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CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit 

desfășurate la UATC Crișcior 
 

1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție 
bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Crișcior pe anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 12.08.2020 - 15.09.2020 
 
3. Informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate  
                                                                                                                                                         mii lei 

 

  

Prevederi 
inițiale  

Prevederi 
definitive 

Încasări/ 
Plăți 

efectuate 

 din 
prevederi 

inițiale  

 din 
prevederi 
definitive 

 1 2 3 4 5 

A.VENITURI - TOTAL (1+...+5) 10.436 12.868 10.947 104,9 85,1 

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

709 991 905 127,6 91,3 

2. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  1.494 1.494 1.455 97,4 97,4 

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  3.694 4.625 4.602 124,6 99,5 

4 Subvenții de la alte nivele ale administrației 
publice 

1.234 2.453 2.618 212,1 106,7 

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul 
plăților efectuate și prefinanțări 

3.305 3.305 1.367 41,4 41,4 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+...+14) 12.403 14.836 12.509 100,8 84,3 

1.Cheltuieli de personal 2.641 3.244 3.199 121,1 98,6 

2.Bunuri și servicii  1.732 2.124 2.091 120,7 98,4 

3. Dobânzi           

4. Subvenții           

5. Fonduri de rezervă           

6. Transferuri între unități ale administrației publice           

7. Alte transferuri           

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

     

9. Asistență socială 632 823 794 125,6 96,5 

10. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 2014-2020 

5.716 5.808 3.678 64,3 63,3 

11. Alte cheltuieli 185 173 172 93,0 100,0 

12.Cheltuieli de capital 1.497 2.664 2.592 173,1 97,3 

13. Operațiuni financiare – rambursări de credite          

14. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate 
în anul curent 0 0 -17  -  - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -1.967 -1.968 -1.562   

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 
 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar-
contabile 

1.UATC Crișcior - activitatea proprie 25 147 14.056 

Total sume  25 147 14.056 
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5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Elaborarea și 
fundamentarea proiectului 
de buget pe anul 2019, 
precum și autorizarea, 
legalitatea și necesitatea 
modificărilor aduse 
bugetului aprobat  

- nu au fost evidențiate în contabilitate operațiunile generate 
de redevența aferentă contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; 
  

406 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- nerespectarea în totalitate a reglementărilor legale și 
procedurale, cu privire la înregistrarea în evidențele contabile 
în categoria bunurilor ce alcătuiesc domeniul public a unor 
lucrări de investiții; 
- neînregistrarea în evidențele contabile de către ordonatorul 
terțiar de credite, Liceul Tehnologic Crișan, a imobilelor 
primite în adiministrare; 

13.650 
 
 
 

- 

Modul de stabilire, 
evidențiere și urmărire a 
încasării veniturilor 
bugetare, în cuantumul și 
la termenele stabilite de 
lege 

- neaplicarea măsurilor de executare silită pentru obligațiile 
fiscale de natura impozitelor, taxelor pe proprietate și 
amenzilor, pentru care s-a împlinit termenul legal de 
prescripție a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor; 
- nu au fost desfășurate activități de inspecție fiscală; 
- nestabilirea și neîncasarea penalităților pentru plata cu 

întârziere a chiriilor aferente contractele de închiriere; 
- nestabilirea în sarcina contribuabililor, beneficiari ai 

contractelor  de închiriere/concesiune de bunuri din domeniul 
public  sau privat al UATC Crișcior, a taxei pe clădiri/terenuri; 
- stabilirea fără respectarea prevederilor legale a nivelului 

dobânzii aferente contractelor de vânzare-cumpărare cu plata 
în rate a locuințelor construite din fondurile statului precum și 
nestabilirea și nevirarea sumelor cuvenite bugetului de stat; 

145 
 
 
 

- 
3 
 

1 
 
 

21 
 

 
 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- acordarea de ajutoare de urgență fără respectarea 
prevederilor legale. 

2 
 

 

 
6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate  
- au fost efectuate înregistrările aferente lucrărilor de investiții pentru rețeaua de iluminat public și 
bunurile aferente proiectului de extindere și reabilitare a infrastucturii de apă; 
- Liceul Tehnologic Crișan a procedat la înregistrarea în contul de ordine și evidență din afara 
bilanțului a activelor imobilizate, proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Crișcior, 
aflate în folosința unității de învățământ. 
  
7.Opinia de audit 
Opinia exprimată a fost opinie contrară deoarece situațiile financiare, în ansamblul lor, nu prezintă 

fidel performanța financiară a Unității Administrativ Teritoriale Comuna Crișcior la 31 decembrie 

2019 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.   

 
8.Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi 
1. Stabilirea, înregistrarea, urmărirea și încasarea chiriilor și a penalităților de întârziere datorate 
pentru neplata la termen a acestora, conform prevederilor contractuale.  
2. Efectuarea verificărilor necesare pentru identificarea contribuabililor,  persoane fizice sau juridice 
care datorează taxe pentru clădiri și/sau terenuri proprietate publică/privată ale unității administrativ-
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teritoriale; stabilirea cuantumului legal al taxelor datorate, înregistrarea lor în evidențele fiscală și 
contabilă și recuperarea integrală a acestora.  
3. Stabilirea, potrivit normelor legale, a dobânzilor și comisioanelor datorate urmare vânzarii-
cumpărării cu plata în rate a locuințelor construite din fondurile statului, înregistrarea în evidența 
contabilă şi recuperarea integrală a acestora; Regularizarea cu bugetul de stat a veniturilor cuvenite 
acestuia din avansurile, ratele și din dobânzile încasate din tranzacțiile cu imobile construite din 
fondurile statului. 
4. Includerea în bugetul local, cu respectarea reglementărilor legale, în categoria de venituri și a 
redevenței pentru concesionarea bunurilor din patrimoniul public datorată de operatorul regional de 
apă și canalizare; înregistrarea în contabilitate a sumelor cuvenite bugetului local cu titlu de 
redevență.  
5. Organizarea și efectuarea activității de inspecţie fiscală în baza unor programe anuale, 
trimestriale şi lunare aprobate prin acte ale autorităţii administraţiei publice locale.  
6. Stabilirea prejudiciului creat bugetului local prin nerealizarea acțiunii de executare silită, înlăuntrul 
termenului de prescripție pentru obligațiile fiscale de natura impozitului/taxei pe clădiri, 
impozitului/taxei pe teren, impozitului asupra mijloacelor de transport și a amenzilor. 
7. Stabilirea și recuperarea prejudiciului creat bugetului local prin acordarea nelegală a unui ajutor 
de urgență.  
 


