273
ha a rezultat ca, nu s-a stabilit, nu s-a inregistrat in contabilitate si nu s-a incasat creanta
in suma totala de 1.052 lei (inclusiv majorarile de intarziere).
De asemenea, entitatea auditata in calitate de concedent nu a exercitat controlul modului
in care utilizatorul de pajisti indeplineste obligatiile legale si contractuale privind
2

efectuarea lucrarilor de Tntretinere a suprafetelor de pajisti, precum si cele privind
confirmarea si receptionarea lucrarilor executate de catre concesionar pe pajiste, contrar
prevederilor Ordinului MAPDR-MAI nr. 541/210/2009 si art. 7 din contractul de
concesiune.
Aceasta situatie ce contravine dispozitiilor legale este cauzata de neindeplinirea de catre
compartimentul de specialitate a obligatiilor prevazute de art. 11 din Regulamentul
privind pasunatul pentru terenurile apartinand domeniului public al comunei Mileanca.
(Abateri consemnate la pet. II. 1.6) din Procesul verbal de constatare sus-mentionat).
2. Nerespectarea unor reglementari legale privind angajarea si efectuarea cheltuielilor
publice
2.1) Din aplicarea procedurilor de audit asupra unui esantion de operatiuni
reprezentand cheltuieli efectuate in perioada aprilie 2014-decembrie 2016 la titlul I
,,cheltuieli de personal", a rezultat nerespectarea dispozitiilor legale cu privire la
salarizarea personalului platit din fonduri publice, prin stabilirea unor drepturi/diferente
salariale fara baza legala care au generat plati nelegale in suma totala de 25.958 lei,
dupa cum urmeaza:
i) fara existenta documentelor justificative legal intocmite, la trei salariati ai
entitatii au fost acordate drepturi banesti, in suma totala de 15.175 lei (12.388 lei sume
brute si 2.787 lei contributii sociale ale angajatorului) mai mari decat cele cuvenite prin
lege, stabilite prin dispozitia primarului, contrar prevederilor art. 51(3) si art. 54(5) si
(6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
ii) in executarea Sentintei nr. 261/19.02.2009, prin utilizarea unor indici de inflatie
mai mari decat cei legali stabiliti de catre Institutul National de Statistica, au fost
acordate la 5 salariati ai entitatii diferente salariale necuvenite si dobanzi aferente in
suma totala de 10.783 lei (pentru perioada 2004-pana la data platii).
Astfel, pentru anii 2014-2015 au fost calculate si platite nelegal diferente banesti in
suma de 10.783 lei (8.803 lei sume brute si 1.980 lei contributiile sociale ale institutiei),
cu incalcarea dispozitiilor art. 51(1) din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale.
(Abateri consemnate la pet. II. 1.7) din Procesul verbal de constatare sus-mentionat).
/\) In luna iunie 2016 au fost stabilite si platite in mod nelegal viceprimarului

comunei drepturi banesti in suma totala de 5.483 lei, reprezentand sume aferente unui
numar de 88 ore (1.946 lei) care nu au fost efectiv lucrate intrucat acesta a fost "absent"
potrivit inregistrarilor din condica de prezenta si din foaia colectiva de prezenta, precum
si indemnizatie de concediu de odihna pentru un numar de 10 zile (3.538 lei) pentru care
nu exista documente justificative (cerere de concediu de odihna aprobata potrivit legii).
Cheltuielile efectuate nelegal cu plata acestor drepturi salariale acordate necuvenit
viceprimarului comunei insumeaza 6.718 lei, din care: 5.484 lei sume brute si 1.234 lei
contributii sociale ale angajatorului.
Au fost incalcate dispozitiile art. 54(5) si (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale
(Abateri consemnate la pet. II. 1.8) din Procesul verbal de constatare sus-mentionat).
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entitatii auditate de ordonatorul principal de credite in functie la acea data, in perioada
2015-2016 s-au achizitionat servicii suplimentare de telefonie mobila si internet peste
necesitatile curente ale institutiei publice fapt ce a determinat angajarea si plata nelegala

