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Sinteza 
rezultatelor acţiunii de audit 

desfăşurată la Unitatea Administrativ Teritorială Orașul CISNĂDIE 
           

 
1.Denumirea acţiunii de audit efectuată: audit financiar pentru anul 2011 
2. Perioada efectuării acţiunii de audit: 13.02.2012 – 23.03.2012 
 
3. Informaţii sintetice privind indicatorii bugetari ai entităţii verificate  
 
                                                                                                                                                 mii lei 

  
Prevederi 

iniţiale  
Prevederi 
definitive 

Încasări/ 
Plăţi 

efectuate 

% din 
prevederi 

iniţiale  

% din 
prevederi 
definitive 

A.VENITURI - TOTAL (1+2+3+4) 17909 19602 20213 113 103 

1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte 
vărsăminte, alte venituri 

6068 7087 7656 126 108 

2.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit  6153 6553 6630 108 101 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  5682 5937 5902 104 99 

4.Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la 
alte administraţii 

6 25 25 416 100 

B.CHELTUIELI-TOTAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

17909 19602 18287 102 93 

1.Cheltuieli de personal 6197 6385 6263 101 98 

2.Bunuri şi servicii  4891 5406 4755 97 88 

3. Dobânzi 767 803 803 105 100 

4. Subvenții - - - - - 

5. Fonduri de rezervă 1 1 0 0 0 

6. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1952 2006 1926 99 96 

7. Alte transferuri - - - - - 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistenţă socială 514 516 494 96 96 

10. Alte cheltuieli 1262 1336 1314 104 98 

11.Cheltuieli de capital 1131 1955 1568 139 80 

12. Operaţiuni financiare 1194 1194 1194 100 100 

13. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 
în anul curent 

0 0 -30 - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) 0 0 1926 - - 

 

 

4.Structura şi sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Estimări abateri 

constatate 
Accesorii Total estimări 

1.Venituri suplimentare 105 23 128 

2.Prejudicii  1290 0 1.290 

3.Abateri financiar-contabile 18531 0 18.531 

Total sume  19926 23 19.949 

 
 



 
 
 
 
 

5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicaţii succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Exactitatea şi realitatea 
datelor reflectate în 
situaţiile financiare 

- Activele fixe corporale din domeniul privat, reprezentând 
construcții și iluminatul ornamental, care se supun amortizării, 
au fost evidențiate eronat în contabilitate. 
- Majorarea datoriilor reprezentând provizioane reflectate în 
situațiile financiare la 31.12.2011 ca urmare a calculării și 
actualizării eronate la inflație a sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătorești. 

5.126 

 
 
 

13.405 

Modul de stabilire, 
evidenţiere şi urmărire a 
încasării veniturilor 
bugetare, în cuantumul şi 
la termenele stabilite de 
lege 

- Nu s-a calculat, înregistrat, urmărit şi încasat taxa pe teren 

pentru toate terenurile proprietate publică date în 

administrarea unor persoane fizice. 

-  Neregularizarea tuturor autorizaţiilor de construire, în 
termen de 15 zile de la finalizarea construcţiei sau de la 
expirarea autorizaţiei de construire, ceea ce a determinat 
nestabilirea și neîncasarea taxei de regularizare a 
autorizațiilor de construire. 

- Nu s-a stabilit, înregistrat şi încasat impozitul pe clădiri 
datorat de persoanele care au finalizat construcţiile în cursul 
anului. 
-  Pentru un număr de trei terenuri care au fost concesionate 
în anul 2004 şi 2006, pe o perioadă de 49 de ani, şi care au 
fost vândute în anul 2011, preţul de vânzare a fost stabilit 
eronat. 
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12 
 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative, 
întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea 
sumelor datorate, către Fotbal Club Cisnădie şi Biserica 
Creştină după Evanghelie „Maranata-Creşa Havila” Cisnădie. 

- Plăți nejustificate legal efectuate în anul 2011, datorită 
necorelației dintre sumele ce trebuiau plătite pentru hrana 
persoanelor care beneficiază de masa gratuită la cantina 
socială a UAT Orașul Cisnădie și  plățile efectuate pentru 
alimentele achiziționate pentru cantina socială. 

-  În anul 2011, au fost acordate fără justificare legală, drepturi 
de natură salarială reprezentând compensarea unor riscuri. 
 
-  Plata nelegală a serviciilor unor avocaţi, angajaţi pe bază de 
contract de asistenţă juridică, clauzele din aceste contracte 
suprapunându-se peste atribuţiile prevăzute în fişa postului 
consilierilor juridici care erau angajaţi în cadrul instituţiei. 
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6.Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Sibiu  
 

Pentru înlăturarea abaterilor constatate, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea 
94/1992, privind organizarea Curții de Conturi, republicată, și ale pct. 174 din Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, s-a emis Decizia 
nr.21/23.04.2012, măsurile dispuse vizând următoarele: 
 



 Analizarea şi recalcularea în conformitate cu prevederile legale a  tuturor provizioanelor 
reprezentând sume prevăzute în hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi 
de natura salarială  personalului didactic şi înregistrarea în contabilitate a diferenţelor stabilite. 

 

 Verificarea sumelor înregistrate eronat în contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al unităților administrativ - teritoriale " și regularizarea lor conform prevederilor legale. 

 Identificarea tuturor terenurilor proprietate publică sau privată închiriate, concesionate, date în 
administrare ori folosinţă persoanelor fizice şi/sau juridice, stabilirea, înregistrarea şi încasarea 
taxei pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatorilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţiile prevederilor Codului fiscal. 

 

 Identificarea tuturor persoanelor care nu au declarat valorile lucrărilor de construcţie pentru 
obiectivele finalizare, stabilirea, înregistrarea, urmărirea şi încasarea diferenţelor de taxă pentru 
autorizaţiile de construire, conform Codului fiscal. 

 

 Verificarea tuturor autorizaţiilor de construire emise care au expirat, pentru a constata dacă 
toate clădirile care au fost executate şi finalizate au fost declarate în vederea impozitării la 
serviciul de impozite şi taxe al UAT Oraşul Cisnădie conform prevederile Codului fiscal şi 
Codului de procedură fiscală . 

 

 Identificarea tuturor contractelor de vânzare de terenuri care anterior vânzării au fost 
concesionate, verificarea modului de stabilire a preţului de vânzare, stabilirea, înregistrarea şi 
recuperarea eventualelor diferenţe rezultate. 

 Stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală a drepturilor de natură salarială 
acordate în baza Contractului Colectiv de Muncă, înregistrarea şi dispunerea măsurilor pentru 
recuperarea acestuia, în condiţiile prevederilor legale, pentru primar, viceprimar, funcţionari 
publici şi personal contractual. 

 

 Identificarea contractelor de asistenţă juridică în care s-au prevăzut clauze ce se suprapun 
peste atribuţiile consilierilor angajaţi în primărie, stabilirea plăţilor nelegale efectuate şi luarea 
măsurilor de recuperare a acestora. 

 

 Identificarea tuturor plăţilor efectuate fără documente justificative către asociaţii şi fundaţii, 
stabilirea întinderii prejudiciului creat și luarea măsurilor pentru recuperarea acestuia, având în 
vedere prevederile legale. 

 

 Stabilirea întinderii prejudiciului reprezentând plăți nejustificate efectuate pentru alimentele 
achiziționate pentru cantina socială și luarea măsurilor pentru recuperarea acestuia. 

 
 

 