de catre aceasta a unor cheltuieli, in suma totala de 14.564 lei, generate de noile
abonamente contractate dar neutilizate ori de depasirea traficului de internet sau de plata
unor penalizari pentru achitarea cu intarziere a facturilor emise de prestator, dupa cum
urmeaza:
i) desi incepand cu luna iulie 2014, planul tarifar din contractul de servicii de
telefonie mobila si internet incheiat cu furnizorul a fost modificat pentru un numar de 5
abonamente (act aditional din 17.07.2014) si acoperea necesitatile curente ale entitatii,
ulterior din luna mai 2015 contractul a fost suplimentat (anexa de conectari multiple la
contractul din 09.04.2015) cu un numar de alte 10 abonamente, din care doar 3 au fost
utilizate ocazional iar un numar de 7 abonamente noi nu au mai fost utilizate niciodata;
ii) incepand cu luna decembrie 2015 s-au angajat alte noi cheltuieli prin
suplimentarea numarul de abonamente existent in plata cu inca 6 abonamente (conform
informatiilor inscrise doar in detalierea convorbirilor, anexata la facturile lunare) in
conditiile in care nici abonamentele anterioare nu erau utilizate in totalitate;
iii) s-a constatat existenta unor cheltuieli ce nu sunt legate de activitatea institutiei
reprezentand depasiri ale valorii abonamentelor ori angajamente suplimentare cauzate
de depasirea traficului de internet sau de plata unor penalizari pentru plata cu intarziere
a facturilor emise de furnizorul de servicii.
Valoarea cheltuielilor nelegale efectuate in perioada 2015-2016 pentru servicii de
telefonie mobila si internet care nu au legatura cu activitatea desfasurata in cadrul
institutiei este de 18.982 lei, din care o parte in suma de 4.418 lei a fost recuperata de la
salariatii in cauza (persoanele care au inregistrat costuri suplimentare) ramanand de
recuperat o diferenta de 14.564 lei ce constituie un prejudiciu pentru entitate.
Au fost incalcate dispozitiile art. 14(3) si art. 23(1) din Legea nr. 273/2006 privind
fmantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora nicio
cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget si nici nu poate fi angajatd si efectuata din
aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala, ordonatorii de
credite avdnd obligatia de a angaja si utiliza creditele bugetare numai in limita
dispozitiilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea
institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.
In timpul auditului, conducerea entitatii a luat masuri privind stabilirea si recuperarea
prejudiciului (chitantele nr. 2462341 si nr. 2462342/19.06.2017 de incasare la bugetul
local a sumei totale de 17.477 lei, din care 2.913 lei majorari de intarziere).
(Abateri consemnate la pet. II. 1.9) din Procesul verbal de constatare sus-mentionat).
2.4) Din aplicarea procedurilor de fond asupra unui esantion de operatiuni din
perioada martie-aprilie 2016, reflectate in contul de executie la capitolul bugetar 84.02
,,Transporturi", titlul II "bunuri si servicii", a rezultat efectuarea unor plati nelegale in
suma totala de 6.960 lei, reprezentand produse de balastiera nereceptionate de entitatea
auditata si nelivrate de catre furnizor in cantitatea facturata si contractata (contract de
furnizare nr. 467/10.02.2016), si anume:
- a fost achitata contravaloarea cantitatii de 100 me balast inscrisa nejustificat de
catre furnizor in avizele de insotire a marfii cu depasirea sarcinilor totale maxime
autorizate ale autovehiculelor. Cantitatea de 100 me in valoare de 6.960 lei a fost
acceptata la plata in baza unor avize de insotire care cuprind cantitati de materiale (18
me balast, adica 40.000 kg) cu mult peste sarcinile totale maxime autorizate ale
autovehiculelor (32.000 kg);

- entitatea auditata nu detine documentele legale (tichete de cantar) prin care sa se
certifice exactitatea cantitatilor mscrise in documentele justificative (avize de insotire,
facturi) ce au stat la baza platilor efectuate, contrar dispozitiilor art. 5 A 1 din HG nr.
1.378/2008, cu completarile si modificarile ulterioare.
Au fost incalcate dispozitiile art. 51(3) si art. 54(5) din Legea nr. 273/2006 privind
fmantele
publice locale.
/\n timpul auditului, conducerea entitatii a luat masuri privind stabilirea si recuperarea
prejudiciului (factura nr. 186/16.06.2017 si chitanta nr. 2462247/16.06.2017) in suma
totala de 7.517 lei, din care 557 lei majorari de intarziere.
(Abateri consemnate la pet. II. 1.10) din Procesul verbal de constatare sus-mentionat).
2.5) La acelasi capitol bugetar si acelasi titlu de cheltuieli, prin verificarile
auditorilor au fost identificate abateri de la legalitate si regularitate privind derularea
contractului de furnizare nr. 12/11.04.2016 ("Furnizare, transport si imprastiere a
materialului pietros pe raza comunei Mileanca, judetul Botosanf}, referitoare la
angajarea si efectuarea cheltuielilor in anul 2016 privind intretinerea si reparatiile
efectuate la drumurile comunale, astfel:
- pentru receptia produselor de balastiera facturate de furnizor au fost intocmite
,,procese verbale" insa in evidenta de gestiune si in registrele contabile ale entitatii
auditate nu sunt inregistrate operatiuni de intrare (receptie) sau iesire (consum) bunuri
de natura produselor de balastiera, contrar dispozitiilor Legii nr. 82/1991 a contabilitatii,
republicata;
- din analiza documentelor justificative (avize de insotire a marfii si tichete de
cantar) care au stat la baza platilor efectuate catre furnizor, rezulta ca un numar de 12
avize/tichete au inscrise data de 10.12.2016 care este o zi nelucratoare (zi libera sambata) nefiind astfel confirmata de catre membrii comisiei de receptie livrarea de
catre furnizor a unei cantitati de 183 to sort 16/30 la pretul de 44 lei/to fara TV A.
In acest mod, a fost achitata nelegal de catre entitatea auditata suma de 9.592 lei
reprezentand contravaloarea materialului pietros inscrisa in avizele de insotire pentru
ziua in care membrii comisiei de receptie nu au participat la receptie si nu au confirmat
livrarea
de catre furnizor a cantitatii de 183 to de sort 16/30.
/\n timpul auditului, conducerea entitatii a luat masuri privind stabilirea si recuperarea
prejudiciului (factura nr. 659/19.06.2017, OP nr. 579/21.06.2017 si chitanta nr.
2462343/19.06.2017) in suma totala de 10.263 lei, din care 671 lei majorari de
intarziere.
Au fost incalcate dispozitiile art. 54(5) si (6) din Legea nr. 273/2006 privind fmantele
publice locale, cu modificarile ulterioare, precum si celelalte reglementari legale aratate
in actul constatator.
(Abateri consemnate la pet. II. 1.11) din Procesul verbal de constatare sus-mentionat).
2.6) Similar cu abaterea de mai sus, din verificarile auditorilor asupra cheltuielilor
de capital efectuate pentru anul 2015, au rezultat abateri de la legalitate si regularitate
privind derularea contractului de furnizare nr. 538/16.11.2015 (furnizarea si transportul
cantitatii de 1.596 me balast) in sensul ca, plati nelegale in suma totala de 7.812 lei
(contravaloarea cantitatii de 126 balast) au fost efectuate fara respectarea procedurilor
privind achizitiile publice si fara existenta documentelor justificative prevazute de
normele legale, dupa cum urmeaza:
- prin contract s-a specificat ca livrarea se va efectua doar in timpul programului de

lucru si doar in zilele lucratoare, insa au fost mtocmite avize de insotire a marfii si intr-o
zi libera (sambata, 21.11.2015). Astfel, cantitatea de 126 me balast (7 avize x 18mc) in
valoare totala de 7.812 lei (126 mc*62 lei/mc cu tva) nu este certificata/receptionata de
catre membrii comisiei de receptie;
- contractul nr. 538/16.11.2015 (angajament legal nou) pentru "realizarea de
investitii in continuare" a fost incheiat fara inventarierea faptica si determinarea restului
de executat, avand in vedere ca la data semnarii noului contract exista deja un contract
de furnizare in derulare incheiat cu alt furnizor;
- atribuirea contractului de furnizare material pietros s-a efectuat fara respectarea
prevederilor legale privind achizitiile publice, intrucat contractul de achizitie prin
incredintare directa nu a fost transmis in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice
(SEAP) desi valoarea contractului de furnizare depaseste pragul de 5.000 euro fara
TVA;
- platile au fost efectuate in baza unor documente justificative neconforme cu
realitatea iar cantitatea reala de material pietros care a facut obiectul platii nu a fost
stabilita pe baza tichetelor de cantar, intrucat entitatea auditata nu define si nici nu a
tinut evidenta tichetelor de cantar eliberate de furnizor, pentru bunurile divizibile
receptionate, precum si corespondenta acestora cu evidentele contabile privind bunurile
divizibile receptionate pentru o perioada de minimum 5 ani de la eliberare, conform cu
prevederile art. 5A1 din HG nr. 1.378/2008;
- in evidenta de gestiune si in registrele contabile ale entitatii auditate nu au fost
inregistrate lucrarile executate, evaluate la valoarea reala si nici operatiunile de intrare
(receptie) sau iesire (consum) bunuri de natura produselor de balastiera, contrar
prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilitatii;
- avizele de insotire a marfii au fost confirmate din partea beneficiarului doar de
catre primarul comunei si nu de catre membrii comisiei de receptie, contrar prevederilor
art. 9 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si
raspunderea
in legatura cu gestionarea bunurilor institutiilor publice.
/\n timpul auditului, conducerea entitatii a luat masuri privind stabilirea si recuperarea
prejudiciului (chitanta nr. 1556/26.06.2017) in suma totala de 9.374 lei, din care 1.562
lei majorari de intarziere.
Au fost incalcate dispozitiile art. 54(5) si (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile ulterioare, precum si celelalte reglementari legale aratate
in actul constatator.
(Abateri consemnate la pet. II. 1.12) din Procesul verbal de constatare sus-mentionat).
2.7) Nu au fost respectate de catre entitatea auditata dispozitiile legale referitoare la
executia, receptia si decontarea in anul 2016 a lucrarilor executate la obiectivul de
investitii ,,Reabilitarea dispensarului uman din comuna Mileanca" (contractul de
lucrari nr. 680/04.03.2016, proces verbal de receptie nr. 1.238/01.06.2016) iar din
verificarea efectuata au rezultat plati nelegale pe baza unor documente neconforme cu
realitatea, prin care s-a prejudicial bugetul entitatii, cu suma estimata de 2.703 lei.
Confruntarea informatiilor din documentele justificative cu situatia faptica pe teren
(Nota de constatare nr. 1.487/24.05.2017 si Proces verbal de inventariere nr.
1.602/12.06.2017) a evidential neexecutarea unor lucrari (articole de lucrari: tencuieli
interioare si vopsitorie) in valoare totala de 2.703 lei.

/*,

In timpul auditului, conducerea entitatii a luat masuri privind stabilirea si recuperarea
prejudiciului (factura nr. 98/22.06.2017 si chitanta nr. 2462256/22.06.2017) in suma
totala de 2.865 lei, din care 162 lei majorari de intarziere.
La efectuarea platii nu au fost respectate dispozitiile art. 51(3) si art. 54(5) din Legea nr.
273/2006.
(Abated consemnate la pet. II. 1.13) din Procesul verbal de constatare sus-mentionat).
2.8) Nu au fost respectate de catre entitate dispozitiile legale referitoare la
mregistrarea si consumul de carburanti utilizat de buldoexcavatorul primariei pentru
colectarea si transportul gunoiului menajer de la populatie pana la locul de preluare de
catre firma de salubrizare, fapt ce a determinat efectuarea de cheltuieli nelegale in suma
de 5.926 lei.
Conform documentelor privind cheltuielile inregistrate la capitolul bugetar 84.02
,,Transporturi" rezulta ca, UATC Mileanca a efectuat plati in anul 2016 pentru cheltuieli
cu serviciile de salubrizare, in suma totala de 5.926 lei, pentru servicii de colectare si
transport a gunoiului menajer, prestate de operator in beneficiul populatiei comunei.
Aceste cheltuieli suportate de entitate de la alt capitol bugetar si nu de la capitolul
bugetar 74.02 "Protectia mediului" nu fac parte din categoria cheltuielilor strict legate
de activitatea institutiei publice, desfasurate in conditii de legalitate si regularitate si cu
respectarea dispozitiilor art. 23(1) din Legea nr. 273/2006 privind fmantele publice
locale.
Efectuarea cheltuielilor in suma de 5.926 lei in conditiile mentionate, contravine
dispozitiilor art. 1(4) lit. k din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilitati
publice, potrivit carora serviciile de utilitati publice sunt furnizate/prestate pe baza
principiului ., beneficiarul plateste ", ale art. 25, art. 26(1) si (5) din Legea nr. 101/2006,
a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, conform carora „...pentru
asigurarea fmantarii serviciului de salubrizare, utilizatorii achita contravaloarea
serviciului de salubrizare prin:... b) taxe speciale, in cazul prestatiilor efectuate in
beneficiul intregii comunitati locale;...", precum si celorlalte reglementari legale aratate
in actul constatator.
Potrivit art. 30(2) din Legea nr. 273/2006 privind fmantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual,
iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor
efectuate pentru infiintarea serviciilor publice de interes local, precum si pentru
finantarea cheltuielilor curente de intretinere si functionare a acestor servicii. "
(Abateri consemnate la pet. II. 1.14) din Procesul verbal de constatare sus-mentionat).
In conformitate cu dispozitiile art. 73Al din Legea nr. 500/2002, cu modificarile
completarile ulterioare, recuperarea sumelor reprezentdnd prejudicii/plati nelegale din
fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de
dobdnzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile
pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cdnd s-a produs prejudiciul/s-a
efectuat plata si pana s-au recuperat sumele.
Pentru inlaturarea deficientelor de mai sus, in baza prevederilor Legii nr. 94/1992,
republicata si ale Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor
specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati,
aprobat prin Hotararea plenului Curtii de Conturi nr. 155/2014, directorul adjunct al
camerei de conturi,
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I. Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 94/1992, republicata si ale pet. 174
din regulamentul sus-mentionat,
DECIDE:
aplicarea urmatoarelor masuri pentru inlaturarea conform prevederilor art. 43 lit. c) din
Legea nr. 94/1992, republicata, a neregulilor in activitatea fmanciar-contabila si/sau
fiscala controlata, astfel:
1) In vederea inlaturarii abaterilor de la legalitate si regularitate consemnate in
raportul de audit fmanciar, retinute la pet. 1.1), pet. 1.2), pet. 1.3), pet. 1.4) si pet. 1.5)
din prezenta decizie:
- Extinderea verificarilor si stabilirea corecta a tuturor creantelor cuvenite comunei
(venituri din amenzi contraventionale, venituri din cheltuieli judiciare neinregistrate;
impozit pe teren, impozit pe cladiri si impozit pe mijloacele de transport scazute nelegal
din evidenta fiscala; impozit pe mijloacele de transport nestabilit; redeventa pasune
comunala) in limita termenului prescriptiei si reflectarea acestor creante in contabilitate
conform reglementarilor contabile aplicabile;
- Stabilirea cadrului organizatoric si a responsabilitatilor personalului din compartimentul
de specialitate al autoritatii administrate! publice locale privind urmarirea si colectarea
veniturilor bugetului comunei in conditiile si la termenele prevazute de lege, in vederea
cresterii gradului de colectare si reducerii soldului creantelor neincasate;
- Organizarea si exercitarea controlului si a confirmarii de catre concedent a modului in
care utilizatorii de pajisti isi indeplinesc obligatiile prevazute de lege si de contract.
Termenul de realizare: 29.09.2017
II. Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicata si ale
pet. 174 din regulamentul sus-mentionat,
DECIDE:
aplicarea urmatoarelor masuri pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea
acestora:
SI.

1) In vederea inlaturarii abaterilor de la legalitate si regularitate consemnate in
raportul de audit fmanciar, retinute la pet. 2.1), din prezenta decizie:
- Stabilirea intinderii prejudiciului cauzat prin plata nelegala a unor sume reprezentand
majorari/diferente salariale fara baza legala ori pe baza unor documente justificative
necorespunzatoare din punct de vedere al realitatii si exactitatii datelor si dispunerea
masurilor pentru recuperarea integrala a prejudiciului, potrivit legii.
Termenul de realizare: 29.09.2017
/*,

2) In vederea inlaturarii abaterilor de la legalitate si regularitate consemnate in
raportul de audit fmanciar, retinute la pet. 2.2), din prezenta decizie:
- Stabilirea intinderii prejudiciului cauzate prin plata nelegala a unor sume reprezentand
drepturi salariale acordate viceprimarului comunei aferente zilelor de munca neprestate
sau pentru care nu exista documente justificative care sa probeze efectuarea concediului
de odihna si dispunerea masurilor pentru recuperarea integrala a prejudiciilor, potrivit
legii.
Termenul de realizare: 29.09.2017

/v

3) In vederea inlaturarii abaterilor de la legalitate si regularitate consemnate in
raportul de audit financiar, retinute la pet. 2.3), din prezenta decizie:
- Stabilirea intinderii si dispunerea masurilor, potrivit legii, pentru recuperarea
prejudiciului cauzat entitatii auditate, corespunzator valorii serviciilor de telefonie
mobila reprezentand depasiri ale valorii abonamentelor ori angajamente suplimentare
cauzate de depasirea traficului de internet sau de plata unor penalizari pentru plata cu
intarziere a facturilor, ca urmare a incheierii contractelor privind serviciile de telefonie
mobila prin nerespectarea dispozitiilor legale.
Termenul de realizare: 29.09.2017
w

4) In vederea inlaturarii abaterilor de la legalitate si regularitate consemnate in
raportul de audit financiar, retinute la pet. 2.4), pet. 2.5) si pet. 2.6) din prezenta decizie:
- Extinderea verificarilor in scopul identificarii tuturor abaterilor de la legalitate si
regularitate, similare cu cele consemnate in actul de control, privind plata cheltuielilor
cu bunurile si serviciile, in perioada 2015-2016, reprezentand produse de balastiera
nelivrate si pentru care nu exista documente justificative care sa ateste intrarea acestora
in patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale;
- Stabilirea intinderii prejudiciului cauzat prin plata unor cantitati de produse de
balastiera nelivrate si pentru care nu exista documente justificative care sa ateste
intrarea acestora in patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale (cantitati de produse de
balastiera ce depasesc masa totala maxima admisa in circulate a autovehiculului ori
contravaloarea materialului pietros inscrisa in avizele de insotire pentru ziua in care
membrii comisiei de receptie nu au participat la receptie si nu au confirmat livrarea) si
dispunerea masurilor pentru recuperarea integrala a prejudiciului, potrivit legii.
Termenul de realizare: 29.09.2017
5) In vederea inlaturarii abaterilor de la legalitate si regularitate consemnate in
raportul de audit financiar, retinute la pet. 2.7) din prezenta decizie:
- Extinderea verificarilor pentru identificarea tuturor abaterilor de la legalitate si
regularitate, prin inventarierea tuturor lucrarilor executate la obiectivul de investitii
,,Reabilitarea dispensarului uman din comuna Mileanca" si Stabilirea rezultatului
inventarierii in raport cu situatiile de lucrari platite si documentatia tehnico-economica
aprobata, potrivit reglementarilor legale;
- Stabilirea intinderii si dispunerea masurilor de recuperare, potrivit legii, a prejudiciului
cauzat entitatii prin plata nelegala a unor sume reprezentand lucrari neexecutate.
Termenul de realizare: 29.09.2017
/\) In vederea inlaturarii abaterilor de la legalitate si regularitate consemnate in

raportul de audit financiar, retinute la pet. 2.8) din prezenta decizie:
- Stabilirea intinderii si dispunerea masurilor pentru recuperarea integrala, potrivit legii,
a prejudiciului cauzat unitatii administrativ-teritoriale prin plata cheltuielilor in anul
2016 cu incalcarea dispozitiilor legale care reglementeaza asigurarea flnantarii
serviciului de salubrizare din taxele speciale achitate de utilizatori, in cazul prestatiilor
efectuate in beneficiul intregii comunitati locale.
Termenul de realizare: 29.09.2017
III. Reflectarea in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale generate de
aplicarea masurilor prevazute in prezenta decizie, referitoare la Stabilirea intinderii si
recuperarea prejudiciului, Stabilirea unor creante/venituri suplimentare cuvenite
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-

bugetului entitatii verificate etc., potrivit reglementarilor legale si reglementarilor
contabile aplicabile.
Termenul de realizare: 29.09.2017
Pe langa masurile prezentate mai sus, va rugam sa dispuneti si orice alte masuri pe
care le considerati necesare pentru remedierea deficientelor constatate de Curtea de
Conturi in urma actiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit
intern in urmarirea modului de implementare a masurilor dispuse prin decizie de Curtea
de Conturi.
Despre masurile luate si rezultatele obtinute ne veti comunica la termenele
prevazute pentru realizarea masurilor de mai sus sau, dupa caz, la temenele stabilite in
conditiile prevazute de pet. 235-236 din Regulamentul privind organizarea si
desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor
rezultate din aceste activitati, pana la indeplinirea integrala a fiecarei masuri prevazute
in prezenta decizie.
La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la indeplinire a
masurilor dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea, fara o notificare
prealabila.
in termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducatorul
entitatii verificate poate depune/transmite contestatie impotriva unor masuri din decizie
sau a termenelor stabilite pentru realizarea acestora, la Camera de Conturi Botosani, cu
sediul in Municipiul Botosani, str. Unirii nr. 10A, cod postal 710233.
Analiza eventualei contestatii se face de catre Comisia de solutionare a
contestatiilor constituita la nivelul Curtii de Conturi, in conformitate cu prevederile pet.
213 din regulamentul mentionat mai sus.
,,(1) Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii si a neurmaririi de catre
conducere a masurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infractiune si se
pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita din culpa, pedeapsa este
amenda, conform prevederilor art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si
functionarea Curtii de Conturi, republicata".
in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii deciziei, aveti obligativitatea
de a prezenta consiliului local o copie de pe raportul de audit fmanciar si o copie de pe
prezenta decizie.
Dupa prezentarea/transmiterea acestora, ne veti informa in scris cu privire la
indeplinirea acestei obligatii.
Emisaastazi 14.07.2017
IvIJll^CTOR ADJUNCT,
•—•

-loan Ivaniciuc
Ds. 20/2017
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Th-red. MP
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